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I

O Gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto da Justiça remeteu ao
SMMP o anteprojecto de decreto-lei que altera o Estatuto do Funcionários de Justiça, a fim de ser
apreciado e emitido o parecer correlativo. Assim se procederá não sem que, antes, se sublinhe não
ser exaustiva a abordagem a realizar, na perspectiva do SMMP, por isso que a mesma incumbe,
em primeira linha, às suas organizações representativas. Assim, a análise efectuada teve em conta,
primordialmente, a preocupação do bom funcionamento das secretarias e o relacionamento
orgânico entre a magistratura e o funcionalismo judicial.

II

Preliminarmente há que assinalar também a omissão de qualquer proémio ou exposição de
motivos, o que permitiria apreender os objectivos visados, as orientações seguidas e o iter do
processo legislativo, tão importante, como foi e é, para a exacta interpretação das leis. Por outro
lado, a sistematização nem sempre se revela coerente quer quanto á ordenação das matérias quer
quanto à indispensável concatenação dos preceitos legais.

III

Apontam-se, de seguida e com maior especificidade, algumas observações ao articulado
do anteprojecto:

a) A opção, reflectida no art.º 3.º, de criar uma única carreira de oficial de justiça
parece corresponder a uma propósito de uniformidade e coerência na sua
estruturação, o que poderá resolver algum dos inconvenientes que o actual estatuto,
e a prática, instalara, qual seja a secundarização da carreira dos serviços do
Ministério Público, transformada, com o tempo, em segunda escolha. Dentro da
orientação perfilhada não faz, assim, sentido que na descrição funcional inserta no
Mapa I, anexo ao diploma, se aluda, nas alíneas j), l) e m) a categorias que
desaparecem. Noutra perspectiva, a apontada unificação funcional aconselha ainda
uma melhor formação, que não deverá cingir-se apenas à fase prévia à admissão na
carreira mas abranger a formação permanente. Por fim, é de notar que a inovação
em causa implicará, salvo melhor opinião, o reformular do art.º 25, n.º 2, do D-L
186-A/99, de 31 de Maio (Regulamento da Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais) o
que deveria constituir, outrossim, oportunidade para suprir o erro de se ter omitido
qualquer intervenção do Ministério Público na distribuição do pessoal;

b) Refere-se no art.º 8.º um “plano de gestão previsional dos recursos humanos”
aferido pelas necessidades previsíveis em 3 anos. Não sendo claro o conteúdo de tal
plano previsional e, mais importante, ignorando-se o seu efeito vinculativo e
concreta repercussão – que o anteprojecto não elucida – parece prudente que a
definição dos quadros necessários em determinado período se reflicta em
instrumento formal adequado e se baseie num levantamento preciso das situações e
de forma conjugada com os órgãos de gestão das magistraturas. Igualmente se
entende avisado que as dificuldades circunstanciais possam ser expeditamente
superadas com recurso a um sistema semelhante ao das bolsas já existentes para as
duas magistraturas – cfr. artigos 71 e 113, n.º 4, da Lei 3/99, de 13 de Janeiro;

c) A acumulação de funções estabelecida no art.º 27, correspondendo à ideia, hoje em
voga, da mobilidade, redunda, todavia, numa quase irrestrita faculdade do director
geral, por não se referirem quaisquer pressupostos objectivos mínimos. Seria o caso,



v. g., da exigência de um volume de serviço consentâneo com a medida em causa e
da audição do visado o que, de resto, se fez nas situações de destacamento do art.º
48. O mesmo se dirá do art.º 52, em que o único requisito do instituto (novo) da
afectação oficiosa é a razão excepcional de serviço, sendo renovável sem limite;

d) No que toca aos deveres profissionais (art.º 61) tem de sublinhar-se, por não fazer
qualquer sentido, a desnecessidade da regra de observância do segredo de justiça; é
que a sua inobservância constitui crime público e determina ipso facto a
correspondente responsabilidade disciplinar;

e) Embora se compreenda o objectivo que presidiu à norma constante do art.º 64, o
certo é que o mecanismo ali previsto introduz distorções que podem redundar em
efeitos contrários ao desejados. De facto, um funcionário classificado de muito bom
- segundo os critérios fixados no art.º 66 - pode vir a ser penalizado, visto se tornar
inviável o seu provimento no lugar pretendido, declarado vago, em função das
quotas estabelecidas neste normativo. Além da injustiça que tal consequência
implica, tal preceito revela-se, igualmente, desmotivador da procura do mérito;

f) O art.º 68 merece também reparo. Na verdade não se descortina razão válida para
que o Ministério Público do tribunal onde o funcionário a avaliar presta serviço não
seja também ouvido sobre a classificação daqueles com os quais trabalha. Os
motivos são os mesmos que justificam o parecer do juiz–presidente, sendo que tal
presidência o é, tão só e como é sabido, para efeitos administrativos. Pela mesma
ordem de considerações o art.º 63, n.º 3, deverá contemplar a emissão de parecer
prévio pelo magistrado do Ministério Público coordenador;

g) O art.º 125 procura resolver a situação dos denominados eventuais, o que se regista
com agrado. Sem embargo, não pode deixar de se ter em conta que melhor solução
seria, em nosso modo de ver, o descongelamento das admissões, posto que não se
questiona, ao que é sabido, a sua necessidade em termos estritos de serviço. E se
assim é, somente motivos decorrentes das dificuldades orçamentais devem,
razoavelmente, protelar a decisão;

h) Não se descortina nenhuma fundamentação válida para que se mantenha uma
discrepância legal de critérios na composição do Conselho dos Oficiais de Justiça,
prevista no art.º 98. Havendo, desde logo, uma representação institucional traduzida
na presença de dois magistrados judiciais naquele órgão – alíneas b) e c) – carece de
sentido a obrigatoriedade de o vice-presidente ser também um magistrado judicial –
alínea a). E sendo certo que nenhum mal daí advém, como é óbvio, mais correcto
será, pois, que se preveja a hipótese de tal função ser igualmente exercida, em
alternativa, por um magistrado do Ministério Público
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IV

Duas observações finais, ainda, sobre o Mapa I, anexo ao documento em análise
Em primeiro lugar não se entende a razão de na parte final das alíneas b) e c), e só nestas,

se ter substituído a expressão determinação superior (que consta do Mapa vigente) pela referência
às determinações do director geral da Administração da Justiça. Daí pode, sem necessidade
porque a actual redacção é clara e abrangente, gerar-se algum equívoco podendo levar a crer, em
juízo suspicaz, que sobre os funcionários visados na ditas alíneas não recai o dever legal de
cumprir as determinações de magistrados.

Em segundo lugar, considera-se que a faculdade de delegação estatuída no art.º 7.º deve
ter um condicionamento apropriado, quer nos seus pressupostos quer no seu âmbito, visto que a
alínea b) do Mapa I abrange a totalidade das competências do secretário-geral que, desse modo,
ficaria de todo esvaziado de conteúdo funcional.  

A Direcção do SMMP
Lisboa, 19 de Março de 2004


