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Os autores, juízes e funcionários de justiça do Juízo de Execução da comarca da Grande 
Lisboa Noroeste, dirigem-nos a atenção para a gestão processual como verdadeira pedra angu-
lar de um sistema de justiça que se queira informado pelo respeito pelo primado da lei e pela 
independência dos juízes.  Fazem-no apresentando a experiência de um modelo de gestão 
concreto, em co-autoria que exprime a convicção de que qualquer apresentação de um sistema 
de gestão processual ao nível de um juízo, implica a consideração da dupla perspectiva 
juiz-secção.  Apresentam-nos esse sistema de gestão, os seus critérios e mecanismos, os pro-
cedimentos de serviço, o enfoque na qualidade da resposta judicial fundada nos princípios da 
transparência, independência, responsabilidade e prestação de contas, salientando o papel 
central da secção de processos.
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I — ENQUADRAMENTO GERAL

O presente artigo, começando pelo título e pelos seus co-autores, merece 
um enquadramento sui generis no contexto da publicação em que se insere.

Não se trata de um trabalho doutrinário, de estudo de uma determinada 
temática de ciência jurídica ou sequer de um artigo jurídico.

Pelo presente o que se pretende é chamar a atenção para a temática, 
tantas vezes esquecida, da gestão processual que, a despeito da designação 
e do papel que tradicionalmente lhe é (ou não é) reconhecido, deve ser vista 
como verdadeira pedra de toque actual do sistema de justiça.

Tal relevância não decorre apenas de critérios de avaliação menos 

“nobres”, alinhados com a mera produtividade ou a eficácia do sistema, mas 
também, e sobretudo, naquelas que são as suas mais elevadas referências, 
isto é, a realização da justiça no caso concreto, o suum quique tribuire, o 
respeito do primado da lei e dos princípios que enformam o exercício da 
função jurisdicional, antes de todos, a independência dos juízes.
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Tentará expor-se no texto, assim, não apenas uma experiência ou modelo 
de gestão possível (não se trata de pretender que o modelo a apresentar é 
acabado e único, muito pelo contrário) mas de fazer relevar a absoluta neces-
sidade de um sistema de gestão para que se possa falar de justiça, não 
apenas como substantivo qualificativo de um conjunto inoperante de órgãos 
do Estado mas como referente a um verdadeira função cardinal de um Estado 
democrático.

Assim, retomando, nesta breve apresentação prévia às particularidades 
do texto, merece saliência o facto de estar assumidamente elaborado em 
co-autoria entre dois magistrados judiciais e dois oficiais de justiça, Escrivã e 
Escrivã-Adjunta.

Esta circunstância decorre, desde logo, do facto de qualquer apresenta-
ção que se pretenda verdadeiramente completa de um sistema de gestão 
processual implicar que considere sempre a dupla perspectiva juiz-secção, 
que serão também coordenador-coordenado e executores de tarefas comple-
mentares e permanentes avaliadores do sistema.

Decorre também, no caso do modelo de gestão do Juízo de Execução 
da Comarca da Grande Lisboa-Noroeste, do simples facto de, na sua essên-
cia, o sistema de gestão em causa ser uma criação dos funcionários que 
subscrevem o presente trabalho e que, portanto, mais que ninguém, deve ver 
o seu nome a este associado além de ser essencial a sua colaboração na 
explicação do mesmo.

II — GESTÃO E GESTÕES

II.I — Gestão no sistema judicial

A apresentação que é feita é de um modelo de gestão processual.

Falar em gestão no âmbito do sistema de justiça e entre juízes é, logo 
de início, incorrer em risco de incompreensões e mesmo até de alguma rejei-
ção mais ou menos sumária.

Impõe-se, por isso, começar por estabelecer que a gestão não é um 
qualificativo da função administrativa do Estado, nem é, muito menos, algo 
que pertença apenas ao âmbito económico e empresarial.

Não é essa gestão, ciência social, que aqui tratamos, embora existam 
pontos de contacto importantes.

O que se trata é, essencialmente, de organização judiciária, de organi-
zação de serviço mas, porque se trata de uma organização que agrega um 
conjunto de pessoas e procedimentos destinados a assegurar a realização 
de um fim, é de verdadeira gestão que estamos falando e é esse o termo 
que deve, no nosso entender, ser aqui empregue sem rebuços.

Todos os sistemas devem ser geridos sob pena de irracionalidade, inca-
pacidade de atingir os seus fins ou satisfazer os seus propósitos.
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Gerir não se trata apenas de maximizar eficácia ou produtividade.  Gerir 
é verdadeiramente uma condição sine qua non de realização da justiça.  
À frente tentar-se-á melhor concretizar o que agora se diz.

II.II — Os diversos níveis de gestão do sistema judicial

O que se apresentará é um modelo de gestão de um juízo.  É um modelo 
implementado e concreto, aplicado à mais pequena das células do sistema 
de justiça e que não é mais que isso — um modelo de gestão de um juízo.

Acredita-se que, apesar de estar em permanente actualização e evolução, 
no todo ou em parte, será replicável em unidades funcionais equivalentes, 
juízos ou tribunais.

Quer salientar-se este ponto por uma razão simples: Se falta gestão ao 
sistema de justiça português, como faltará a muitos outros sistemas, públicos 
e privados, o que aqui se apresenta será um caminho possível de resposta 
a uma área concreta e limitada de carência gestionária.

Muitas outras áreas de gestão do sistema de justiça têm públicas e 
conhecidas dificuldades, que vão desde a gestão e disciplina dos juízes, 
competência do Conselho Superior da Magistratura, à gestão do tribunal pelo 
Juiz-Presidente (referimo-nos especialmente às comarcas-piloto), à compe-
tência de gestão dos funcionários de justiça, competência (também) do Minis-
tério da Justiça, à gestão das infra-estruturas, do Instituto competente, entre 
outras relevantes.

É evidente que os diversos níveis de gestão só permitirão resultados 
adequados se forem interligados e coerentes entre si e o sistema não funcio-
nará adequadamente se forem seguidas lógicas paroquiais e/ou concorrenciais.

O que antes se disse, porém, não pode fazer esquecer algo que é 
essencial e que é o objeto do presente texto.  Existe ou deverá existir um 
âmbito de gestão que é do juiz, de todos e cada um dos juízes e que se 
reporta à organização e gestão do seu serviço, sendo este aquele que lhe 
foi distribuído e está obrigado a administrar em nome do povo (e não apenas 
aquele que lhe é apresentado e posto “em cima da secretária” por critérios 
que lhe sejam estranhos ou de que se pretenda alhear).

Escreveu, a este propósito, o Conselheiro António Santos Abrantes 
Geraldes que “a problemática dos poderes do juiz na gestão e dinamização 

do processo inscreve-se numa outra mais vasta ligada ao exercício de pode-

res na direcção e gestão do tribunal, relativamente aos quais se revela um 

déficit com larga margem de responsabilidade pelos resultados do sistema de 

Administração da Justiça e pela imagem dos Tribunais” 1.
Porém, como refere o citado autor, “não foram apenas aspectos de ordem 

legal ou corporativa que levaram ao esbatimento dos poderes do juiz na 

direcção e gestão do Tribunal.

1 “Reforço dos poderes do juiz na gestão e na dinamização do processo”, in http://www.mjd.org.pt.
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Importa reconhecer, por um lado, que os juízes nunca revelaram especial 

interesse por essa área.  Por outro lado, o volume de processos e a difícil 

agenda de diligências, assim como um certo decaimento de qualidade dos 

funcionários judiciais levaram a que os juízes passassem a estar assoberba-

dos com uma multiplicidade de intervenções processuais que impedem ou 

dificultam o exercício de outras funções.

Noutra perspectiva, muitos juízes adoptaram o sistema de se concentra-

rem apenas nos processos trazidos ao seu gabinete, desinteressando-se do 

controlo do funcionamento da secretaria.

Invertendo essa tendência, importaria que os juízes não se desligassem 

do funcionamento geral dos serviços sob a sua jurisdição, exercendo efectivo 

controlo sobre os aspectos mais relevantes.”

Este será um dos pontos concludentes deste estudo, a que à frente se 
regressará, mas que se deixa já elencado: O exercício da função jurisdicional 
no início deste século só pode ser realizado de forma soberana com assunção 
de responsabilidade do juiz por todo o serviço distribuído, devendo assumir 
sobre o mesmo dever de o gerir e organizar pelos critérios que escolha e por 
que se responsabilizará.

Por oposição, quem se demitir de tal assunção e sustente que, na mera 
liberdade decisória, se sustenta a sua independência, estará a contribuir ati-
vamente para o processo de funcionalização dos juízes e a reduzir a sua 
qualidade plena de titular de órgão de soberania.

Isto é, existe uma área, que é limitada no conjunto do sistema de justiça 
e no conjunto das competências gestionárias que neste operam, que é de 
gestão de serviço de cada juiz ou de cada juízo.  Essa área é própria e ina-
lienável, sendo um verdadeiro poder-dever de cada juiz.

O seu exercício não é condição suficiente para o bom funcionamento do 
sistema no seu todo ou de cada juízo em concreto (existe um conjunto de 
competências gestionárias e de competências complementares que deve 
operar articulada e racionalmente).

Tal assunção é, porém, condição necessária e uma das mais importantes 
para o funcionamento de cada juízo, de cada célula do sistema e é uma 
condição que não pode ser satisfeita por outrem que não o titular do órgão 
de soberania tribunal (ou por quem neste exerça funções).

II.III — Gestão intra-processual e gestão extra-processual

Ao falarmos de gestão neste texto estamos a reportarmo-nos à gestão 
do serviço vista globalmente.

Estamos, por isso, a pensar no conjunto de processos acometidos para 
apreciação e decisão de um órgão de soberania — tribunal ou Juízo, ocupado 
por titular único ou não.

Estaremos, assim, a considerar uma realidade que é, em síntese, a de 
um conjunto de pessoas a exercer funções num determinado órgão e de um 
conjunto de processos, aí entrados e distribuídos.
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Gestão, neste sentido, será o sistema que procure maximizar a qualidade 
de resposta de cada órgão do serviço judicial, considerando as necessidades 
com que é confrontado e os meios de que dispõe.

No que concerne à gestão processual estaremos a falar sobretudo de 
gestão inter-processual.  Isto é, de gestão do conjunto dos processos.  Dos 
critérios, formas e procedimentos de promover a tramitação e andamento do 
conjunto do acervo processual como forma de garantir a satisfação máxima 
(possível) das necessidades do serviço.

Não estamos, assim, a pensar nas necessidades de gestão intra-proces-

sual.  Nesse caso trataríamos do conjunto de regras legais e práticas proces-
suais de condução de cada processo.

Esta é matéria ampla e quase exclusivamente debatida nas discussões 
sobre as necessidades de gestão do sistema de justiça e acompanha pari 

passu todas as reformas ou projectos de reforma do regime processual.
A lógica, tantas vezes repetida, que é, aliás, inquestionável, é a de que 

um sistema processual mais escorreito e menos propenso a incidentes per-
mitirá ao juiz, no âmbito dos seus poderes de condução processual (ou de 
mero controlo, como sucede, em larga medida na área executiva) melhor gerir 
o processo, em proveito da celeridade 2.

São considerações que se subscrevem na íntegra, não podendo ser 
negado que os ganhos de gestão e condução de cada processo, em suma 
de celeridade processual serão, evidentemente, potenciadores de melhoria 
de todo o sistema.  Tal ganho adviria, além da simplificação tout court, 
diretamente da redução do tempo de trabalho despendido por juízes e fun-
cionários em cada processo, naquilo que se poderia denominar um verda-
deiro ganho marginal generalizado na imputação do esforço de tais opera-
dores.

Poderia ser interessante, a esse nível, provavelmente antes de pensar 
em alterações legais profundas, avaliar devidamente a cultura e prática judi-
ciárias no que concerne à aplicação dos mecanismos já consagrados legal-
mente, entre estes, naturalmente, o princípio da adequação formal, além de 
realizar uma adequada avaliação dos resultados da implementação do regime 
processual civil experimental 3.

São, porém, questões estranhas a este estudo.
O que o presente pretende endereçar não é a temática processual legal 

mas centrar atenção nas questões de organização e funcionamento dos Juí-
zos ou tribunais.

A esta luz, pretende-se salientar que tão ou mais importante que a capa-
cidade de dirigir e conduzir adequadamente cada processo está a capacidade 

2 Neste sentido, o muito recente Justiça Económica em Portugal, Síntese e Propostas, Coord. 
Mariana França Gouveia, Nuno Garoupa e Pedro Magalhães, Fundação Francisco Manuel 
dos Santos, cap. III, p. 35 e segs. 

3 Regime Processual Civil de Natureza Experimental, Decreto-Lei n.º 108/2006 de 8 de Junho.
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de dirigir e conduzir o serviço no seu todo.  É essa a perspetiva de gestão 
do presente texto que denominamos de gestão inter-processual.

III — PRESSUPOSTOS DA GESTÃO

III.I — Incapacidade de gestão “legal” — Os prazos processuais

Falar em gestão do acervo processual, isto é, do conjunto dos processos 
distribuídos, pressupõe, num primeiro nível de análise, incapacidade de cum-
primento dos prazos legalmente estabelecidos para a prática de atos proces-
suais por funcionário e magistrado.

Pôr a questão com esta nudez e crueza poderá merecer algum repúdio 
mas, bem vistas as coisas, mais não é que um dado factual essencial à boa 
realização da justiça.  Crê-se que bem melhor responderá o sistema se tra-
balhar com base naquilo que é e não com base na ficção do que gostaríamos 

que fosse…

Esta afirmação não comporta qualquer espécie de conformismo ou 
laxismo.  Parte apenas de uma constatação da realidade.  O cumprimento 
dos prazos processuais pelo tribunal, funcionários e magistrados, deve ser 
um propósito permanente.  Tal não pode afastar o facto, evidente, de tal 
cumprimento não ser, pura e simplesmente, possível em muitos casos.

A este propósito deve referir-se que se tem assistido a crescente e ace-
lerado aumento do volume processual desde meados da década de 90 do 
século passado.  O número de processos pendentes na primeira instância, 
em 31.12.1996, encontrava-se situado entre os 800 e os 900 mil processos, 
tendo sofrido um aumento sucessivo e ininterrupto até 2005, altura em que 
atingiu número próximo de 1.700.000; após uma ligeira redução até 2008 
(cerca de 1.500.000), tal número voltou a subir, atingindo, em 31.12.2012, 
cerca de 1.900.000 4.

Chegou-se a uma realidade cuja gestão e organização deixou de ser 
possível com base em critérios lineares e básicos, assentes, essencialmente, 
na gestão dos prazos processuais.

Sem prejuízo da especialização que tem vindo a ser introduzida nos 
tribunais, com a decomposição das diversas áreas em Juízos de Compe-
tência Especializada, por um lado, e a implementação da informatização dos 
Tribunais, por outro, o crescimento processual mostra-se manifestamente 
desproporcional ao aumento e melhoramento dos meios humanos e materiais 
e desadequado às formas tradicionais de gestão e organização dos proces-
sos.

A dialéctica juiz-Secção, assente no estrito e rigoroso cumprimento dos 
referidos prazos, como forma de conduzir cada um dos processos entrados 

4 Boletim de Informação Estatística 19, Direcção-Geral da Política de Justiça, Abril de 2013.
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em juízo ao seu fim, de forma tão célere quanto possível e em condições de 
igualdade para todos os que deduzem as suas pretensões em tribunal, passou 
a ser uma ilusão, sem qualquer correspondência com a realidade, se não em 
todos, na esmagadora maioria dos casos.  Esta é, sem sofismas ou wishfull 

thinkink, a realidade atual.
A esta luz, aproximando-nos da experiência do Juízo de Execução, cum-

pre referir que um novo expoente de especialização nos tribunais foi o intro-
duzido pela nova Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais 
(NLOFTJ) — Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto — que, além de ter dado 
seguimento ao trabalho de especialização que vinha sendo levado a cabo, 
autonomizou, conferindo-lhe o grau de jurisdição própria, a justiça executiva 
(cível).

À semelhança do havia sucedido com outros Juízos de Execução, o 
Juízo de Execução da Comarca da Grande Lisboa-Noroeste, instalado em 
Sintra, agregou todos os processos executivos, de natureza cível provenien-
tes das extintas comarcas de Sintra, Amadora e Mafra — sendo que “herdou” 
todos os processos de execução independentemente da data da entrada 
em juízo.

Tal determinou, como melhor se salientará à frente, uma pendência inicial 
aproximada de 40.000 processos.

Paralelamente deve referir-se que, com a experiência de reforma judi-
ciária, além de prosseguir o aludido caminho de especialização, procurou o 
legislador instituir um novo modelo de gestão das comarcas, assim procurando 
responder a carências muitas vezes apontadas aos tribunais nessa área.

Tal modelo de gestão dos tribunais judiciais, desenhado a partir da figura 
do juiz-presidente e do reforço dos seus poderes de direcção, tal como foi 
prefigurado na NLOFTJ, não importava qualquer alteração no modus operandi 

do serviço judicial, seja ao nível do trabalho do juiz seja do sistema de fun-
cionamento das secretarias, das unidades que a compõem e consequente-
mente das respectivas competências.

A preocupação gestionária do legislador centrou-se essencialmente na 
flexibilização da gestão dos recursos humanos, magistrados e funcionários, 
dentro de um quadro definido de novo e baseado na comarca.

Não se podem negar méritos à reforma ou sequer o acerto de tal cami-
nho.  O que agora se pretende pôr em evidência, porém, como antes se 
salientou, é que esse é apenas um nível de gestão (o dos recursos humanos 
e materiais no contexto de uma comarca).  Tudo se manteve inalterado no 
que concerne aos restantes níveis de organização.

O nível de gestão que agora se trata centra-se nos processos.  É coisa 
distinta.  Evidentemente que deve ser próxima e articulada da gestão da 
comarca mas não deixa de ser coisa diversa.

A esse nível processual, quando instalado, o Juízo de Execução foi con-
frontado não com uma mas com duas profundas reformas legais.  Além da 
reforma judiciária que importou a sua criação, verificava-se (e prossegue) um 
processo de reforma profunda do sistema executivo, iniciado em 2003.
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Tal implicou autonomização da ação executiva, criação dos juízos de 
competência especializada nessa matéria em algumas comarcas e uma nova 
realidade estrutural e funcional.

Esta nova realidade decorre, desde logo, da dimensão de tais Juízos em 
termos de pendência processual e de quadro de funcionários.

Note-se que, de acordo com o relatório elaborado pelo Grupo de Traba-
lho da Direcção Geral da Política de Justiça, de Junho de 2011, com vista ao 
“Levantamento e análise de processos pendentes em atraso”, “em 31 de 

Dezembro de 2010 encontravam-se pendentes nos tribunais judiciais de 1.ª 

instância 1.186.390 processos executivos cíveis (representando 71,1% do total 

de processos pendentes nestes tribunais), sendo que, os dados apurados a 

9 de Junho de 2011 revelam que no final de Abril de 2011, estavam penden-

tes nos tribunais judiciais de 1.ª instância 1.204.138 acções executivas cíveis 

pendentes (70,3% do total de processos pendentes nestes tribunais)”.
Esta relevante proporção dos processos executivos cíveis no contexto 

global das pendências, especialmente patente nos casos em que tais proces-
sos estão distribuídos em juízos de competência específica executiva, é uma 
realidade que está ainda desajustada da proporção de meios que lhe são 
afectos no contexto do sistema.  Crê-se que tal se deve sobretudo a razões 
históricas, impondo-se, claramente, um ajustamento do sistema a esta reali-
dade.

Olhando ao caso da Comarca da Grande Lisboa-Noroeste, a pendência 
do Juízo de Execução corresponde, igualmente, a cerca de 70% da pendên-
cia global da área de Sintra, Amadora e Mafra.

Se cotejarmos tal proporção com os quadros humanos que, em termos 
de magistrados judiciais, entre efectivos e auxiliares, é composto na Comarca 
por cerca de 50 Juízes e, destes, apenas 3 exercem funções no Juízo de 
Execução (dos quais 2 efectivos e 1 auxiliar).  Mais exercem funções na 
comarca 188 funcionários, sendo 12 no Juízo de Execução.

Ao nível de pendência, no caso dos Juízos de Execução, deixa de se 
falar em 1.000, 2.000 ou 3.000 processos por Juízo, para se passar a falar, 
com naturalidade, de pendências na ordem dos 20, 30 ou 40 mil processos.

Assim, no caso, verificou-se que, na sequência do trabalho de organiza-
ção dos processos decorrente da criação e instalação da Comarca da Grande 
Lisboa-Noroeste — terminado em Dezembro de 2009 — a pendência do 
respectivo Juízo de Execução era a seguinte:

— Pendência estatística: 48.821 processos (sendo 24.426 do Juiz 1 e 
24.395 do Juiz 2);

— Pendência da secretaria: 53.068 processos (sendo 26.441 do Juiz 
1 e 26.627 do Juiz 2).

Neste contexto, o número de processos preparados para apresentação 
a despacho mediante termo de conclusão seria, em Janeiro de 2010, de 
12.671 (número que passou para 14.713 em Fevereiro de 2010).
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Entretanto a média mensal de processos entrados é de cerca de 1.500 
e, no ano de 2010, deram entrada, entre papéis físicos e transmissões elec-
trónicas, um total de 448.727 comunicações, número que nos anos seguintes 
se estabilizou em cerca de 600.000 comunicações anuais.

ENTRADA DE PAPEIS FÍSICOS, ELECTRÓNICOS E DOS AGENTES DE EXECUÇÃO

MÊS/ANO 2009 2010 2011 2012

JAN 0 26.291 57.914 60.451

FEV 0 27.106 58.245 55.475

MAR 0 31.648 51.939 87.451

ABR 16 32.285 50.136 69.652

MAI 2.435 43.605 54.520 35.519

JUN 13.541 35.282 62.138 38.328

JUL 29.980 35.411 50.742 32.781

AGO 13.331 25.936 43.165 23.607

SET 24.306 39.180 67.065 30.136

OUT 26.890 46.040 55.205 39.551

NOV 32.275 44.427 80.739 30.916

DEZ 24.836 61.516 54.269 44.720

TOTAL 167.610 448.727 686.077 548.587

Em face desta realidade, o cumprimento dos prazos, tal como previsto 
na lei, mostrava-se, como se mostra, impossível de concretizar com um qua-
dro humano com dois juízes e doze funcionários ao serviço, pressupondo que 
o tempo-regra de prática de atos por funcionário é de cinco dias e por juiz 
de dez.

Quer dizer que o sistema de gestão surge como resposta a tal impossi-
bilidade factual de cumprimento generalizado de prazos e como forma de dar 
uma resposta racional, justa e igualitária a todos os intervenientes que con-
tactem com a justiça executiva cível de Sintra.

Pelo contrário, nos casos de juízos e tribunais que, pelo respectivo 
movimento processual, seja ao nível de pendência, seja ao nível de entradas 
processuais, seja ainda ao nível da respetiva dotação de meios, se conclua 
que estão reunidas condições de cumprimento generalizado de prazos, a 
gestão processual não deverá reger-se por outro critério que não o estrito 
cumprimento dos prazos processuais, seja pela secção, seja pelos magis-
trados.
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Em bom rigor, os Valores de Referência Processual, antes de qualquer 
outra função, deveriam precisamente definir os referenciais de pendência, 
entradas e meios constitutivos de exigência de cumprimento de prazos pro-
cessuais, função que é diversa daquela para que foram pensados.

Voltando à questão em apreço, deve salientar-se, neste ponto, que um 
sistema de gestão processual como o apresentado apenas se justifica, em 
nosso entender, para aqueles casos em que seja patente a incapacidade de 
cumprimento de prazos processuais pelo tribunal.

Quando tal possibilidade exista, a exigência deve, pura e simplesmente, 
ser o cumprimento de tais prazos.

O critério de exigibilidade traçar-se-ia, como referido, para todos os efei-
tos, na definição de VRP com tal função.

Nos casos, cada vez mais frequentes, ante a colonização do sistema de 
justiça por pendências e entradas ao nível das dezenas ou centenas de milhar, 
impõe-se gerir o acervo de processos.

Gerir, como referido, traduz uma escolha consciente, formal e transpa-
rente, feita pelo juiz e pela secção, da ordem dos processos a tramitar ante 
a escassez de meios e a impossibilidade de cumprimento de prazos proces-
suais.

A assunção consciente, pragmática e transparente (não conformista) da 
incapacidade de cumprimento generalizado de prazos processuais constitui-se, 
assim, num primeiro requisito para um sistema de gestão como o apresentado.

Para a definição do limiar de exigibilidade de tal cumprimento impor-se-ia, 
como referido, a definição de valores de referência processual com tal função, 
isto é, numa perspectiva bem diversa daquela para que foram estabelecidos.

Poderia objectar-se, voltando a um argumento antes aflorado, que tal 
definição poderia traduzir-se em conformismo ante o não cumprimento de 
prazos processuais.

Na verdade, repete-se, assim não é.
A questão do cumprimento de prazos processuais pelo tribunal, objeto 

de frequentes e compreensíveis críticas, não pode deixar de ser feita à luz 
de critérios objectivos e verdadeiros e não objeto de afirmações mais ou 
menos vagas e sem qualquer adesão à realidade.  De nada serve repetir à 
saciedade, como verdade universal, que os prazos devem ser cumpridos 
quando a mais básica constatação da realidade demonstra o contrário.

Essencial, antes de mais, será definir quando e como é exigível ao sis-
tema o cumprimento generalizado dos prazos e quando e como devem as 
unidades do sistema administrar a justiça quando seja evidente que tal cum-
primento não é exigível ou praticável.

III.II — Necessidade genérica de gestão

Face ao que antes se disse, poderia suscitar-se uma objecção: — res-
tringir a aplicabilidade de sistemas de gestão processual aos juízos de grande 
dimensão ou, pelo menos, de determinada natureza.
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É que se pode parecer mais ou menos evidente, para efeitos de controlo 
e racionalidade de um juízo de execução, a necessidade de gerir o conjunto 
processual, poderia sustentar-se que tal necessidade não existe na esmaga-
dora maioria dos juízos.

Entendemos que não é esse o caso.  O elemento definidor não deverá 
assentar no tipo de juízo em função da matéria ou até da sua dimensão mas 
na aludida capacidade de cumprimento de prazos processuais.  Tal avaliação, 
desejavelmente, deve assentar em critérios objectivados de forma genérica 
e, nessa medida, implicando avaliações gestionárias de outro órgão, que se 
crê não poderá ser senão o CSM.

Seria o CSM que, nesse contexto, teria competência para definir os 
valores de referência, seja quanto a pendência ou movimento processual, seja 
também quanto aos meios humanos adequados à exigibilidade de cumprimento 
de prazos e, por consequência, a avaliar eventual responsabilidade pelo seu 
não cumprimento.

A esta luz, um juízo de competência especializada, exemplifique-se, com 
competência cível, pode ter uma pendência reduzida, na casa das poucas 
centenas de processos, e não estar em condições de cumprir genericamente 
os prazos processuais.  Haverá que estabelecer um referencial de afetação 
de recursos humanos compatível.

Assim, seguindo no exemplo e de forma simplificada, se para um juízo 
cível com baixa pendência for definido como adequado ao funcionamento 
normal do serviço de justiça uma organização composta por um magistrado 
judicial, um escrivão, dois escrivães adjuntos e um escrivão-auxiliar, será 
apenas com tal enquadramento que a exigência e a responsabilidade de 
cumprimento de prazos será aplicável.

E a lógica é replicável em qualquer situação.  Se as opções políticas ao 
nível da organização judiciária determinarem a existência de mega-juízos, 
como o de execução de Sintra, com pendências superiores a 60.000 proces-
sos, é configurável e, evidentemente, desejável a exigência de cumprimento 
de prazos processuais.  Não pode é pensar-se, ante realidades organizativas 
totalmente diversas das tradicionais a nível de exigência, em níveis de meios 
aproximados do tradicional.

Provavelmente ter-se-á que pensar a níveis totalmente diversos.  Falar 
em oitenta funcionários ou dez juízes num Juízo poderá ser entendido como 
inconcebível mas, na verdade, o que deveria ser entendido como inconcebí-
vel é instituir uma realidade com 60.000 processos e permitir que funcione 
com dois juízes e doze funcionários, como a que existe, actualmente, em 
Sintra ao nível executivo.

Já se deixou expresso que o sistema de gestão que se apresenta não 
é único ou sequer acabado.  Por isso não é transponível para outras realida-
des, pelo menos nos seus exatos moldes.

O que se trata aqui é, apenas, de salientar a necessidade de gestão 
para a boa realização da justiça.  Como se referiu, no nosso entender, essa 
exigência aplica-se a todas as realidades judiciais.
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Mesmo entre diferentes Juízos de Execução, porque gerir o acervo pro-
cessual é um poder-dever de cada juiz, a gestão concreta deve ser indivi-
dualmente assumida e, só por isso, será sempre mutável.

Por maioria de razão, entre juízos com diferentes competências materiais, 
com tipologias de serviço completamente diversas, as necessidades, os cri-
térios e os sistemas de gestão devem também ser diversos.

Tal não deve fazer olvidar, porém, o que antes se pretendeu salientar e 
que é comum a todo o sistema judiciário ao nível da primeira instância: — 
Não sendo possível o cumprimento generalizado de prazos processuais 
impõe-se adequar os meios às necessidades de serviço, assumindo priorida-
des e fazendo escolhas.

A não ser assim, a realização da justiça não é racional, transparente 
ou igualitária e, portanto, não permite uma boa administração em nome do 
povo.

Se assim é, pode concluir-se que a necessidade de sistemas de gestão 
processual é comum a todas as jurisdições e a todos os tribunais.

Quanto ao concreto modus faciendi poderemos apenas apresentar o 
nosso, o que fazemos neste texto, que, repetimos, a este nível deve ser 
apenas visto como um dos modelos possíveis.

IV — CRITÉRIOS E MECANISMOS DE GESTÃO

IV.I — Enquadramento geral

Falar de gestão processual neste contexto pode, simplificadamente, 
definir-se como o estabelecimento de uma organização do acervo processual, 
definição de métodos e procedimentos de serviço e, sobretudo, estabeleci-
mento de prioridades com vista à maximização, qualitativa e quantitativa, da 
resposta judicial de uma concreta unidade do sistema de justiça, face aos 
meios disponíveis.

Vamos analisar cada um destes elementos constitutivos desta definição 
esquemática.

IV.II — Organização do acervo processual

Esta é a base do sistema.
O mesmo foi criado e desenvolvido pela secção de processos e a sua 

criação e desenvolvimento surgiu, antes de mais, da necessidade de lidar 
com uma pendência genética muito elevada.

O juízo de execução da comarca da Grande Lisboa-Noroeste, como antes 
se referiu, foi instalado em 2009 e recebeu os processos executivos cíveis 
da área das extintas comarcas de Sintra, Mafra e Amadora.

A opção legislativa poderia ter sido outra mas a que foi tomada, na prá-
tica, determinou que o juízo iniciasse funções com pendências da casa dos 



 Gestão processual — Experiência de serviço num mega-juízo  109

Coimbra Editora ® JULGAR - N.º 20 - 2013

40.000 processos, a somar a entradas médias mensais da ordem de 1.500 
processos.

Tal implicou, antes de mais, um esforço perfeitamente anómalo para a 
secção com tarefas burocráticas nos primeiros meses de existência do juízo 
— tarefas aparentemente tão comezinhas como impressão de novas capas 
processuais, autuação de processos e sua arrumação nas prateleiras pro-
longaram-se por vários meses.  Até à data presente tais tarefas continuam 
a exigir um esforço acrescido face àquela que seria uma organização tradi-
cional.

Concluído esse primeiro ciclo organizativo primário, isto é, autuados e 
arrumados os então já quase 50.000 processos, tornou-se manifesto para a 
escrivã o facto de desconhecer em absoluto aquele conjunto de processos, 
agora meramente enfileirados numérica e temporalmente em prateleiras da 
secção.

Perante tal constatação dois caminhos se lhe depararam.  O primeiro, 
que pode adjectivar-se de conformista, seria o de aceitar tal realidade, cen-
trando o conhecimento e movimentação de processos em critérios puramente 
casuísticos.  Nesse caso, a movimentação dos processos ficaria dependente 
da entrada de um ou outro requerimento ou até de uma maior insistência 
junto da secção de algum interveniente processual.  Em síntese seria uma 
realidade de não gestão.

O caminho que a secção seguiu foi o de tentar, antes de mais, saber 
em que fase processual se encontrava cada um dos processos e atribuir-lhes 
uma dada classificação de acordo com tal fase.

A mecânica do sistema de gestão processual implementado nasceu nesse 
momento.

Assenta, essencialmente, em fazer corresponder a cada acto a praticar 
um determinado código, fazendo que tal correspondência de maneira a que 
seja possível aceder posteriormente a essa informação de forma selectiva, 
criando listas capazes de revelar o estado dos serviços.

Numa primeira fase, o objectivo era simplesmente esse, fazer o balanço 
da pendência e conhecer a sua natureza.  No entanto, face ao peso dos 
números, rapidamente foi percebido que, feito o balanço, através da referida 
“sinalização” e “catalogação”, a informação recolhida perder-se-ia se, a partir 
daí, os processos passassem a ser movimentados nos moldes tradicionais.

Do balanço à efectiva gestão processual foi um pequeno passo.  Os 
códigos deixaram de ser meramente indicativos do que havia a fazer, para 
serem efectivos agendamentos do que, no futuro, haveria a fazer.  Ou seja, 
não permitiam apenas o balanço, mas também a gestão e o planeamento, 
face aos objectivos que, com a recolhida informação, foi possível estabe-
lecer.

Se numa primeira fase a codificação se limitou à inserção do código do 
acto a praticar, daí em diante a inserção desse código tem ainda em linha de 
conta a data em que o acto será praticável, data essa que deverá ser asso-
ciada ao código inserido.
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Assim, tramitado um processo, o agendamento que inicialmente era 
deixado na capa do mesmo, passou a ser inserido eletronicamente no pro-
grama Habilus, nas anotações, com data e código correspondentes.

A inserção dos códigos foi feita tendo em conta a necessidade de, a todo 
o tempo, obter listagens selectivas.  Essas listagens, obtidas também direc-
tamente do sistema Habilus, podem, posteriormente, ser trabalhadas em 
formato de ficheiros Excel, definindo critérios consoante a informação que se 
pretenda obter.

Assim, não só é possível listar separadamente cada código, como é 
possível listar todos os códigos cuja data da prática do acto se mostre já 
atingida.  É, ainda, possível listar determinado código para prática futura, 
permitindo, desta forma, uma melhor planificação de tarefas.

Esta obtenção de dados materializa-se na elaboração de mapas, cujo con-
teúdo dá conta do estado dos serviços e serve de base às planificações futuras.

Resumidamente, a execução deste modelo de gestão processual tem 
por base três ferramentas: a lista dos códigos, os mapas para planeamento 
e os mapas de execução.

Na lista de códigos estão reproduzidos todos os códigos existentes, 
sempre iniciados pela letra “X”, seguida de um número, e a correspondência 
de cada um deles ao acto que representa.  Esta componente alfa-numérica 
tem, nalguns casos, outras letras que dão conta da espécie processual.

Segue, ilustrativamente, uma lista (parcial) de códigos processuais utili-
zados.

CÓDIGOS
EXECUÇÕES E DECLARATIVAS

BRANCAS E VERDES — PASSIVO
15/09/2012

EXECUÇÕES X92 - EXTINÇÃO - BRANCAS

X4 - CLS. INCIDENTE DENTRO DO PRINCIPAL X93 - EX. SUSPENSA - OPOSIÇÃO

X5 - PESQUISAS 837ºA - VERDES
X94 JUIZ - CLS. ALT. DENOMINAÇÃO DO 
EXEQ.

X6 - PESQUISA - CITAÇÕES 
X94 SECÇÃO -ALT. DENOMINAÇÃO DO 
EXEQ.

X8 - NOT. DIVERSAS - VERDES X96 - REMETER A OUTRO TRIBUNAL

X9 - NOT. EXEQUENTE 836º - VERDES X97 - INTERRUPÇÃO 285º CPC

X10 - DESCONTOS NO VENCIMENTO X98 - CONTA

X12 - AGUARDA APENSO OU PRINCIPAL
X98 CENTRAL - Já está na central para 
contar

X13 - INSISTÊNCIA X99 - VC

X16 - SUPREMO DECLARATIVAS

X17 - TRIBUNAL DA RELAÇÃO XH1 - HABILITAÇÕES DE HERDEIROS
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CÓDIGOS
EXECUÇÕES E DECLARATIVAS

BRANCAS E VERDES — PASSIVO
15/09/2012

X18 - CLS. DESPACHO LIMINAR - BRANCAS XH11 - CLS. ADMITIR

X19 - CLS. CUMULAÇÃO XH19 - CLS. SENTENÇA

X20 - REMESSA AO ARQUIVO XH2 - HABILITAÇÕES DE CESSIONÁRIO

X21 - CERTIDÃO XH21 - NOT. 376º CPC 

X26 - CUMPRIR DESTITUIÇÃO - BRANCAS XH28 - CLS. MARCAR JULGAMENTO

X28 - EXTINÇÃO 833º B Nº 6 CPC - BRANCAS XH29 - CLS. SENTENÇA

X30 - RECEBIDOS FINDOS XR - RECLAMAÇÕES

X31 - DILIGÊNCIA MARCADA XR2 - NOT. CONTESTAR - BRANCAS

X32 - FINDOS C/VC NO JUÍZO XR8 - NOT. CONTESTAR - VERDES

X34 - FAZER 81º CPPT (REMANESCENTE) XR9 - CLS. SENTENÇA

X35 - NOT. EXEQ. (ACORDO CUMPRIDO?) XR10 - CONTA C/ A EXECUÇÃO

X36 JUIZ - CLS. ARTº 15º CPC - BRANCAS XE - EMBARGOS DE TERCEIRO

X36 SECÇÃO - NOT. ARTº 15º CPC - VERDES XE2 - CLS. ADMITIR

X37 - NOT. DIVERSAS - BRANCAS XE6 - CLS. SANEADOR

X42 - NOT. HÁ  OU NÃO-OPOSIÇÃO - 
BRANCAS

XE7 - CLS. MARCAR JULGAMENTO 

X44 - NOT. HÁ OU NÃO-RECLAMAÇÃO - 
BRANCAS

XE9 - CLS. SENTENÇA

X50 - CLS.  ORD. VENDA - VERDES XO1 - OPOSIÇÕES À EXECUÇÃO

X51 - NOT. P/MOD. VENDA - VERDES XO11 - CLS. ADMITIR

X52 - CLS. 864º CPC - VERDES XO16 - CLS. SANEADOR

X53 - CLS. IMÓVEL - VERDES XO17 - CLS. MARCAR JULGAMENTO

X54 - CLS. FALTA CONDENAÇÃO EM CUSTAS XO19 - CLS. SENTENÇA

X55 - CLS. PARA CANCELAMENTO - VERDES XO2 - OPOSIÇÕES À PENHORA

X57 - CLS. FIXAR HONORÁRIOS/REMUNE-
RAÇÃO 

XO21 - CLS. ADMITIR

X58 - CLS. ENTREGA - VERDES XO26 - CLS. SANEADOR

X59 - CLS. POLICIA - BRANCAS XO27 - CLS. MARCAR JULGAMENTO

X60 - CLS. SUSTAÇÃO À CONTA - VERDES XO29 - CLS. SENTENÇA

X61 - CLS. SUSTAÇÃO 871º XC - CAUÇÃO
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CÓDIGOS
EXECUÇÕES E DECLARATIVAS

BRANCAS E VERDES — PASSIVO
15/09/2012

X62 - CLS. ADJUDICAÇÃO - VERDES XC1 - CLS. ADMITIR

X63 - CLS. DESISTÊNCIA XC3 - CLS. SENTENÇA

X64 - CLS. MARCAR ABERT. PROP. - BRAN-
CAS

XI - INVENTÁRIO

X65 - CLS. IMÓVEL - BRANCAS XI2 - CLS. DCC 

X66 - CLS. SUSPENSÃO XS - ACÇÕES DE HONORÁRIOS

X67 - CLS. REDUÇÃO DA PENHORA XS7 - CLS. SANEADOR 

X68 - CLS. PROS./NOVAS PENH./OUTRAS XS8 - CLS. MARCAR JULGAMENTO

X69 - CLS. CUSTAS /NÃO CITADOS - VERDES XS9 - CLS. SENTENÇA

X70 - CLS. DISCORD. VALOR VENDA- 
BRANCAS

X71 - CLS. PROSSEGUIMENTO 920º - VERDES

X72 - CLS. DIVERSOS

X74 - CLS. SENTENÇA - VERDES

X75 - VISTA

X76 - CLS. DESTITUIÇÃO AE - BRANCAS PARA TODAS AS DECLARATIVAS

X77 - CLS. SUSTAR A SUSPENSÃO XT4 -

X78 - PESQUISA DE BENS - CUSTAS XT5 - INSISTIR RELATÓRIO À LETRA 

X81 JUIZ - CLS. PARA SUSPENDER 88º do 
CIRE 

XT6 -

X81 SECÇÃO - SUSPENDER 88º DO CIRE XT7 - 

X82 - SUPENSÃO 88º CIRE XT8 - CLS. ORDENAR PERÍCIA/OUTROS CP

X83 - CLS. INCOMPETÊNCIA XT9 - CUMPRIR 486º-A nº 3 DO CPC

X87 - PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES XT10 - CLS. ADMITIR RECURSO

X88 - BAIXAS/CONTABILIDADE XT11 - 

X90 - CÁLCULO DAS CUSTAS XT12 - CLS. MANDAR SUBIR

Nesta valência o sistema é puramente informativo e organizativo.
Paralelamente, o software de gestão processual Habilus veio a adotar 

as chamadas fases informativas e, nesse contexto, pretendeu-se que evolua 
também para um sistema de informação.  Deve, porém, referir-se que, se o 
sistema habilus pretende constituir-se como verdadeira ferramenta de gestão 



 Gestão processual — Experiência de serviço num mega-juízo  113

Coimbra Editora ® JULGAR - N.º 20 - 2013

processual, do que ainda está muito longe, seria de toda a utilidade que as 
codificações se centrassem no sistema e fossem efetuadas e actualizadas de 
forma automática.  Tal não poderá, porém, quanto a nós, tornar-se um meca-
nismo rígido e, impositivo segundo critérios definidos por órgãos do executivo.

Quer com isto dizer-se que a gestão de um juízo deve, antes de mais, 
por simples razões de eficácia e operacionalidade, reger-se pelos critérios 
definidos na unidade orgânica.  Poderá até haver orientações supletivas, 
passíveis de acolhimento por quem as entenda adequadas.  Não poderá, em 
nosso entender, é pretender — se que o sistema Habilus se torne, a esse 
nível, como uma ferramenta impositiva e limitadora das possibilidades infor-
mativas e gestionárias de juiz e secção.

Essa eventual tentação centralizadora e uniformizadora poderá ser, ao 
contrário do seu propósito, uma das maiores limitações ao desenvolvimento 
de princípios e procedimentos generalizados de efetiva gestão do serviço 
judicial.

IV.III — Procedimentos de serviço

Em paralelo com o conhecimento da realidade do acervo processual 
tornou-se evidente, desde a criação do juízo de execução, ao nível do serviço 
próprio dos magistrados e ao nível da organização do serviço da secção, que 
os procedimentos de serviço tradicionais não seriam capazes de apresentar 
resultados adequados.

Era manifesto que com a pendência existente e o movimento processual 
expectável e de imediato verificado que, ao nível da secção, não seria pos-
sível concretizar uma tradicional divisão de serviço entre escrivães-adjuntos 
e escrivães-auxiliares, impondo-se uma divisão sobretudo assente em tarefas.

Ao nível do serviço dos juízes foi também manifesto, pelo seu volume, 
que deveria fazer-se o que fosse possível para promover que a actividade se 
centrasse em tarefas jurisdicionais, sob pena de toda a actividade do juiz se 
poder esgotar ingloriamente em tarefas de mero expediente, cujo volume se 
antevia esmagador.

Nesse contexto foi implementada na secção uma divisão de serviço 
assente quase exclusivamente em divisão por tarefas e sem atribuição de 
processos a qualquer funcionário.

Pelos juízes foi também logo de início elaborado um extenso provimento 
de serviço, mais tarde sucessivamente alterado e revogado por outros, cujo 
principal propósito foi o de evitar a multiplicação de despachos de mero expe-
diente, em prejuízo da concentração da actividade em funções jurisdicionais.

IV.IV — Definição de objectivos e estabelecimento de prioridades

O ciclo explicativo esquemático do sistema de gestão processual imple-
mentado evoluiu dos elementos antes realçados para uma verdadeira valên-
cia de gestão.

8
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A forma explicativa mais fácil será a cronológica.
Como salientado antes, a primeira preocupação da secção foi orga-

nizativa e de conhecimento informativo do estado e fases de cada pro-
cesso.

Chegando a tal ponto, a definição de objectivos de serviço e a progra-
mação do mesmo tornou-se uma consequência quase natural, com a institui-
ção de mapas de planeamento que determinam a programação futura de 
serviço.

A programação é feita com base em relatórios de serviço elaborados 
pela Escrivã de Direito — nos quais é elencada a situação de serviço e dis-
criminado o número de processos que se encontram em cada categoria “X” 
(fase processual) —, sendo os respectivos resultados analisados mediante a 
elaboração de um relatório sobre a respectiva execução.

Os mapas para planeamento mencionam todos os códigos existentes, o 
número de processos existente em cada um deles e, destes, quantos estão 
em prazo e quantos têm já o prazo expirado.

Esta informação, disponível de forma descodificada, permite um planea-
mento de serviço — actos a praticar pela secção (oficiosos, por delegação 
ou cumprimento de despachos) e pelo magistrado (prolação de despachos e 
gestão de agenda).

Esse planeamento e respectiva execução é a essência do sistema de 
gestão processual.

A título ilustrativo apresenta-se um quadro de planeamento efectivo:

A PARTIR DE 18/02/2013 PARA O NÚMERO DOS "x" A 31-12-2012

MÊS DIA 2ª FEIRA DIA 3ª FEIRA DIA 4ª FEIRA DIA 5ª FEIRA DIA 6ª FEIRA

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  X67    X63  XO21   

FEVEREIRO 18 XA67 19 XT10 20
80 PRO-
CESSOS

21
20 PRO-
CESSOS

22  

  TODOS  TODOS    XO16   

        
10 PRO-
CESSOS

  

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

    XT8  X63  XOA21   

    XT12    
20 PRO-
CESSOS

  

    XTA10    XO16   

FEV/MARÇO 25
C. PRECA-

TÓRIAS
26 XTA12 27

80 PRO-
CESSOS

28
10 PRO-
CESSOS

1  

  TODAS  TODOS       

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.
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A PARTIR DE 18/02/2013 PARA O NÚMERO DOS "x" A 31-12-2012

MÊS DIA 2ª FEIRA DIA 3ª FEIRA DIA 4ª FEIRA DIA 5ª FEIRA DIA 6ª FEIRA

    XE6    XOA21   

  X59   XEA6  X63  
20 PRO-
CESSOS

  

MARÇO 4
30 PRO-
CESSOS

5
10 PRO-
CESSOS

6
80 PRO-
CESSOS

7 XO16 8  

    XC3    
10 PRO-
CESSOS

  

    XCA3       

    
4 PRO-

CESSOS
      

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

    XE6    XOA21   

  
XA1 - 

ENTREGAS
  XEA6  X63  

20 PRO-
CESSOS

  

MARÇO 11
50 PRO-
CESSOS

12
10 PRO-
CESSOS

13 X74 14 XO16 15  

    XCA3  
80 PRO-
CESSOS

 
10 PRO-
CESSOS

  

    
4 PRO-

CESSOS
      

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

    XE6    XOA21   

  
XA1 - 

ENTREGAS
  XEA6  X63  

20 PRO-
CESSOS

  

MARÇO 18
52 PRO-
CESSOS

19
10 PRO-
CESSOS

20
80 PRO-
CESSOS

21 XO16 22  

    XCA3    
10 PRO-
CESSOS

  

    
4 PRO-

CESSOS
      

           

           

MARÇO 25 FÉRIAS 26 FÉRIAS 27 FÉRIAS 28 FÉRIAS 29 FERIADO

          

           

    
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  FÉRIAS  XE9  X63  XO21   

ABRIL 1  2  XEA9 3
80 PRO-
CESSOS

4
20 PRO-
CESSOS

5  

    
10 PRO-
CESSOS

   XO26   

        
10 PRO-
CESSOS

  

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  X59  XE6  X63  XOA21   
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A PARTIR DE 18/02/2013 PARA O NÚMERO DOS "x" A 31-12-2012

MÊS DIA 2ª FEIRA DIA 3ª FEIRA DIA 4ª FEIRA DIA 5ª FEIRA DIA 6ª FEIRA

ABRIL 8
30 PRO-
CESSOS

9  XEA6 10
80 PRO-
CESSOS

11
20 PRO-
CESSOS

12  

    
10 PRO-
CESSOS

   XOA26   

        
10 PRO-
CESSOS

  

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  X67  XE6  X63  XOA11   

ABRIL 15 XA67 16  XEA6 17
80 PRO-
CESSOS

18
10 PRO-
CESSOS

19  

  TODOS  
10 PRO-
CESSOS

   XOA26   

        
10 PRO-
CESSOS

  

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

    

  XA59  XHA11  X60  FERIADO   

ABRIL 22
30 PRO-
CESSOS

23
40 PRO-
CESSOS

24 X62 25  26  

      TODOS     

           

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

   
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  XA59  XHA11  FERIADO  XOA11   

ABRIL/MAIO 29
30 PRO-
CESSOS

30
40 PRO-
CESSOS

1  2
20 PRO-
CESSOS

3  

        XOA16   

        
10 PRO-
CESSOS

  

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  XA59  XH11  X18  XOA11   

MAIO 6
30 PRO-
CESSOS

7
40 PRO-
CESSOS

8 X4 9
20 PRO-
CESSOS

10  

      TODOS  XOA16   

        
10 PRO-
CESSOS

  

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  XA59    X55  XOA11   

MAIO 13
30 PRO-
CESSOS

14
C. PRECA-

TÓRIAS
15 TODOS 16

20 PRO-
CESSOS

17  

    TODAS    XO16   

        
10 PRO-
CESSOS

  

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  XA59  XHA11  X63  XOA11   

MAIO 20
30 PRO-
CESSOS

21
40 PRO-
CESSOS

22 X74 23
20 PRO-
CESSOS

24  
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A PARTIR DE 18/02/2013 PARA O NÚMERO DOS "x" A 31-12-2012

MÊS DIA 2ª FEIRA DIA 3ª FEIRA DIA 4ª FEIRA DIA 5ª FEIRA DIA 6ª FEIRA

      TODOS  XO16   

        
10 PRO-
CESSOS

  

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  XA59  XH19  XA59  XOA11   

MAIO 27
30 PRO-
CESSOS

28
30 PRO-
CESSOS

29
30 PRO-
CESSOS

30
20 PRO-
CESSOS

31  

        XO16   

        
10 PRO-
CESSOS

  

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  XA59  XH19  XA59  XOA11   

JUNHO 3
30 PRO-
CESSOS

4 XHA19 5
30 PRO-
CESSOS

6
20 PRO-
CESSOS

7  

    
30 PRO-
CESSOS

   XOA16   

        
10 PRO-
CESSOS

  

    
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  FERIADO  XH29  XA59  XOA11   

JUNHO 10  11
40 PRO-
CESSOS

12
30 PRO-
CESSOS

13
20 PRO-
CESSOS

14  

        XOA16   

        
10 PRO-
CESSOS

  

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  XA59  XH29  XA59  XOA11   

JUNHO 17
30 PRO-
CESSOS

18
40 PRO-
CESSOS

19
30 PRO-
CESSOS

20
20 PRO-
CESSOS

21  

        XOA16   

        
10 PRO-
CESSOS

  

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

    XHA29  X63  XOA11   

JUNHO 24
C. PRECA-

TÓRIAS
25

40 PRO-
CESSOS

26 X74 27
20 PRO-
CESSOS

28  

  TODAS    TODOS  XOA16   

        
10 PRO-
CESSOS

  

  
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

 
X72, XA72 
- 6 PROC.

  

  X67  X70  XA59  XOA11   
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A PARTIR DE 18/02/2013 PARA O NÚMERO DOS "x" A 31-12-2012

MÊS DIA 2ª FEIRA DIA 3ª FEIRA DIA 4ª FEIRA DIA 5ª FEIRA DIA 6ª FEIRA

JULHO 1 XA67 2 XA70 3
30 PRO-
CESSOS

4
20 PRO-
CESSOS

5  

  TODOS  TODOS    XOA16   

        
10 PRO-
CESSOS

  

A ordem de tramitação não pode colidir, evidentemente, com a prioridade 
legal decorrente da natureza urgente ou não do processo, cuja preferência 
na tramitação se impõe.

Fora dessa ordem legal de preferência impõe-se definição de prioridades 
e assunção de escolhas.

O trabalho de análise dos dados e concretização do planeamento cabe, 
em primeira linha, aos juízes, atendendo, contudo, aos meios e necessidades 
da secção, de forma a evitar desequilíbrios.

Em face das opções e escolhas, nos termos das quais é determinado 
quais e em que quantidade serão os processos a que corresponde cada 
código conclusos, é elaborado o referido mapa de execução, onde vêm dis-
criminados quais os processos a concluir no ciclo de planeamento respectivo.

Definindo e programando o serviço a médio prazo (já foram feitas pro-
gramações a um, três e seis meses) será possível maximizar a qualidade de 
resposta judicial.

Este instrumento de trabalho permite ao Escrivão de Direito, por seu 
lado, planear concretamente a prática dos actos a realizar pela secção, quer 
no que respeita à ordem de conclusão e subsequente cumprimento dos des-
pachos, quer no que concerne às oficiosidades e demais actos não directa-
mente relacionados com o cumprimento dos despachos, com vista à optimi-
zação dos meios disponíveis, por regra escassos.

O expectável sucesso da execução do planeamento realizado exige uma 
ponderação dos meios disponíveis e eventuais, em função dos objectivos 
traçados e da exequibilidade dos planeamentos, com a margem necessária 
para que o imprevisto — que implica a abertura de conclusões em maior 
número do que o planeado — não faça gorar todo o esquema de trabalho.

Até à data, podemos afirmar que todos os planeamentos efetuados, mesmo 
os mais exigentes, foram sempre cumpridos, tendo nalguns casos sido superados.

Este, em síntese, é o sistema de gestão implementado no Juízo de 
Execução da Grande Lisboa-Noroeste, inicialmente baptizado de Projecto “X”.

V — VALÊNCIAS DO SISTEMA DE GESTÃO

A dinâmica de existência de um verdadeiro sistema de gestão processual 
como o que foi instituído no Juízo de Execução da Comarca da Grande 
Lisboa-Noroeste, acabou por introduzir valências (positivas) que não foram 
minimamente pensadas aquando da sua criação.



 Gestão processual — Experiência de serviço num mega-juízo  119

Coimbra Editora ® JULGAR - N.º 20 - 2013

O sistema, repete-se, nasceu na secção e tem a sua maternidade aí 
estabelecida.  Apresentar-se valências deste sistema de gestão, como se faz 
de seguida, que tocam valores fundamentais como a independência dos juízes, 
a responsabilidade ou a transparência do sistema judicial, tratando-se de uma 
criação de uma escrivã e de uma secção, traduz uma realidade interessante 
que se estabeleceu ao arrepio da tradição portuguesa nos seus diversos níveis.

Existe uma concepção vigente que qualquer avanço relevante do sistema 
(neste caso de justiça mas, provavelmente, será um juízo replicável a todas as 
áreas) deverá decorrer directamente de abordagens racionalistas, desenvolvidas 
por grupos de especialistas, dando lugar a pesadas decisões políticas, legisla-
tivas e administrativas que, no final do processo, serão aplicadas no terreno.

O caso vertente, com os méritos e defeitos que possa ter, mas com as 
inegáveis valências e implicações que de seguida se indicam, demonstra que 
a evolução do sistema depende também e sempre de quem exerce efectivas 
funções nos tribunais.

Também demonstra que, mesmo ao nível dos tribunais, a solução de 
parte importante das dificuldades pode ocorrer olhando os magistrados para 
quem exerce funções na sua dependência funcional e para as propostas e 
soluções que apresentam, não esperando que sejam outros órgãos gestioná-
rios, CSM ou Ministério, a apresentar soluções para todas as dificuldades.

V.I — Produtividade e eficácia

Sem qualquer inversão da ordem de importância das questões, pode 
começar-se por apontar uma grande diferença em termos de eficácia e pro-
dutividade.

Incidindo no serviço do magistrado, a programação que tem sido feita 
tem implicado que em cada dia são apresentados a despacho processos numa 
única fase (a que acrescem os processos urgentes e algumas urgências não 

legais definidas com a secção).
A diferença de produtividade ao nível do despacho decorrendo do facto 

de, em cada dia, por regra, serem apreciados processos numa mesma fase, 
não sendo quantificável, pode assegurar-se que traduz um relevante acréscimo 
de eficácia com níveis de esforço inferiores.

Conjugando essa disponibilidade com o teor dos provimentos de serviço 
que, no que a este ponto interessa, procuraram retirar a necessidade de 
prolação de milhares de despachos de mero expediente, permite-se não só 
maior produtividade mas, principalmente, eficácia concentrada em despachos 
ou decisões de efectivo impulso processual.

Por outro lado, a produtividade e eficácia é igualmente visível ao nível 
da programação e realização das diligências.

Num juízo com a dimensão exposta, que abarca um número indeterminado 
e variado (atenta a especificidade) de diligências — audiências de julgamento, 
inquirições de testemunhas em incidentes enxertados na própria estrutura da 
execução, recolha de autógrafos, aberturas de propostas em carta fechada, 
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etc. —, é primordial um planeamento a médio prazo, tendo em conta a previ-
sível duração das mesmas, a fim de optimizar os meios disponíveis.

Ou seja, encontrando-se mais de um milhar de processos em fase de 
venda mediante propostas em carta fechada, aguardando despacho a desig-
nar data e hora para a respectiva realização, será conveniente que tais pro-
cessos venham a despacho no início de cada ciclo de planeamento, a fim de 
concentrar, por períodos do dia (manhã ou tarde), tais diligências.

O mesmo se passa com as restantes diligências, que são designadas 
em cada ciclo de planeamento, permitindo um racional preenchimento da 
agenda, que não fica dependente da álea que comporta um sistema tradi-
cional, no qual os processos a aguardar designação de data para realização 
das diligências seriam apresentados intercaladamente com o demais expe-
diente.

Só assim é possível assegurar uma cadência regular na marcação e 
realização de diligências, distribuindo-as pelos dias da semana de cada ciclo 
de planeamento, de acordo com a duração previsível de cada uma, com a 
concentração máxima das que, pela respectiva natureza, têm uma duração 
diminuta, como sejam as aberturas de propostas em carta fechada (que 
ultrapassam o milhar por ano) e as recolhas de autógrafos, por exemplo.

O mesmo se diga para a secção, face à especialização de tarefas, à 
organização e planeamento, o nível de produtividade aumenta de forma ver-
dadeiramente exponencial.
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V.II —  Qualidade da resposta judicial e melhoria da resposta do 
sistema

Seguindo o ponto anterior, a mera redução de esforço de serviço imposto 
ao juiz no despacho judicial, que decorre do planeamento de serviço e da 
circunstância de, em cada dia, ter apenas processos de um determinado tipo 
e numa determinada fase, além da eficácia e do acréscimo de produtividade 
— aumento sensível do número de despachos proferidos e da tipologia dos 
mesmos — constitui um fundamental mecanismo de libertação do peso exces-
sivo do expediente no serviço do juiz, que é um dos principais indutores de 
falta de qualidade da resposta judicial, na medida em que retira disponibilidade, 
temporal, física e mental para a realização livre da função jurisdicional.

Mais relevante que tais considerações acerca da libertação do juiz, que 
já não são de somenos, especialmente num contexto, que se espera cada 
vez mais generalizado, de mega-juízos, com pendências muito elevadas, em 
que a funcionalização dos juízes muito passa pelo peso incomportável do 
expediente apresentado a despacho, é a afirmação do planeamento de serviço 
enquanto elemento estruturante da qualidade do serviço de justiça numa dada 
unidade orgânica.

A qualidade da resposta de justiça tem que passar necessariamente por 
critérios de racionalidade e prioridade, estes também decorrentes de princípios 
gerais de igualdade e proporcionalidade.

Com um sistema de gestão fica claro que a qualidade da resposta do 
sistema de justiça pouco tem que ver com multiplicação irracional de esforços 
de juízes e funcionários.

Nessa óptica o sistema de justiça nada tem de específico.  Como em 
qualquer actividade humana não se trata de trabalhar muito, trata-se de tra-
balhar bem.  Trabalhar bem pressupõe que se tenha em vista todo o serviço 
e não apenas aqueles concretos processos que, por razões mais ou menos 
objectivas, são tramitados ou apresentados a despacho.

A preocupação de desenvolver o serviço centrada exclusivamente nos 
processos apresentados e não em todos aqueles que, enquanto titular de 
órgão de soberania, estão distribuídos a um dado juiz implica, necessaria-
mente, que o esforço da pessoa titular do órgão, mesmo que intenso, não 
decorra de qualquer lógica assente em prioridades, tratando primeiro aquilo 
que mereça tal tratamento e não permite sequer tratar com igualdade situações 
que o sejam.

Qual o fundamento, em termos de adequação e proporcionalidade, de 
exaurir o esforço em mero expediente existindo questões essenciais sem 
tramitação?  E qual o fundamento de, estando dois processos na exata mesma 
situação processual, um ser despachado e outro não pela simples razão 
casuística de um ser movimentado pela secção?  E qual o fundamento de 
apresentar ao juiz processos em número que, manifestamente, não permitirá 
a prolação de despachos em prazo criando atritos funcionais e, por vezes, 
pessoais que nada promovem a realização da justiça?
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É a multiplicação, muitas vezes acrítica, deste tipo de irracionalidades 
que diminui a qualidade da justiça naquilo que é o seu núcleo mais relevante: 
A aplicação ao caso concreto em condições de respeito pelo primado da lei 
e da igualdade entre cidadãos.

Com um sistema de gestão fica claro que a preocupação comum, cen-
trada apenas no despacho do serviço apresentado, acompanhada do elevado 
esforço que é exigido, criou um erro de perspectiva nos juízes quanto à qua-
lidade de realização da justiça que lhes está acometida.

Tal erro, no qual os subscritores juízes deste texto também se revêem 
é, em síntese, a convicção do cumprimento cabal da sua função soberana 
directamente associado ao esforço intenso de cumprimento das solicitações 
a que sejam sujeitos.  Quanto maior o esforço maior a convicção de cumpri-
mento de dever.  Tal erro não se corrige trabalhando cada vez mais mas 
reforçando a organização e gestão de serviço o que implica, além de outros, 
que cada juiz esteja motivado para tal tarefa gestionária enquanto elemento 
essencial do seu múnus funcional.

V.III — Transparência

O modelo apresentado permite ainda assegurar transparência para todos 
os intervenientes processuais e interessados no serviço de justiça, que ficam 
a saber o como e o porquê do andamento processual, decorrente de opções 
assumidas pelos juízes, que as dão a conhecer e pelas quais se responsa-
bilizam.

Um interveniente fica a saber, por exemplo, que os processos que estão 
em fase de agendamento de julgamento vão ser apresentados a despacho 
num dado dia, sem sujeição a subjectivismos e sem a contigência de um 
concreto processo nessa fase ser apresentado a despacho e outro não.

Assegura-se também, sempre que tal é solicitado pelos intervenientes 
processuais, a informação no sentido de ficarem a saber quando será trami-
tado o seu processo, o que, mesmo sem a celeridade adequada e necessá-
ria, permite que não fiquem a aguardar ad aeternum a prática de um qualquer 
acto sem qualquer previsão ou orientação temporal.

V.IV — Independência

O que antes se salientou contende directamente com aquele que se erige 
como o princípio mais relevante da função jurisdicional — a independência 
dos juízes.

Quando se multiplicam preocupações com a progressiva funcionalização 
dos juízes, parece correcto, também a esta luz, dizer que não se vislumbra, 
pelo menos no corrente momento histórico ou num futuro perspectivável, 
qualquer risco sensível de perda da liberdade de decisão.  A tutela da inde-
pendência, que deve ser permanente, não se joga, por estas alturas, na 
liberdade ou coação para decisão.  Essa está, felizmente e de forma que se 
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crê permanente, assegurada.  A independência trava-se no poder-dever de 
cada juiz de definir o modo, responsável, de administração da justiça que lhe 
foi acometida em nome do povo.

Tal poder-dever tem que implicar um grau de liberdade, ainda que não 
absoluta, na gestão inter-processual.  Essa liberdade é um dos elementos 
estruturantes da sua independência.  Dito de outro modo, se o juiz não tiver 
qualquer independência na gestão processual, a menos que sejam cumpridos 
todos os prazos processuais, será muito mais condicionado que independente.  
Esse condicionamento, especialmente em contextos de elevadas pendências 
processuais, constitui-se em verdadeira e muito relevante limitação à inde-
pendência sendo uma efectiva sujeição a lógicas que não são suas ou à pura 
irracionalidade e/ou ausência de critérios.

Pelo contrário, um sistema de gestão processual em que, em última 
análise, o juiz sustente e fundamente as escolhas que fizer é um relevante 
instrumento de independência, nesse sentido alargado e material a que nos 
vimos referindo e que contende diretamente com a capacidade efetiva de 
desempenhar a função a que constitucionalmente está obrigado em nome do 
povo.

V.V — Contigentação processual

O sistema de gestão processual vigente constitui-se também em verda-
deiro instrumento de contingentação do serviço do juiz.

A questão da contingentação tem sido uma vexata questio do sistema 
de justiça.

No que aqui mais interessa, deve salientar-se que um sistema de gestão 
traduz um verdadeiro mecanismo de contingentação processual, não de pen-
dências, mas de serviço.

O juiz definirá o serviço a apresentar, qualitativa e quantitativamente e 
isso deve ver-se também como verdadeira forma de ordenação ou contingen-
tação, ainda que numa perspectiva diversa daquela que muitas vezes é 
apresentada como desejável e que, na prática, nunca conseguiu ultrapassar 
o obstáculo que decorre do princípio do acesso ao direito.

Esta contingentação nunca pode ser arbitrária ou sequer decorrente da 
pura vontade do magistrado.  O seu exercício deve ser sindicado por outra 
ou outras entidades gestionárias.  No caso concreto do Juízo de Execução 
tem-no sido pela Juiz-Presidente da comarca, que discute e aprova os planos 
de serviço desenvolvidos pelos juízes, com ou sem alterações sugeridas, e, 
mediatamente pelo CSM, a quem as atas das reuniões de planeamento são 
enviadas.

V.VI — Controlo

Num sistema em que todos os processos são triados e classificados, por 
forma a ser-lhes atribuído um código correspondente à fase processual em 
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que se encontram ou ao acto a praticar — a triagem e classificação é suces-
siva e dinâmica, sendo actualizada sempre que no processo dê entrada 
qualquer expediente, seja praticado qualquer acto ou ocorra qualquer facto 
relevante —, permite-se um efectivo controlo, pelo juiz, do estado da secção, 
no sentido de saber, de forma detalhada, o estado dos processos do juízo.

Tal realidade é plasmada nos referidos relatórios de planeamento e res-
pectiva execução, permitindo, periodicamente, avaliar o estado do juízo e 
definir as prioridades para o futuro, a médio prazo.

Esse controlo permanente permite detectar falhas de gestão e corrigi-las, 
visando assegurar um andamento regular de todos os processos e por con-
seguinte garantir um tratamento igualitário a todos os utentes do Juízo.

V.VII — Responsabilidade

A responsabilidade decorre do que antes se disse e enforma todo o 
sistema de gestão.  Com este fica absolutamente claro o serviço do juiz, o 
que fez ou deixou de fazer, as opções que tomou e os resultados que apre-
sente.

Tal sistema de gestão, na sequência do que se foi dizendo, para quem 
pretende uma magistratura em que a independência substantiva e plena tem 
como reverso a efectiva e transparente responsabilidade (neste caso refe-
rimo-nos a responsabilidade perante os utentes e os cidadãos) poderá 
encontrar por esta via um mecanismo essencial de fazer corresponder tal 
propósito.

VI — O PAPEL CENTRAL DA SECÇÃO

Chegados a este ponto, voltando a salientar que o sistema de gestão 
implementado é da criação da secção e, mais concretamente, das co-signa-
tárias deste texto, também porque as preocupações gestionárias dos juízes 
só são operáveis em conjunto com os funcionários da unidade orgânica, juízo 
ou tribunal, impõe-se aqui abrir uma referência ao ângulo de visão da secção 
sobre o sistema de gestão vigente.

A secretaria assume um papel fundamental no funcionamento (bom ou 
mau) de um Juízo, condicionando o exercício das funções do juiz.

Como se sabe, a secretaria judicial é composta por uma equipa de pes-
soas, liderada pelo Escrivão de Direito.

Os Escrivães Auxiliares, em fase de ingresso na respetiva carreira, terão, 
por norma, as funções de coadjuvar o Juiz nas diligências, elaborando as 
respectivas actas; de receber o expediente entrado na secretaria, sua subse-
quente junção aos autos respectivos e tramitação em conformidade; de tratar 
o correio da secretaria e demais funções administrativas necessárias.

O Escrivão Adjunto, por seu turno, em regra será quem dá cumprimento 
aos despachos judiciais.
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Tradicionalmente, tais funções são exercidas por referência aos proces-
sos que estão distribuídos, por número, aos respectivos funcionários judiciais.

Para uma secção que pretenda ser efetiva nas suas funções é essencial 
que não seja vista, pelos magistrados, como um departamento estanque e 
sobre que recai o ónus de todas as escolhas relevantes para a tramitação.

Impõe-se sempre uma postura recíproca de abertura, empenho e cor-
recção mas também um modelo de organização e gestão mas também que 
as escolhas essenciais de planeamento processual sejam feitas pelos juízes 
mas tomadas de forma articulada e consonante com a secção e as possibi-
lidades da mesma.

De nada adianta ter um modelo de gestão que seja só da secção ou 
um sistema impositivo dos juízes.  Exige-se capacidade de permanente 
conjugação de esforços, de verificação de problemas e tentativa de correc-
ção e, principalmente, um espírito de mútua compreensão, correcção e 
valorização.

Sem isso, nenhum sistema de gestão alguma vez poderá funcionar.

VII — CONCLUSÕES

O modelo de gestão apresentado, vigorando desde há quatro anos, não 
é um projecto ou uma realidade abstracta, mas antes um modelo experimen-
tado, cíclica e progressivamente melhorado que, apesar de estar em perma-
nente evolução, nos permite extrair algumas conclusões quanto aos objectivos 
que, com a respectiva implementação, nos propusemos alcançar.

Num primeiro momento, foi possível conhecer a realidade de um juízo 
com uma pendência elevada, permitindo saber, concretamente e no imediato, 
o estado dos processos (individualmente considerados) e a fase em que se 
encontram.  Em termos gerais também permitiu o conhecimento de todo o 
acervo processual pendente.

Com base nesses conhecimentos foi possível ir avançando com um 
modelo de gestão cujas valências em muito ultrapassam a ideia inicial que 
presidiu à sua concepção pelas funcionárias subscritoras deste texto.

Em termos de planeamento permitiu (e continua a permitir) de forma 
consistente o cumprimento dos objectivos traçados.

Pode dizer-se, a este propósito, que, a partir do momento em que foi 
definido como objectivo a redução de pendência processual do Juízo, o que 
foi assumido por juízes e escrivã apenas no início de 2012, tal vem sendo 
cumprido, de forma ininterrupta, desde então — até aí essa era uma preocu-
pação mediata, centrando-se a gestão na movimentação global dos processos, 
de acordo com os critérios de prioridade que foram sendo definidos.

Queremos com isto realçar, em conclusão, que com um sistema de 
gestão é possível definir objectivos assentes em premissas fundamentadas.  
Os objectivos serão, eles mesmos, escolhas.  São, porém, tomadas de forma 
informada e com garantias de sucesso.
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Nesta linha, e assim concluímos, a melhoria do sistema de justiça deixa 
de estar associada, com um sistema deste tipo, em juízos genéricos de tipo 
meramente conclusivo ou opinativo.

Com gestão processual não mais é possível dizer-se que são “muitos 

processos”, que “faltam meios”, “faltam funcionários” ou “faltam juízes”.

É possível dizer e assumir concreta e exactamente onde o serviço e a 
pendência tem maiores dificuldades, o que é e não é possível fazer-se com 
os meios disponíveis e, mais importante, perspectivar de forma realista, factual 
e fundamentada o que se faria com mais um juiz ao serviço.  E com mais 
dois.  E com mais três.  Como será possível dizer com precisão o que se 
faria com mais três funcionários, ou mais seis, ou mais nove.

Num contexto, como o actual, de redimensionamento dos tribunais, com 
a perspectiva de unidades orgânicas cada vez maiores, com a tensão con-
traditória do aumento da massa processual entrada e pendente nos tribunais 
e progressiva escassez de meios humanos, especialmente sentida no quadro 
de funcionários, dir-se-á que só com ganhos muito relevantes ao nível da 
gestão e organização do sistema de justiça, especialmente ao nível processual, 
será possível perspectivar um sistema de justiça operativo e, também por 
isso, respeitado.


