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Falta de funcionários aumenta risco de prescrição de processos 

 

Diário Notícias 

FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA   

 12-03-15 

 

Tribunais. Coordenador do MP de Lisboa, onde correm mais de 700 mil processos, 

diz que redução de oficiais de justiça afeta casos de despedimento, cobrança de 

dívidas e acidentes de trabalho   

  

O Ministério Público (MP) de Lisboa - que contabiliza um total de 736 mil processos - 

tem 300 funcionários judiciais a menos. A denúncia é feita pelo procurador 

coordenador do MP da comarca, José António Branco, nomeado pela ministra Paula 

Teixeira da Cruz, em setembro de 2014. Destes 736 mil processos, cerca de 66 mil 

são relativos a crimes investigados pelo Departamento de Investigação e Ação Penal 

de Lisboa (DIAPL). Os restantes vão desde cobrança de dívidas a processos de 

despedimentos, acidentes de trabalho ou casos de regulação de poder paternal em 

consequência de divórcios. "É indesmentível que a escassez de oficiais de justiça 

potencia o risco de ocorrência de casos de prescrição", explica ao DN o procurador-

geral adjunto, José António Branco.' Atualmente temos cerca de 1100 oficiais de 

justiça no ativo e, face ao volume de serviço em causa, ponderando o contexto social 

e económico em que vivemos, prevejo que a comarca de Lisboa deveria ter ao 

serviço, idealmente, 1400", explica ao DN. "O quadro legal de funcionários previsto 

mostra-se já curto e desajustado num momento em que não se encontra totalmente 

preenchido", concluiu.   

  

O apelo do procurador junta-se aos inúmeros já divulgados, nas últimas semanas, 

que também vão no mesmo sentido. Na reunião de 20 de fevereiro do Conselho 
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Consultivo da Comarca de Lisboa, os magistrados responsáveis (juiz presidente e 

coordenador do MP) admitiam as "situações de bloqueio e pré-ruptura em razão da 

escassez de funcionários". Os magistrados acrescentavam ainda que com o novo 

mapa judiciário, os tribunais sofreram uma redução de 10% do número de 

funcionários. Estas e outras queixas foram transmitidas ao Conselho Superior da 

Magistratura e do Ministério Público, à Direção-Geral da Administração da Justiça e à 

Provedoria de Justiça.   

  

Numa entrevista dada há duas semanas, a procuradora-geral da República, Joana 

Marques Vidal, assumia que "a falta de funcionários vai acabar por resultar na 

prescrição". Dias antes, a líder da distrital do MP do Porto, Raquel Desterro, admitia 

igualmente que "a carência de funcionários em todas as comarcas do Porto é 

verdadeiramente dramática. Ao não preenchimento integral dos quadros acresce o 

sucessivo não preenchimento de lugares vagos. O número de funcionários em falta 

ascende já a algumas centenas, e em alguns núcleos apenas vem sendo dada 

resposta ao serviço urgente", afirmou a procuradora.   

  

Contactada pelo DN, fonte oficial do Conselho Superior da Magistratura sublinhou 

que "a falta de funcionários com que se debatem as secretarias judiciais é um dos 

principais constrangimentos para o adequado funcionamento dos tribunais que se 

repercute diretamente na demora na decisão dos processos".   

  

Fernando Jorge, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, explicou que "a 

situação foi relatada à ONU quando a representante esteve cá e a verdade é que é 

natural que, perante esta falta, os processos prescrevam", disse. Os funcionários 

judiciais são a única carreira jurídica- comparando com juizes e procuradores - que 

têm perdido profissionais de ano para ano: de 7839, em 2008, passaram para 7062, 

em2013, umaredução que começou em 2003 e que tem vindo a agravar. A atividade 



  

 

 

António Pragal Colaço & Associados – Sociedade de Advogados 
Rua Rodrigues Sampaio, n.º 96, R/C Esq. 1150-281 Lisboa  

Tel.: 213553940     Fax: 213553949 

3 

é indispensável, pois podem marcar julgamentos, redigir inquéritos ou despachar 

processos.   

  

No final de 2013, cada funcionário unha, em média, 246 processos para despachar. 

Quase o dobro dos atribuídos aos procuradores do Ministério Público (133). "Todos 

os dias esta fatia cresce e nós acabamos por fazer muitas horas extraordinárias que 

nem nos pagam, por uma questão de brio profissional", argumentou Tiago Silva, 

funcionário da comarca de Lisboa.   

  

Na semana passada, a ministra da Justiça admitia que havia falta de funcionários e 

lembrou a abertura de um concurso para 600 vagas. "Fui sempre a primeira a dizê-lo, 

que temos um défice de funcionários judiciais", afirmou a ministra, acrescentando 

que o problema de falta de recursos existe por várias razões, a primeira das quais 

"porque havia uma providência cautelar interposta por um determinado sindicato que 

suspendeu um concurso para a admissão de 400 funcionários e que está pendente".   
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