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PARECER 

O presente Parecer do Conselho Consultivo da Comarca dos Açores debruça-

se sobre o défice de oficiais de justiça na Comarca, procurando apresentar soluções 

para um problema que tem muitos anos. 

 

Atendendo a que: 

Antes da implementação da reorganização judiciária, em 1 de setembro de 

2014, os quadros das secretarias dos tribunais judiciais que vieram a integrar a 

Secretaria da Comarca dos Açores sempre apresentaram um défice de oficiais de 

justiça, comparativamente aos respetivos quadros legais. 

- No levantamento preparatório da atual reforma, efetuado a 21 de abril de 

2014, pela Direção-Geral da Administração da Justiça, para um quadro legal que era 

então de cento e oitenta oficiais de justiça, havia já quarenta e nove lugares vagos. 

- Através da Portaria n.º 161/2014, de 21 de agosto foram aprovados os 

mapas de pessoal das Secretarias dos Tribunais Judiciais e Serviços do Ministério 

Público na primeira instância, sendo o quadro da Secretaria da Comarca dos Açores 

de duzentos e três oficiais de justiça, dos quais cento e sete oficiais de justiça 

transitaram da antiga estrutura judiciária e outros catorze foram afetos, ficando 

vagos, desde logo, oitenta e dois lugares. 

- No novo mapa judiciário os quadros dos senhores magistrados judiciais 

foram efetivamente reforçados. Mas a reorganização das secretarias, com mais 

unidades orgânicas que anteriormente, não logrou obter igual reforço, antes se 

determinou uma distribuição dos funcionários já anteriormente existentes por mais 

serviços, levando a um brutal défice de recursos humanos em quase todas as 

unidades. 

- A falta de oficiais de justiça para preenchimento do quadro legal é 

generalizada, ocorre em todas as comarcas do país, decorrendo da falta de abertura 

de concursos públicos para ingresso na carreira e do congelamento nas progressões, 

a que se junta ainda um elevado número de aposentações. 
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- De todas as comarcas do país a dos Açores é aquela que percentualmente 

apresenta um maior défice de funcionários, equivalendo a cerca de 40% da 

totalidade de oficiais de justiça e, nas categorias de ingresso, de escrivão auxiliar e 

de técnico de justiça auxiliar, a mais de 50%. Nestas mesmas categorias, e em 

termos absolutos, a Comarca dos Açores, em termos de défice, figura em segundo 

lugar, depois da Comarca de Lisboa Oeste, estando atualmente vagos oitenta e dois 

lugares. 

- Não havendo estudos sobre esta matéria, são contudo conhecidos diversos 

fatores que propiciam a situação descrita. Desde logo o facto de os Açores se 

apresentarem como um território ultraperiférico e de descontinuidade geográfica, mas 

também – e talvez mais importante – a falta de verdadeiros incentivos, quer para os 

naturais dos Açores se interessarem pela carreira de oficial de justiça e frequentarem 

os cursos que os habilitam a tal função; quer para os continentais, que são colocados 

na comarca, muitas vezes oficiosamente ou para promoção, se motivarem a fixarem-

se no território, ou, pelo menos, a prolongarem a sua estada por mais do que o 

tempo necessário a poderem concorrer a outros lugares no continente. 

- Conforme decorre do Estatuto dos Funcionários de Justiça, o ingresso nas 

categorias de escrivão-auxiliar e de técnico de justiça auxiliar é feito de entre 

indivíduos habilitados a concurso de natureza profissionalizante, aprovados em 

procedimento de admissão aberto por despacho do senhor Diretor-Geral da 

Administração da Justiça. 

- O mesmo Estatuto, nos artigos 61.º (despesas de deslocação), 62.º 

(passagens para férias) e 88.º (suplementos) consagra alguns direitos que visam 

minorar o custo de uma deslocalização de funcionários residentes no continente para 

os Açores. Apesar disso o interesse desses funcionários tem sido muito baixo, sendo 

maior o fluxo de oficiais de justiça que transitam dos Açores para o continente que o 

inverso. 

- Uma via que ao longo dos anos vinha permitindo um fluxo de oficiais de 

justiça do continente para os Açores era a progressão na carreira. Mas desde que foi 

determinado o seu congelamento, são muito raros os funcionários colocados no 

continente que nos últimos movimentos têm concorrido para os Açores. 
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- Apesar dos mecanismos legais à disposição dos órgãos de gestão na 

comarca em matéria de mobilidade dos oficiais de justiça, que permitem a 

recolocação transitória de oficiais de justiça dentro da respetiva comarca, o seu uso, 

num quadro como o presente, em que os recursos humanos são escassos, só é 

possível muito pontualmente e nas situações mais extremas, servindo apenas para 

mitigar o problema. 

- Por outro lado aquela recolocação dos funcionários só é permitida dentro dos 

limites legalmente definidos, o que na prática e num território descontínuo só pode 

ser pensada para os municípios das ilhas maiores, de São Miguel e Terceira. 

- Mesmo assim desde a instalação da nova Secretaria na comarca foram 

tomadas medidas de gestão nesta matéria, envolvendo funcionários em funções nos 

núcleos municipais das referidas ilhas de S. Miguel e Terceira. 

- Foi também deslocalizado o cumprimento de alguns despachos em 

inquéritos pendentes nos serviços do DIAP de Ponta Delgada e da Praia da Vitória, 

que estão a ser efetuados por técnicos de justiça adjuntos em funções no Nordeste e 

Povoação (do DIAP de Ponta Delgada), Vila do Porto, São Roque do Pico, Santa 

Cruz das Flores e Santa Cruz da Graciosa. Quanto aos serviços judiciais, o número 

de funcionários em cada unidade orgânica é tão escasso e o movimento processual 

tão elevado que não permite o recurso a este instrumento de mobilidade. 

 - A monitorização da tramitação processual regista diversas situações de 

bloqueio, quer nos serviços judiciais quer nos serviços do Ministério Público, de que 

se destacam, nos primeiros, os atrasos sistemáticos na tramitação das ações 

executivas e, nos segundos, a tramitação dos inquéritos nos DIAP de Ponta Delgada, 

Praia da Vitória e Angra do Heroísmo. 

- O défice estrutural do quadro de funcionários constitui uma das 

condicionantes apontadas para a não fixação de objetivos processuais quantitativos 

no Tribunal para o ano de 2015-2016. 

- Nas ilhas mais pequenas onde existe apenas uma Instância Local, não é 

possível proceder à afetação de oficiais judiciais de outras instâncias em razão da 

descontinuidade territorial: 

- Em verdade, com um quadro legal constituído por cinco funcionários (Santa 

Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores e Vila do Porto), ou seis (Velas) ou mesmo 
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oito (Horta e São Roque do Pico), verifica-se que, atualmente, os efetivos são 

apenas três funcionários (em São Roque do Pico, nas Velas e em Santa Cruz das 

Flores), quatro (em São Cruz da Graciosa e em Vila do Porto) e cinco (na Horta), 

estando em cada um desses núcleos um daqueles funcionários afeto aos serviços do 

Ministério Público. 

- Nos núcleos em que estão ao serviço apenas três ou quatro funcionários, há 

necessidade de harmonizar o serviço diário. Basta pensar no atendimento do público, 

na necessidade de assegurar o serviço de diligências e para a realização de serviço 

externo (nomeadamente para entregar a correspondência nos CTT). Nesses casos, 

quando surgem situações de ausência ao serviço por doença ou para gozo de férias, 

o que se verifica é que na secretaria fica apenas um funcionário. 

- Acresce que a Portaria n.º 161/2014, de 21 de agosto, não prevê, para 

nenhum destes núcleos da Secretaria, qualquer lugar de assistente técnico ou de 

assistente operacional das carreiras do regime geral da função pública. A previsão 

de, pelo menos, um lugar de assistente operacional em cada núcleo, quer nos de 

menor dimensão (com Instância Local única) quer nos de maior dimensão, onde tal 

lugar não está contemplado (v.g. Ribeira Grande e Vila Franca do Campo), permitiria 

libertar os oficiais de justiça de tarefas diárias como a de porteiro, de 

encaminhamento de utentes ou de tratamento e entrega da correspondência nos 

CTT e outras tarefas morosas (como a organização do arquivo ou a eliminação de 

documentação) as quais, por falta de funcionários, são sucessivamente adiadas. 

- Para evitar o défice crónico de oficiais de justiça nos Açores será necessário 

criar condições de recrutamento local (cursos de formação em todas as ilhas, 

porventura através de e-learning); garantir que nos concursos nacionais haja uma 

quota regional, ou seja, que o sistema evolua para a regionalização da área 

administrativa da justiça, à semelhança do que sucede nalgumas comunidades 

autónomas espanholas e com uma articulação nacional em termos semelhantes ao 

que hoje sucede com os professores. 

- O desinvestimento da última década na carreira dos oficiais de justiça gerará 

a breve prazo elevado número de aposentações, sendo imperioso desbloquear os 

mecanismos de progressão na carreira e o recrutamento jovem, preferencialmente 
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na região, credenciando cursos e estágios regionais em curso ou a encetar com a 

colaboração do Governo Regional. 

- Será igualmente imprescindível, no curto prazo, para atalhar ao problema 

atual, permitir a colocação extraordinária de oficiais de justiça na Comarca, por via 

dos concursos já abertos, ou por recurso aos estágios credenciados no âmbito de 

programas regionais de ocupação de desempregados e de jovens.  

Em suma: 

O Conselho Consultivo da Comarca dos Açores entende que o preenchimento 

dos quadros de oficiais de justiça constitui fator crítico para cumprimento da missão 

do Tribunal e do Ministério Público nos Açores. Há intervenientes locais disponíveis 

para colaborar na solução do problema, nomeadamente o Governo Regional (através 

da Secretária Regional do Emprego e Qualificação Profissional) e a Câmara do 

Comércio e Indústria dos Açores (através de programas e estratégias diversas – 

estagiários e cursos). Importará integrar e conjugar esta disponibilidade para se fazer 

o caminho necessário à superação deste tão antigo como pernicioso problema.    

E recomenda: 

1. Nos concursos nacionais de ingresso para a carreira de oficiais de 

justiça deverá fixar-se uma quota regional para a Secretaria do Tribunal e 

Serviços do Ministério Público da Comarca do Açores; 

 

2. Deverão ser desbloqueados os mecanismos de progressão na 

carreira de oficial de justiça; 

 

3. O próximo movimento de oficiais de justiça deverá permitir 

promoções de escrivães auxiliares e técnicos de justiça auxiliares a escrivães 

adjuntos e técnicos de justiça adjuntos, respetivamente; 

 
 

4. Deverão reforçar-se os incentivos para a fixação dos funcionários 

da carreira de oficiais de justiça na Comarca dos Açores, nomeadamente com a 

atribuição de um subsídio de habitação equivalente à renda de uma habitação 

média a preços de mercado e atualização dos suplementos. 

 

5. Deverá alterar-se o quadro constante da Portaria n.º 161/2014, de 

21 de agosto, aditando-se aos núcleos da Secretaria em Vila do Porto, Praia da 

https://webmail.mj.pt/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&a=New&to=gestao.comarca.acores%40tribunais.org.pt&nm=gestao.comarca.acores%40tribunais.org.pt


S. R. 
CONSELHO CONSULTIVO DA COMARCA DOS AÇORES 

 

 
 

Rua Marquês da Praia e Monforte, 31 a 33 – 9500-089 PONTA DELGADA 
Telef. 296 209 670 – Fax 296 209 699 Correio eletr.: gestao.comarca.acores@tribunais.org.pt  

Vitória, Horta, São Roque do Pico, Velas, Santa Cruz da Graciosa e Santa Cruz 

das Flores um lugar de assistente operacional; e na Ribeira Grande e Vila 

Franca do Campo dois assistentes operacionais, sendo um afeto à Secção de 

Proximidade do Nordeste e outro à Secção de Proximidade da Povoação. 

 

6. O orçamento anual do Tribunal e Serviços do Ministério Público 

da Comarca dos Açores deverá ser dotado de uma provisão que permita 

comparticipar os cursos e estágios abertos no âmbito de programas regionais 

de ocupação de desempregados e de jovens, com vista à sua credenciação e 

futura integração nos quadros através de concurso público. 

 

 

Ponta Delgada, 13 de Julho de 2015 

O Relator 

 

Artur José Araújo de Arruda Ponte 
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