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       MEMORANDO Nº 1/2014

                 DESTAQUES

 Decréscimo da pendência de inquéritos, cifrado em menos 3,3% face ao 

ano transacto.

 60.9% dos inquéritos foram findos com recurso a formas simplificadas de 

processo penal, o que corresponde a um acréscimo de 4%  face aos 

resultados de 2012. Cumpriu-se o objectivo reportado ao valor de 60%

 Os “processos antigos” (registados em 2011 e anos anteriores) fixaram-se 

em 4,2 %  dos inquéritos iniciados.

 A duração média dos inquéritos entrados no Distrito de Lisboa fixou-se em 

3 meses e 10 dias (incluindo os inquéritos contra agentes desconhecidos) e

6 meses e 7 dias (excluindo os inquéritos contra agentes desconhecidos), 

ficando substancialmente aquém dos limites dos prazos legais e respeitando-

se, o “prazo razoável” para a decisão.

 O MP do Distrito de Lisboa obteve, em relação universo dos casos que

levou a julgamento, a condenação em 87,04% dos processos. 

  O MP, no ano de 2013, exerceu a acção penal, dado que apurou indícios de 

crime e identificou os respectivos autores, no âmbito dos inquéritos 

relativos a crime de corrupção e afins, em 33,6% .

 Dos citados casos em que proferiu acusação, no âmbito do crime de 

corrupção e afins, conseguiu condenação em 68,82% das situações.

 Nas Jurisdições Cível e Laboral, o total das acções propostas e contestadas 

pelo MP, bem como das reclamações de créditos e execuções, em 

representação dos interesses patrimoniais do Estado, envolveram a verba de 

€ 3.514.915.113,24 (três mil milhões, quinhentos e catorze milhões, 

novecentos e quinze mil, cento e treze Euros e vinte e quatro cêntimos).
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ACTIVIDADE DO MP NO ANO DE 2013 – ACÇÃO PENAL

I- CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. O presente memorando cumpre a opção de prestação regular de informação 

pública sobre a actividade do Ministério Público no Distrito Judicial de Lisboa, 

focando-se, essencialmente, na área do exercício da acção penal. 

Não deixaremos, embora, de forma – por agora - menos extensa, de dar nota de 

alguns índices relevantes nas áreas cível e laboral.

Assume-se, por esta via, uma atitude de responsabilização social e de prestação 

de contas, aqui entendida como uma objectivação da actividade concretizada e 

dos resultados alcançados, na sua relação com as “Orientações de Actividade” 

definidas para o ano de 2013. 

Nesta possibilidade de comparação entre “propósitos” e “concretização” se situa 

o conceito de “accountability” a que a PGDL vem dando substância, através 

deste acto,  há vários anos.

Trata-se de análise que, formalizada por recurso a índices quantitativos, exprime 

também a qualidade da resposta na vertente celeridade e eficiência, reflectindo a 

medida em que, no Distrito Judicial de Lisboa e nos segmentos ponderados, o 

MP cumpre a exigência de realização de justiça em tempo razoável, com raízes 

na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e acolhimento na Constituição 

da República.

2. E m  2 0 1 2 , a  PGDL inst i tuiu uma nova metodologia de t rabalho,  

contratualizando, com cada uma das circunscrições, objectivos específicos e 

formas de os atingir, de acordo com a realidade de cada uma delas. Foram 

seleccionadas três vertentes de actuação prioritária: i) redução de pendências, ii) 

incremento de utilização das formas processuais simplificadas na pequena e 

média criminalidade e iii) recuperação dos denominados “processos antigos” (ou 

seja: no caso do ano de 2013 os processos registados em 2011 e anos anteriores).    
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Os objectivos globais de cada circunscrição são posteriormente adaptados, pelo 

respectivo Procurador da República Coordenador, a cada unidade e magistrado 

pela forma que, em cada caso concreto e em cada momento, se for mostrando 

mais ajustado.

Os três objectivos contratualizados na área da investigação criminal são metas 

orientadoras e não surgem do acaso.

O uso dos institutos de consenso e formas de processo simplificadas visa 

assegurar uma intervenção célere sobre a chamada pequena e média 

criminalidade (crimes puníveis com pena de prisão até 5 anos) que constitui 

cerca de 80% da criminalidade participada, assim se dando cumprimento às 

orientações de política criminal ínsitas às disposições do Código de Processo 

Penal desde 1987.

Com essa metodologia de acção libertam-se meios e recursos humanos para a 

investigação da criminalidade complexa e organizada, tudo confluindo 

harmoniosamente para aumentar a celeridade e assegurar maiores níveis de 

eficácia à acção do MP. Como consequência, tem-se vindo a conseguir uma 

acentuada aceleração da tramitação dos inquéritos crime, com reflexo directo na 

sua duração e pendência que vêm baixando acentuadamente, de forma

consolidada.

Por outro lado, os objectivos contratualizados no plano quantitativo não são 

meros números escolhidos aleatoriamente, sem ligação à realidade. Ao invés, 

resultam de análise e ponderação efectuada com os magistrados das 

circunscrições, sempre tendo presente a respectiva realidade criminal (a estrutura 

da criminalidade da comarca) e, bem assim, as condições concretas da actividade 

do MP, do ponto de vista dos recursos humanos e dos meios de acção ao seu 

dispor. 

Neste ano de 2013, a  PGDL continuou e aprofundou a metodologia de 

contratualização, em cada uma das circunscrições, de objectivos específicos e 

formas de os atingir, de acordo com a realidade concreta de cada unidade.
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3. Esta forma de trabalhar implica, naturalmente, do lado do MP, redobrada 

atenção ao plano interno e à relação com os outros, sejam OPC, estabelecimentos 

responsáveis pela realização de perícias técnico-científicas, entidades e 

organizações civis e comunitárias ou sujeitos processuais.

Um caminho aberto ao cumprimento de objectivos comuns e à prestação de 

contas impõe um esforço que nos envolve a todos e requer, obrigatoriamente, 

articulações dinâmicas e permanentes e parcerias com todas as entidades e 

agentes que possam contribuir para a realização de uma melhor justiça.

II-  INQUÉRITOS CRIME 

1. Iniciados

No ano de 2013 iniciaram-se, no Distrito Judicial de Lisboa, 203.348 inquéritos, 

o que representa um decréscimo de 8,3% (menos 18.528 inquéritos), em relação 

ao número de inquéritos entrados durante o ano de 2012 (221.876).

Da totalidade dos inquéritos entrados durante o ano de 2013, 96.002 tiveram 

origem em participações contra agentes desconhecidos (à data do registo inicial), 

o que corresponde a uma parcela de 47,2% da totalidade dos inquéritos entrados, 

traduzindo um acréscimo deste segmento em 4,9% por comparação com o ano de 

2012.

Evolução processos entrados 2012/2013
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     2. Findos 

2.1. Números Gerais 

O Ministério Público do Distrito findou 210.191 inquéritos, resultado que 

acentua uma tendência, inequivocamente consolidada, de diminuição de 

pendências. 

2.1.2. Taxa de eficiência

Na verdade, por referência à totalidade dos inquéritos movimentados, que somam 

273.614 (70.266 transitados do ano de 2012, acrescidos dos 203.348 iniciados no 

ano), foram findos 76,8%.

Este valor de 76,8% constitui a taxa de eficiência (1) entendida como instrumento 

de aferição da capacidade de resposta, em confronto com a pressão da procura a 

que somos submetidos.

2.1.3. Taxa de resolução

Diga-se que, em relação aos inquéritos entrados durante o ano (203.348), o MP 

findou 103,3%, o que significa uma “clearance rate”/ taxa de resolução de 1,3, 

ou seja, uma capacidade de resposta superior ao volume processual entrado no 

período em análise.

2.1.4. Pendências

                                           
1 In www.siej.dgpj.mj.pt: “Eficiência=Nº de processos findos/(Nº de processos pendentes no início do 
período+Nº de processos entrados)x100.
Taxa de resolução=(Nº de processos findos/Nº de processos entrados)x100.
O indicador de eficiência pretende aferir a capacidade de resposta - medida pelo número de processos 
findos – face à procura enfrentada – medida pela soma dos processos que transitam do período anterior e 
dos processos entrados no período. Naturalmente que, nos tribunais é fácil de perceber que a taxa de 
eficiência nunca poderá atingir os 100%, pois tal significaria uma pendência igual a zero. Na verdade, no 
mundo empresarial seria possível escoar todo o “stock” de tal forma que num dado momento a existência 
desse produto fosse zero. Porém, no sistema judiciário o “stock” entra todos os dias e cada um dos 
processos tem uma vida processual a cumprir. Quer-se breve mas é impossível configurar um momento 
em que não houvesse processos pendentes.
O indicador da taxa de resolução permite medir o esforço de recuperação de pendências. Se este 
indicador fôr superior a 1, o número de processos findos é superior ao número de processos entrados, ou 
seja, além de resolver um número de processos equivalente aos entrados, também se resolveram 
processos pendentes de período anterior”.
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Daqui resultou, agora excluindo os processos findos por decretamento da 

Suspensão Provisória, à data de 31/12/2013, uma pendência nos serviços do MP 

do Distrito de 60.349 inquéritos, tal significando um abatimento directo de 3,3%

(2.119 unidades) por referência à pendência verificada no fim do ano de 2012 

(62.468). 

Evolução de inquéritos pendentes
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Impõe-se evidenciar que a pendência, no final do ano de 2013, representa 29,6% 

dos processos iniciados no ano (203.348), o que significa que o MP do Distrito 

Judicial de Lisboa cumpriu e ultrapassou o objectivo fixado, pelo segundo ano 

consecutivo, quanto a este parâmetro de referência situado no ratio de  30%.

O resultado aqui em evidência é tanto mais relevante e positivo quanto o número 

de processos entrados no ano de 2013 sofreu uma diminuição, como já referimos, 

de 8,3%.
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Percentagem inquéritos pendentes sobre os entrados no ano
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2.2. Formas de finalização 

Como já decorre do que ficou exposto em 2.1. , o número de inquéritos 

movimentados (nº de processos vindos do período anterior + nº de processos 

entrados no ano de 2013) ascendeu a 273.614 tendo sido finalizados 210.191 

inquéritos, segundo as seguintes formas:

2.2.1. Acusação 

- Tribunal Colectivo ----  1.866

- Tribunal Singular (inclui Sumáriosl) -----  15.937 

- Tribunal Singular (artº 16º/3 do CPP) --- 3.306

- Processo Abreviado ---- 1.967

- Processo Sumaríssimo – 3.515 

- Processo Sumário ------  7.402

2.2.2. Arquivamento 

- Artº 277º do CPP --- 164.004 

- Artº 280º do CPP (arquivamento com dispensa de pena) ---  570
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2.2.3. Suspensão provisória 

- Artº 281º do CPP ---  10.586 

2.2.4. Exercício da acção penal

Resulta, dos elementos supra elencados, que mereceram decisão de arquivamento 

78% dos processos findos e foi exercida a acção penal em 22%.

Neste quadro é de salientar uma evolução positiva, na ordem dos 0,4%, no 

sentido do crescimento do grupo dos processos acusados e de utilização dos 

institutos de consensualização e formas simplificadas de processo, em relação ao 

ano de 2012.

2.2.5. Processos especiais, consenso e oportunidade (formas simplificadas)

Sob a designação em epígrafe refere-se a análise dos níveis de utilização de um 

conjunto de instrumentos processuais adequados à intervenção no segmento da 

pequena e média criminalidade, cuja utilização potencia a celeridade e o 

consenso.

Aqui se integram as seguintes realidades: i) a suspensão provisória do processo, 

ii) o arquivamento com dispensa de pena e as iii) formas de processo sumário, iv)

sumaríssimo, v) e abreviado.

2.2.5.1. Resultados

Assim, o MP no Distrito: 

- Deduziu acusação em Processo Abreviado em 1.967 processos;

- Requereu a aplicação em Processo Sumaríssimo em 3.515 processos;

- Decidiu-se pelo arquivamento com dispensa de pena (artº 280º do CPP) em 507 

processos,

- Decidiu-se pela Suspensão Provisória do Processo em 10.586 processos;

- Requereu o julgamento em Processo Sumário em 7.402 processos.
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Atenta a orientação da PGDL no sentido de, “pelo menos 60% dos casos 

transmitidos ao Ministério Público” e em que, por este, seja entendido haver 

indícios suficientes da prática de infracção penal, serem tratados pelas formas 

simplificadas e pelos institutos de consensualização (o Processo Sumário, o 

Processo Abreviado, o Processo Sumaríssimo, a Suspensão Provisória do 

Processo e o Arquivamento com Dispensa de Pena), constata -se que, 

globalmente, estas formas processuais e institutos foram utilizados em 24.040

processos.

Este número representa 60,9%  do universo dos processos findos em que se 

apuraram indícios bastantes para o exercício da acção penal (39.454), o que 

corresponde a um acréscimo de 4 pontos (em relação ao período homólogo de 

2012) e que corresponde ao rigoroso cumprimento do objectivo proposto, em 

concreto para este ano de 2013, para o MP do Distrito Judicial de Lisboa, tendo 

como perspectiva de fundo a supra referida meta de 60%.

Percentagem de "simplif icados" face ao total  de 
processos com indícios suficientes
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No caso concreto das 13 circunscrições que compõem o Distrito Judicial de 

Lisboa, sete (7) já ultrapassaram o nível de 60% pretendido (Círculos de Ponta 

Delgada, Angra do Heroísmo, Comarcas de Loures, Cascais, Lisboa, Oeiras e 

Círculo das Caldas da Rainha) e 2 atingiram os 59% (Grande Lisboa Noroeste e

Círculo do Funchal). Outras três (3) encontram-se no intervalo entre os 50% e os 

56% (Círculos do Barreiro, Almada e Torres Vedras) e uma situa-se nos 48%

(Círculo de Vila Franca de Xira).

Círculos 2010 2011 2012
Ano 
2013

Variação 
2012/  2013

Ponta Delgada 52,0 56,5 66,1 73,1 7,0
A. Heroísmo 50,6 62,4 63,9 71,6 7,7
Loures 35,6 49,3 62,9 65,8 2,9
Cascais 59,0 48,9 61,2 64,6 3,4
Lisboa 46,2 50,1 60,3 62,8 2,5
Oeiras 46,3 50,5 59,0 61,5 2,5
Caldas da Rainha 44,2 44,2 57,2 60,3 3,1
G L N 55,5 58,6 56,1 59,0 2,9
Funchal 47,6 57,3 53,6 58,7 5,1
Barreiro 43,7 48,5 52,3 56,4 4,1
Almada 41,1 42,6 51,4 54,8 3,4
Torres Vedras 52,9 43,8 46,8 50,6 3,8
V.F.Xira 39,4 40,3 45,0 47,9 2,9

PGD Lisboa 47,0 50,9 56,9 60,9 4,0

Estes resultados evidenciam a interiorização consciente do trabalho de equipa 

cimentado numa cultura comum. Cultura concretizada em caminhos objectivados 

e partilhados de modo a que os resultados de todos e de cada um ajudem e 

integrem de forma coerente e solidária o todo e a parte.

 Na verdade, só agindo em comunhão de desígnios e de modo articulado foi 

possível atingir globalmente os objectivos a que o MP do Distrito Judicial de 
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Lisboa se propunha para o ano de 2013, em  execução do respectivo plano de 

actividades.

A execução das acções previstas e a obtenção destes resultados demandou o 

esforço e o empenho individual e colectivo, interiorizado e concretizado por 

todos os senhores magistrados, - na consciência de que o trabalho de cada um 

influi e se reflecte directamente nos resultados de todo o Ministério Público.  

Esse esforço deverá manter-se e intensificar-se com vista à consolidação 

progressiva de modelos de trabalho que favoreçam o tratamento processual 

diferenciado da pequena/média criminalidade (que quantitativamente se exprime 

em cerca de 80% dos crimes participados) e a criminalidade grave e organizada.

O parâmetro de 60% foi, neste contexto, adequado, fundamentado e razoável, 

ainda que nivelado por baixo, atenta a estrutura da criminalidade da generalidade 

das circunscrições do Distrito. 

3.Inquéritos Pendentes

3.1 Processos Antigos

Consideram-se antigos, em 31/12/2013, os processos iniciados em 2011 e em 

anos anteriores.

Os critérios e objectivos assentes nesta PGD, sobre esta matéria, reconduzem-se 

a metas de pendência de processos “antigos” de 8% durante o primeiro trimestre, 

4% em 30 de Junho e 2% em 31 de Dezembro, sendo que o ratio aqui em 

consideração é encontrado sobre as entradas do ano anterior e, no caso de 31 de 

Dezembro, já sobre as entradas do ano em causa.

3.1.2. Resultados 

Ora, dos 60.349 inquéritos pendentes no final do ano de 2013, verifica-se que 

8.512 são do ano de 2011 e anteriores, o que corresponde a 4,2% dos inquéritos 

iniciados em 2013 (203.348). Ocorreu, assim, um recuo equivalente aos 

resultados de 2011 e um aumento de 8 décimas em relação a 2012, a que não é 
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alheio o facto de as entradas de inquéritos em 2013 terem diminuído 8,3% 

(menos 18.528 inquéritos).

O objectivo de 2% no fim de 2013, considerando como antigos os processos 

registados no ano de 2011, é particularmente exigente requerendo especial 

atenção e rigorosa definição de métodos de trabalho e organização, para ser 

atingido. Esta meta significa que um processo com mais de dois anos é antigo.

Importa, pois, sem desfalecimentos e com confiança, continuar o esforço de total 

recuperação dos denominados “processos antigos” sempre de acordo com os 

objectivos contratualizados, neste segmento, com cada circunscrição.

Antiguidade dos inquéritos face aos processos entrados

I N Q U É R I T O S  E N T R A D O S Ant iguidade do s inquéri tos

Círculo C o m a r c a Entradas 2013 % 2012 % 2011 % -2011 %

A.  Heroísmo S.  Roque 475 79 16,6% 59 12,4% 17 3,6% 23 4,8%

A.  Heroísmo
Angra  

Hero ísmo 1381 612 44,3% 154 11,2% 35 2,5% 27 2,0%

A.  Heroísmo Horta 473 144 30,4% 49 10,4% 60 12,7% 129 27 ,3%

A.  Heroísmo Praia Vitória 744 163 21,9% 63 8,5% 25 3,4% 5 0,7%

A.  Heroísmo Cruz Flores 135 54 40,0% 9 6,7% 3 2,2% 1 0,7%

A.  Heroísmo Velas 342 99 28,9% 21 6,1% 3 0,9% 2 0,6%

A.  Heroísmo Graciosa 132 49 37,1% 3 2,3% 0 0,0% 0 0,0%

Almada Ses imbra 3576 1521 42,5% 594 16,6% 328 9,2% 266 7,4%

Almada Almada 11091 1766 15,9% 870 7,8% 242 2,2% 133 1,2%

Almada Seixal 7441 1639 22,0% 396 5,3% 91 1,2% 62 0,8%

Barreiro Mont i jo 4015 1187 29,6% 557 13,9% 292 7,3% 215 5,4%

Barreiro Moi ta 3683 926 25,1% 323 8,8% 133 3,6% 80 2,2%

Barreiro Barreiro 4931 1136 23,0% 301 6,1% 118 2,4% 71 1,4%

Caldas da Rainha Bombarra l 455 194 42,6% 147 32,3% 68 14,9% 56 12,3%

Caldas da Rainha Rio Maior 945 265 28,0% 65 6,9% 14 1,5% 6 0,6%

Caldas da Rainha Caldas 2957 767 25,9% 144 4,9% 20 0,7% 13 0,4%

Caldas da Rainha Peniche 1366 416 30,5% 44 3,2% 15 1,1% 6 0,4%

Cascais Cascais 9089 2280 25,1% 621 6,8% 240 2,6% 117 1,3%

Funchal S.  Vicente 342 93 27,2% 27 7,9% 5 1,5% 3 0,9%

Funchal Ponta  do Sol 957 264 27,6% 56 5,9% 12 1,3% 14 1,5%

Funchal Funchal 5625 1584 28,2% 258 4,6% 58 1,0% 55 1,0%

Funchal Sta  Cruz 1781 649 36,4% 72 4,0% 24 1,3% 28 1,6%

Funchal Porto  Santo 325 37 11,4% 8 2,5% 5 1,5% 3 0,9%

G L N Mafra 2639 695 26,3% 184 7,0% 51 1,9% 42 1,6%

G L N Sintra 16800 3651 21,7% 885 5,3% 261 1,6% 210 1,3%

G L N A m a d o r a 12170 2358 19,4% 486 4,0% 133 1,1% 76 0,6%

Lisboa DIAP 65940 9214 14,0% 2518 3,8% 823 1,2% 552 0,8%

Loures Loures 14067 4040 28,7% 1284 9,1% 477 3,4% 263 1,9%
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Oeiras Oeiras 6562 1713 26,1% 283 4,3% 70 1,1% 50 0,8%

Ponta  Delgada Vi la  do Porto 143 47 32,9% 20 14,0% 3 2,1% 0 0,0%

Ponta  Delgada Ponta  Delgada 4826 1786 37,0% 446 9,2% 84 1,7% 29 0,6%

Ponta  Delgada Povoação 212 95 44,8% 15 7,1% 6 2,8% 1 0,5%

Ponta  Delgada
Ribeira 
Grande 2109 741 35,1% 123 5,8% 18 0,9% 4 0,2%

Ponta  Delgada Nordeste 149 40 26,8% 6 4,0% 3 2,0% 0 0,0%

Ponta  Delgada V.F .Campo 502 111 22,1% 6 1,2% 0 0,0% 0 0,0%

Torres Vedras Cadaval 541 181 33,5% 64 11,8% 14 2,6% 9 1,7%

Torres Vedras lourinhã 869 300 34,5% 101 11,6% 73 8,4% 146 16,8%

T o rres Vedras Torres Vedras 3179 748 23,5% 142 4,5% 23 0,7% 27 0,8%

V.F.Xira Benavente 2700 737 27,3% 232 8,6% 78 2,9% 43 1,6%

V.F.Xira Alenquer 1575 492 31,2% 102 6,5% 53 3,4% 28 1,8%

V.F.Xira V.F. Xira 6104 1696 27,8% 245 4,0% 57 0,9% 41 0,7%

T O T A L  P G D L 203348 44569 21,9% 11983 5,9% 4035 2,0% 2836 1,4%

  Valores de ant iguidade superiores à média do Distr i to

N o t a :  F o r a m  i n c l u í d o s  o s  p r o c e s s o s  s u s p e n s o s  ( a p e s a r  d e  n ã o  s e r e m  " p r o c e s s o s  p e n d e n t e s " )  p o r  n ã o  s e r  
possível  obter  dados por  c i rcunscr ição com exc lusão dos processos suspensos

O quadro seguinte, elaborado com base em critérios diversos dos acima 

mencionados, reflecte a antiguidade dos inquéritos, por comarca, assinalando a 

amarelo os valores superiores à média do Distrito Judicial de Lisboa:  

Antiguidade dos inquéritos face às pendências

P E N D Ê N C I A  D E  I N Q U É R I T O S Ant iguidade dos inquér i tos

Círculo C o m a r c a Pendências 2013 % 2012 % 2011 % -2011 %

A.  Heroísmo S.  Roque 178 79 44,4% 59 33,1% 17 9,6% 23 12,9%

A.  Heroísmo Praia Vitória 256 163 63,7% 63 24,6% 25 9,8% 5 2,0%

A.  Heroísmo Angra  Hero ísmo 828 612 73,9% 154 18,6% 35 4,2% 27 3,3%

A.  Heroísmo Velas 125 99 79,2% 21 16,8% 3 2,4% 2 1,6%

A.  Heroísmo Cruz Flores 67 54 80,6% 9 13,4% 3 4,5% 1 1,5%

A.  Heroísmo Horta 382 144 37,7% 49 12,8% 60 15,7% 129 33,8%

A.  Heroísmo Graciosa 52 49 94,2% 3 5,8% 0 0,0% 0 0,0%

Almada Almada 3011 1766 58,7% 870 28,9% 242 8,0% 133 4,4%

Almada Ses imbra 2709 1521 56,1% 594 21,9% 328 12,1% 266 9,8%

Almada Seixal 2188 1639 74,9% 396 18,1% 91 4,2% 62 2,8%

Barreiro Mont i jo 2251 1187 52,7% 557 24,7% 292 13,0% 215 9,6%

Barreiro Moi ta 1462 926 63,3% 323 22,1% 133 9,1% 80 5,5%

Barreiro Barreiro 1626 1136 69,9% 301 18,5% 118 7,3% 71 4,4%
Caldas da 
Rainha Bombarra l 465 194 41,7% 147 31,6% 68 14 ,6% 56 12,0%
Caldas da 
Rainha Rio Maior 350 265 75,7% 65 18,6% 14 4,0% 6 1,7%
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Caldas da 
Rainha Caldas 944 767 81,3% 144 15,3% 20 2,1% 13 1,4%
Caldas da 
Rainha Peniche 481 416 86,5% 44 9,1% 15 3,1% 6 1,2%

Cascais Cascais 3258 2280 70,0% 621 19,1% 240 7,4% 117 3,6%

Funchal S.  Vicente 128 93 72,7% 27 21,1% 5 3,9% 3 2,3%

Funchal Ponta  do Sol 346 264 76,3% 56 16,2% 12 3,5% 14 4,0%

Funchal Porto  Santo 53 37 69,8% 8 15,1% 5 9,4% 3 5,7%

Funchal Funchal 1955 1584 81,0% 258 13,2% 58 3,0% 55 2,8%

Funchal Sta Cruz 773 649 84,0% 72 9,3% 24 3,1% 28 3,6%

G L N Mafra 972 695 71,5% 184 18,9% 51 5,2% 42 4,3%

G L N Sintra 5007 3651 72,9% 885 17,7% 261 5,2% 210 4,2%

G L N A m a d o r a 3053 2358 77,2% 486 15,9% 133 4,4% 76 2,5%

Lisboa DIAP 13107 9214 70,3% 2518 19,2% 823 6,3% 552 4,2%

Loures Loures 6064 4040 66,6% 1284 21,2% 477 7,9% 263 4,3%

Oeiras Oeiras 2116 1713 81,0% 283 13,4% 70 3,3% 50 2,4%

Ponta  Delgada Vi la  do Porto 70 47 67,1% 20 28,6% 3 4,3% 0 0,0%

Ponta  Delgada Ponta  Delgada 2345 1786 76,2% 446 19,0% 84 3,6% 29 1,2%

Ponta  Delgada Ribeira  Grande 886 741 83,6% 123 13,9% 18 2,0% 4 0,5%

Ponta  Delgada Povoação 117 95 81,2% 15 12,8% 6 5,1% 1 0,9%

Ponta  Delgada Nordeste 49 40 81,6% 6 12,2% 3 6,1% 0 0,0%

Ponta  Delgada V.F .Campo 117 111 94,9% 6 5,1% 0 0,0% 0 0,0%

T o rres Vedras Cadaval 268 181 67,5% 64 23,9% 14 5,2% 9 3,4%

Torres Vedras lourinhã 620 300 48,4% 101 16,3% 73 11,8% 146 23,5%

Torres Vedras Torres Vedras 940 748 79,6% 142 15,1% 23 2,4% 27 2,9%

V.F.Xira Benavente 1090 737 67,6% 232 21,3% 78 7,2% 43 3,9%

V.F.Xira Alenquer 675 492 72,9% 102 15,1% 53 7,9% 28 4,1%

V.F.Xira V.F. Xira 2039 1696 83,2% 245 12,0% 57 2,8% 41 2,0%

T O T A L  P G D L 63423 44569 70,3% 11983 18,9% 4035 6,4% 2836 4,5%

Valores de ant iguidade super iores à  média do Distr i to

N o t a :  F o r a m  i n c l u í d o s  o s  p r o c e s s o s  s u s p e n s o s  ( a p e s a r  d e  n ã o  s e r e m  " p r o c e s s o s  p e n d e n t e s " )  p o r  n ã o  s e r  
possíve l  obter  dados por  c i rcunscr ição com exclusão dos processos suspensos

3.2. Localização das pendências e tempo de resposta

Os 60.349 inquéritos pendentes encontram-se em investigação:

a) Nos OPC 14.452 (24%), sendo 4.051 há mais de 8 meses e 10.401 há 

menos de 8 meses,

b) Nos Serviços do Ministério Público 45.897 (76%), sendo 20.258 há mais 

de 8 meses e 25.639 há menos de 8 meses.

Daqui resulta que, globalmente, estão pendentes há mais de 8 meses 24.309 e, há 

menos de 8 meses, 36.040.
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Por outro lado, verifica-se que a esmagadora maioria dos inquéritos são 

instruídos e tramitados nos Serviços do Ministério Público.

Constata-se uma redução de 2.548 inquéritos no lote dos processos com mais de 

8 meses em relação ao ano transacto.

c) Em 31 de Dezembro de 2013 encontravam-se a aguardar despacho, há 

mais de 1 mês, 4.213, números que se encontram ao nível de 2011 (4.066). 

A diferença que se detecta de 2012 para 2013, sob este aspecto, localiza-se 

numa só circunscrição em relação à qual já foram adoptadas concretas 

medidas gestionárias tendentes a eliminar o problema.

d) Regista-se que, em 9 comarcas, ainda existiam mais de 100 processos a 

aguardar despacho há mais de um mês a que não é alheia a extraordinária 

e a todos os título louvável e meritória acção e organização conseguida 

nos serviços de apoio, que fizeram transitar para os gabinetes dos 

magistrados milhares dos processos (como se vê abaixo em e)). 

e) Na verdade e pelo lado dos serviços de apoio, foram contabilizados a 

aguardar cumprimento, 7.705 inquéritos, o que corresponde a uma 

diminuição de 11.434 unidades (menos 59,7%) em relação ao fim do 

ano de 2012. 

Porque assim é, importa redobrar a atenção e acompanhamento sobre a 

tramitação dos inquéritos, a organização dos serviços, os métodos de 

trabalho e compreender as razões em que assenta este resultado, daí 

retirando as necessárias consequências. 

4. Fenómenos criminais

Ponderados os elementos recolhidos no ano de 2013, podemos enunciar os 

seguintes dados:
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a) A violência relacionada com a comunidade escolar averbou 192 

inquéritos;

b) A violência contra profissionais de saúde averbou 13 inquéritos,

c) Em matéria de violência contra idosos foram registados 107 inquéritos,

d) Foram registados 3 inquéritos respeitantes a violência contra deficientes;

e) Crimes contra crianças (que não de natureza sexual) registaram-se 335 

casos;

f) Foram averbados 10.024 casos de violência doméstica;

g) Iniciaram-se 683 inquéritos relacionados com crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual de menores;

h) As infracções rodoviárias averbaram 12.749 registos;

i) Crimes de coacção e resistência sobre funcionário atingiram um registo de 

758 inquéritos,

j) Registaram-se 2.901 inquéritos relativos a crimes de droga;

k) E averbaram-se 308 (edição corrigida, face ao ponto 7.1, que resulta de contagem manual) inquéritos 

na área da corrupção e crimes afins. 

Na comparação com os números do ano de 2012 podemos identificar como 

mais significativos os seguintes sinais:

- a violência relacionada com a comunidade escolar decresceu 3 unidades

(edição corrigida);

- a diminuição de 6 casos no que se refere à criminalidade contra profissionais 

de saúde (31,5%); 

- a estabilização do número de inquéritos relativos à criminalidade ligada à 

violência sobre idosos (109 casos em 2012, para 107 em 2013); 

- a diminuição dos casos referentes à criminalidade contra crianças (que não 

de natureza sexual), em 91 unidades (21,3%); 

- estabilização do número de casos ligados à Violência Doméstica (10.018 em 

2012, para 10.024 em 2013);

- descida do número de casos relativos à criminalidade contra a liberdade e 

autodeterminação sexual de menores em 125 unidades (15,4%); 
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- subida das infracções rodoviárias em mais 269 casos (2,1%) pelo segundo 

ano consecutivo;

- descida da criminalidade relacionada com “coacção e resistência” sobre 

funcionário em 212 casos (21,8%); 

- diminuição do número de inquéritos relativos à criminalidade da área da 

corrupção e crimes afins em 185 (edição corrigida, face ao ponto 7.1, que resulta de contagem manual)

unidades (37,5%).

5. Duração média dos inquéritos, incluindo os contra “desconhecidos”

5.1. Tendo em conta o período temporal que medeia entre 01-01-2011 e 

31/12/2013 (três anos) e ponderando:

- as entradas globais cifradas em 651.883 inquéritos,

- a pendência que, em 31/12/2013, atingiu 60.349 inquéritos,

podemos concluir que, durante este período de tempo, os inquéritos entrados no 

Distrito de Lisboa, tiveram a duração média de 3 meses e 10 dias.

Mantem-se, assim, uma duração média dos inquéritos muito positiva e assaz 

reveladora do empenho posto pelos magistrados do MP no Distrito Judicial de 

Lisboa no cumprimento da sua missão e na prossecução dos objectivos comuns.

5.1.1. Com exclusão dos inquéritos contra “desconhecidos”

No período de tempo supra considerado e agora analisado (anos de 2011, 2012 e 

2013) foram registados 347.422 inquéritos (120.881+119.195+107.346) contra 

agentes «conhecidos».

Assim, os inquéritos que correram contra indivíduos “conhecidos” tiveram a 

duração média de 6 meses e 7 dias.

Também neste segmento o MP do Distrito Judicial de Lisboa apresenta 

resultados absolutamente cumpridores dos prazos legais (muito abaixo dos seus 

limites máximos) e cumpre, desta forma, o princípio da decisão em “tempo 

razoável” na parte que directamente lhe respeita.
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Duração média dos inquéritos (em meses)
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As conclusões e os cálculos apresentados oferecem uma visão estática reportada 

a um dado momento sobre um determinado período de tempo. Se o momento de 

observação mudar alteram-se, com ele, os valores. Todavia, essa alteração será -

atenta a via de sistemática redução de pendências – limitada.

Tudo visto quanto à duração dos inquéritos, podemos afirmar inequivocamente 

que, no Distrito Judicial de Lisboa, os inquéritos têm vindo a ter uma duração 

não só compatível com o prazo legal de 8 meses, mas substancialmente abaixo 

deste. Compreende-se que, considerando a globalidade dos inquéritos entrados, a 

duração média se fixe à volta dos 3 meses, posto que os processos contra 

desconhecidos têm resolução mais rápida, mas nem por isso é de postergar a 

indicação de que, ponderando apenas os inquéritos registados contra indivíduos 

“conhecidos” a carecerem de investigação mais demorada, se verifica uma

aceleração com consequente diminuição da duração agora possível de fixar pelos 

6 meses e 7 dias.
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6. Tempo médio para a “dedução de acusação”

Apresenta-se, neste contexto, o tempo médio, mensurado em 31/12/2013, relativo 

aos inquéritos em que foi proferida acusação formal, excluindo-se os processos 

em que foram utilizadas formas de processo especial e os institutos de 

consensualização.

Verificam-se também sob este aspecto progressos qualitativos e quantitativos 

muito relevantes em relação a tempos mais recuados. 

Atenta a elevada qualidade da prestação da generalidade dos magistrados, os 

critérios e objectivos consensualizados e os resultados evidenciados, é possível 

identificar, com maior nitidez, os segmentos mais qualificados da actividade do 

MP e aqueles onde é necessário investir mais atenção e capacitação. 

É certo que ocorreram melhorias evidentes quanto à investigação e duração dos 

inquéritos em geral e relativos ao crime económico e financeiro em particular. 

Mas os dados infra enunciados também nos permitem identificar espaços 

carenciados de investimento em meios e necessidades de organização e formação 

que se revela imperioso satisfazer. 

Resulta evidente a necessidade de continuar e aprofundar o trajecto de formação 

dos magistrados em geral e nas diversas “especializações” e, em particular, no 

crime económico. A rede do “crime económico-financeiro” do Distrito Judicial 

de Lisboa facilita a aquisição de mecanismos de afinação do conhecimento dos 

meios e das formas de aparição deste tipo de criminalidade, bem assim como das 

melhores metodologias de direcção dos inquéritos que lhe respeitam.

 A rede estimula, por outro lado, o desenvolvimento de modelos de articulação 

entre o MP em funções nas distintas jurisdições tocantes com este segmento 

criminal e de cooperação com os OPC de competência especializada e com as 

instâncias habilitadas para a realização de perícias técnicas, no intuito de 

melhorar a capacidade de esclarecimento dos factos e de reduzir os tempos de 

vida dos inquéritos.  
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TEMPO MÉDIO PARA DEDUÇÃO DE ACUSAÇÃO NO DISTRITO JUDICIAL DE L ISBOA
Crimes de Corrupção e af ins

Média
Círculo Acumulado 

de dias
Quantidade 

de inquéritos Dias

Almada 4470 5 894 2 anos, 5 meses e 14 dias

Angra do Heroísmo 1864 2 932 2 anos, 6 meses e 22 dias

Barreiro 4187 3 1.396 3 anos e 10 meses

Caldas da Rainha 5068 4 1.267 3 anos, 5 meses e 22 dias

Cascais 2520 3 840 2 anos, 3 mês e 20 dias

Funchal 4109 4 1.027 2 anos, 9 mês e 27 dias

GLN 3170 7 453 1 ano, 2 meses e 27 dias

Lisboa – DIAP 31716 30 1.057 2 anos, 10 meses e 27 dias

Loures 2929 2 1.465 4 anos e 5 dias

Oeiras 4067 3 1.356 3 anos, 8 meses e 20 dias

Ponta Delgada 1432 2 716 1 ano, 11 meses e 21 dias

Torres Vedras 4499 6 750 2 anos e 19 dias

Vila Franca de Xira 4144 4 1.036 2 anos e 10 mês e 6 dias

DISTRITO JUDICIAL 74175 75 989 2 anos, 8 meses e 19 dias

Dados: Inquéritos com Acusação deduzida entre 1/01/2013 e 31/12/2013

TEMPO MÉDIO PARA DEDUÇÃO DE ACUSAÇÃO NO DISTRITO JUDICIAL DE L ISBOA
Crime económico contra o Estado

Média
Círculo A c u m ulado 

de dias
Quantidade 

de inquéritos Dias

Almada 37218 87 428 1 ano, 2 meses e 2 dias

Angra do Heroísmo 5403 5 1081 2 anos, 11 meses e 20 dias

Barreiro 41877 62 675 1 anos, 10 mês e 10 dias

Caldas da Rainha 22641 49 462 1 ano, 3 meses e 7 dias

Cascais 24686 59 418 1 ano, 1 mês e 23 dias

Funchal 66873 69 969 2 anos, 7 meses e 29 dias

GLN 135680 290 468 1 ano, 3 meses e 12 dias

Lisboa (DIAP) 124520 289 431 1 ano, 2 meses e 5 dias

Loures 84412 224 377 1 ano e 11 dias
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Oeiras 21992 44 500 1 ano, 4 meses e 14 dias

Ponta Delgada 2707 3 902 2 anos, 5 meses e 22 dias

Torres Vedras 11986 38 315 10 meses e 15 dias

Vila Franca de Xira 34099 73 467 1 ano, 3 meses e 12 dias

DISTRITO JUDICIAL 614094 1292 475 1 ano, 3 meses e 20 dias

Dados: Inquéritos com Acusação deduzida entre 1/01/2013 e 31/12/2013

TEMPO MÉDIO PARA DEDUÇÃO DE ACUSAÇÃO NO DISTRITO JUDICIAL DE L ISBOA

Universo de todas as acusações proferidas independentemente do t ipo de crime

Média
Círculo Acumulado 

de dias
Quantidade 

de inquéri tos Dias

Almada 740341 2605 284 9 meses e 14 dias

Angra do Heroísmo 332317 773 430 1 ano, 2 meses e 4 dias

Barreiro 584799 1430 409 1 ano, 1 mês e 14 dias

Caldas da Rainha 257914 739 349 11 meses e 19 dias

Cascais 466359 1404 332 11 meses e 2 dias

Funchal 415657 1548 269 8 meses e 28 dias

GLN 1531703 5287 290 9 meses e 19 dias

Lisboa – DIAP 2203905 4908 449 1 ano, 2 meses e 24 dias

Lisboa – TPIC 1204 347 3 3 dias

Loures 1010864 2581 392 1 ano e 27 dias

Oeiras 232501 1122 207 6 meses e 27 dias

Ponta Delgada 386716 1720 225 7 meses e 14 dias

Torres Vedras 235339 777 303 10 meses e 2 dias

Vila Franca de Xira 468870 1531 306 10 meses e 6 dias

DISTRITO JUDICIAL 8868489 26772 331 11 meses e 1 dia

Dados: Inquéritos com Acusação deduzida entre 1/01/2013 e 31/12/2013

7. Crime económico. Valores envolvidos

Durante o ano de 2013 o Ministério Público do Distrito do Distrito Judicial de 

Lisboa exerceu a acção penal em 1.367 casos no domínio dos crimes de 
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“Corrupção e afins”2  (75 casos) e de “Burlas e Fraudes contra o Estado e 

Segurança Social” (1.292 casos), sendo que os valores pecuniários envolvidos, 

nesses inquéritos em que foi exercida a acção penal, ascendem a € 233.410.427,12

(Duzentos e vinte e oito milhões, setecentos e quarenta e sete mil, 

quatrocentos e trinta e quatro Euros e doze cêntimos) distribuídos da seguinte 

forma:

Género de Criminal idade
Valor monetário dos 

inquéritos analisados 
(acumulado)

Crimes contra o Estado 228.747.434,67  
Crimes de corrupção e afins 4.662.992,45  

Total 233.410.427,12  
Dados: Inquér i tos com Acusação, Suspensão provisór ia ou arquivamento por dispensa de pena 
entre 1/01/2013 e 31-12-2013

7.1. O Crime de “corrupção e afins”. Anos de 2010, 2011, 2012 e 2013.

       Alguns tópicos.

Inquéritos por crimes de corrupção e af ins no Distrito Judicial  de Lisboa

2010 2011 2012 2013
Entrados 222 254 293 308

Acusados 16 33 47 75

Arquivados 134 153 142 168

Suspensos 4 3 4 10
Dados: Complexidades Habi lus/  Ci t ius

                                           
2 Nota: 
1- Segue-se, aqui, o sentido do Despacho nº 19/2009 desta PGD Lisboa.

Consideram-se crimes afins de corrupção, entre outros:
a) Crimes de corrupção no comércio internacional e na actividade privada (Lei nº 20/2008, de 21 de Abril).
b) Corrupção associada ao fenómeno desportivo;
c) Insolvências e favorecimento de credores;
d) Tráfico de influências, peculato e crimes no exercício de funções públicas;
e) Fraude na obtenção de subsídio, subvenção ou crédito e desvio na sua utilização; 
f) Fraudes bancárias e parabancárias (por exemplo, crimes de burla cometidos por funcionários em que seja 

lesada a própria instituição desde que esta seja constituída por capitais públicos ou maioritariamente 
públicos);

g) Crimes em que haja participação de membros dos órgãos sociais ou dos trabalhadores de qualquer 
instituição bancária ou sociedade financeira que afectem ou ponham em causa o sistema financeiro ou 
a própria solvabilidade das citadas instituições.

Noutro passo consideram-se crimes “contra o Estado” para este efeito criminalidade relativa a burlas e
fraudes contra o Estado e a Segurança Social.
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Dos elementos recolhidos e tratados no quadro supra ressalta que, nos quatro 

anos enunciados, se investigaram 1077 casos que, pelo menos à data do registo, 

foram classificados como respeitando a crimes de corrupção e afins (como se 

sabe, sucede, com alguma regularidade que – finda a investigação – se verifica 

que, a ter ocorrido crime, será de tipologia diversa. Ainda assim para efeitos 

desta análise partiremos da qualificação feita aquando do registo).

Desses 1077 inquéritos mereceram despacho de arquivamento 597, o mesmo é 

dizer, 55,4%.

Por outro lado, o MP decidiu-se pela acusação em 171 dos casos, ou seja, 

15,9%.

E, no mesmo passo, o MP decidiu-se, dado que havia indícios suficientes da 

prática de crime, pela Suspensão Provisória do Processo (SPP) – lançando mão 

de um dos instrumentos de simplificação processual – em 21 dos inquéritos, o 

que significa 1,9% do total de registados.

Podemos, pois, afirmar que o MP exerceu a acção a acção penal em 192 casos

(171+21) - dado terem sido recolhidos indícios da prática de crime e dos seus 

autores -, o que corresponde a 24,3% dos casos, relativos a crimes de corrupção 

e afins, findos (789 inquéritos) pelo MP neste período de 4 anos.

Cr imes de  corrupção e  a f ins
2 0 1 0 - 2 0 1 3

Percentagem de processos em que foram recolhidos indícios 
de crime 

(acusados/suspensos)

24 ,3%
indíciados

75,7%
Arquivados

Arquivados Acusados/suspensos
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Torna-se, assim, fácil verificar, por comparação com a percentagem geral de 

inquéritos em que o MP exerceu a acção penal no ano de 2013 (22%) – atente-se 

que a análise quanto aos crimes de corrupção e afins se debruça sobre quatro (4) 

anos consecutivos – que, nesta específica categoria de processos, o exercício da 

acção penal foi superior em 2,3 pontos atingindo peso e números de relevante 

significado quanto ao trabalho desenvolvido pelo MP em sede nos segmentos 

organização e especialização.

Noutro olhar, se compararmos a realidade do ano de 2013 em relação às duas 

categorias de inquéritos, teremos o seguinte quadro:

- de um lado a percentagem de exercício da acção penal, fixada em 22%, nos 

casos em geral e

- do outro lado, o exercício da acção penal no âmbito dos inquéritos cujo objecto 

é o crime de corrupção e afins, que se fixa em 33,6% (tenha-se em conta que 

foram findos 253 inquéritos referentes a este específico fenómeno criminal e, 

em  85 desses casos o MP exerceu a acção penal).

Crimes de  corrupção e  a f ins
2 0 1 3

Percentagem de processos em que foram recolhidos indícios 
de cr ime

(acusados/suspensos)

6 6 , 4 %
Arquivados)

33,6%
indiciados

Arquivados Acusados/suspensos
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Por conseguinte uma percentagem superior em 11,6 pontos por referência ao 

conjunto de todos os crimes em geral.

Quer os elementos retirados de 4 anos de trabalho, quer aqueles agora relativos 

apenas ao ano de 2013, legitimam a afirmação de que o MP no Distrito Judicial 

de Lisboa tem vindo a conseguir, também na área do crime económico e, em 

particular, no conjunto da categoria de crimes designados de “corrupção e afins”, 

um desempenho progressivamente mais consistente e esclarecido. É certo que se 

trata, em regra, de processos de investigação mais demorada e onde ainda se 

revelam algumas dificuldades associadas ao tempo que decorre até ao despacho 

final, como se vê dos quadros exibidos no ponto 6 deste Relatório (Tempo médio 

para dedução de acusação). A constatação da existência de dificuldades e a 

identificação das respectivas causas tem determinado a adopção de iniciativas 

tanto gerais, no quadro da Rede, como específicas, com maior enfoque 

organizativo e gestionário com vista a melhorar o tempo de resposta do MP no 

tratamento destas tipologias criminais.

7.2. O crime de “Corrupção e afins”. Julgamento. Resultados

       Anos de 2010, 2011, 2012 e 2013.

CRIMES DE CORRUPÇÃO E  AF INS

Decisões Judiciais no Distr i to de Lisboa

2013 2012 2011 2010
Tipo de 
decisão N.º 

decisões % N.º 
decisões % N.º 

decisões % N.º 
decisões % 

Absolvição 29 31,18% 24 24,74% 33 28,45% 27 28,13%
Condenação 64 68,82% 73 75,26% 83 71,55% 69 71,88%
Total 93 100,00% 97 100,00% 116 100,00% 96 100,00%

Dados: Habilus/  Cit ius

Do quadro supra resulta de forma objectiva que o MP do Distrito Judicial de 

Lisboa no período de 4 anos (2010, 2011, 2012 e 2013) proferiu 402 acusações 
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em casos de “corrupção e afins”, segundo o conceito do Despacho nº 19/2009 

cujo teor, neste segmento, vem revertido em nota de rodapé neste Memorando.

Nestes 402 inquéritos em que foi proferida acusação pelo MP registaram-se, em 

julgamento, 71,87% de condenações e 28,13% de absolvições.

Trata-se de um resultado de indesmentível qualidade o qual, em nossa análise, 

decorre da especial atenção que o MP tem vindo a dar ao crime económico e 

financeiro e, em particular, ao crime de corrupção e afins.

Foi desenvolvido um esforço dedicado e permanente na identificação e difusão 

de boas práticas, na auto formação, no estreitamento da articulação com os OPC 

e com as estruturas vocacionadas para a peritagem técnica, tudo tendo como 

suporte o labor empenhado dos senhores magistrados do Distrito.

Refira-se, ainda, que os resultados do ano de 2013 lidos isoladamente, são 

também, a este título, de muito apreciável qualidade. Na verdade foi proferida 

acusação em 93 casos, tendo-se logrado 68,82% de condenações e 31,18% de 

absolvições.

% Condenações 
Crimes de corrupção e af ins 

Ano 2013

Condenações
68.82%

Absolvições
31.18%

Absolvição Condenação
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III – JULGAMENTO. PROCESSOS EM GERAL

1. Fase de julgamento. Eficácia da acusação/investigação

Analisam-se, aqui, reportados a cada um dos Círculos do Distrito Judicial de 

Lisboa, a natureza das sentenças/decisões quanto ao seu sentido último, ou seja, 

se absolutórias ou condenatórias.

Segue mapa ilustrativo dos resultados alcançados no ano de 2013:

2013

Absolvições 
1 2 , 9 6 %

C o n d e n a ç õ e s  
8 7 , 0 4 %

Percentagem absolv ições /condenações

1 2 , 9 6 %1 2 , 7 %
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2012 2 0 1 3

Absolvições Condenações



Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa

28

ANÁLISE DAS DECISÕES JUDICIAIS NO ANO 2013

C Í R C U L O Tipo de 
decisão

Quantidade 
de 

processos 
com decisão 

final

Percentagem 
de 

condenação 
e absolvição

Absolvição 402 12,44%
Condenação 2829 87,56%CÍRCULO DE ALMADA
Total 3231 100,00%
Absolvição 76 7,39%
Condenação 953 92,61%

CÍRCULO DE ANGRA DO 
H E R O Í S M O

Total 1029 100,00%
Absolvição 188 11,50%
Condenação 1447 88,50%CÍRCULO DO BARREIRO
Total 1635 100,00%
Absolvição 132 11,74%
Condenação 992 88,26%

CÍRCULO DE CALDAS DA 
RAINHA

Total 1124 100,00%
Absolvição 187 12,29%
Condenação 1334 87,71%CIRCULO DE CASCAIS
Total 1521 100,00%
Absolvição 342 18,49%
Condenação 1508 81,51%CÍRCULO DE FUNCHAL
Total 1850 100,00%
Absolvição 681 11,09%
Condenação 5462 88,91%GLN SINTRA
Total 6143 100,00%
Absolvição 1470 15,77%
Condenação 7849 84,23%CÍRCULO DE L ISBOA
Total 9319 100,00%
Absolvição 414 12,64%
Condenação 2862 87,36%CÍRCULO DE LOURES
Total 3276 100,00%
Absolvição 180 10,13%
Condenação 1597 89,87%CÍRCULO DE OEIRAS
Total 1777 100,00%
Absolvição 255 9,75%
Condenação 2360 90,25%

CÍRCULO DE PONTA 
D E L G A D A

Total 2615 100,00%
Absolvição 148 14,76%
Condenação 855 85,24%

CÍRCULO DE TORRES 
V E D R A S

Total 1003 100,00%
Absolvição 238 12,91%
Condenação 1605 87,09%

CÍRCULO DE VILA 
FRANCA DE X IRA

Total 1843 100,00%
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Absolvição 4713 12,96%
Condenação 31653 87,04%

DISTRITO JUDICIAL DE 
L ISBOA

Total 36366 100,00%
Dados: Habi lus/ Cit ius

Dos elementos enunciados acima resulta que, da totalidade dos casos julgados 

em processo comum decorrentes de acusação pública, 87,04% culminaram com 

sentença condenatória e os restantes 12,96% com sentença de natureza 

absolutória.

Os resultados aqui evidenciados correspondem a um nível de excelência no 

esclarecimento do crime e de êxito das pretensões punitivas do Estado, 

concretizadas na acusação e aferidas na sua relação com o merecimento obtido 

em julgamento. 

É também legítimo inferir destes resultados - sobretudo da parcela de 12,96% de 

absolvições - que, nos casos em que o Ministério Público se decidiu pelo 

arquivamento do inquérito, se verificaram – em tese geral – decisões correctas e 

adequadas.

IV- CÍVEL E LABORAL. ACÇÕES PROPOSTAS E CONTESTADAS. 

VALORES. 

1. Pretende-se, neste âmbito, dar pequena nota de realce aos resultados 

quantitativos que são também vertente da expressão qualitativa do trabalho dos 

magistrados do MP do Distrito Judicial de Lisboa nas jurisdições Cível e 

Laboral, no que tange à representação dos interesses patrimoniais do Estado.

Tudo sem prejuízo de, em momento oportuno, se dar público realce e de forma 

mais ampla, à actividade do MP nas demais jurisdições comuns em que intervém, 

e de informar sobre outros segmentos de intervenção no Cível e no Laboral. 
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Segue-se quadro em que se concretizam os valores globais contabilizados na 

acção do MP no Distrito Judicial de Lisboa na Jurisdição Cível e na Jurisdição 

Laboral. 

Aqui se incluem acções propostas, acções contestadas, execuções e reclamações 

de créditos:

Valores económicos na defesa de interesses patr imoniais do Estado

C Í R C U L O Valores Cível Valores Trabalho
Almada 581.244,86 € 0,00 €
Angra do Heroísmo 1.583.466,15 € 0,00 €
Barreiro 1.424.471,21 € 0,00 €
Caldas da Rainha 5.900.228,04 € 0,00 €
Cascais 3.298.148,78 € 0,00 €
Funchal 851.469,25 € 0,00 €
GLN 28.551.718,80 € 16.826,00 €
Lisboa 3.450.716.846,75 € 2.872.246,53 €
Loures 3.997.023,39 € 63.175,15 €
Oeiras 6.473.654,30 € -
Ponta Delgada 381.791,85 € 0,00 €
Torres Vedras 0,00 € 0,00 €
Vila Franca de Xira 7.082.922,68 € 1.119.879,50 €

TOTAIS 3.510.842.986,06 € 4.072.127,18 €

A leitura do quadro supra é objectiva e linear, posto o que se pode afirmar que os 

valores globais envolvidos neste contencioso (cível e laboral) ascendem a € 

3.514.915.113,24 (três mil milhões, quinhentos e catorze milhões, novecentos 

e quinze mil, cento e treze Euros e vinte e quatro cêntimos). 

O número é, a nosso ver, expressivo, evidenciando a capacidade de intervenção 

do MP nestas jurisdições.

Lisboa, 11de Fevereiro de 2014

A Procuradora-Geral Distrital de Lisboa

(Francisca Van Dunem)


