
AOS TRABALHADORES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

CHEGA DE CONVERSA!

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA NÃO CUMPRE COM O QUE SE COMPROMETEU 

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais voltou a
recebida pelas Secretárias de Estado da Justiça e Adjunta da Ministra da Justiça, no passado dia 6
de Setembro, numa reunião em que ficaram totalmente goradas as nossas expectativas de serem
ali iniciadas as negociações do Caderno Reivindicativo dos trabalhadores da Justiça.

Pelo  menos,  deveria  ter  saído  desta  reunião  um  calendário  para  o  desenvolvimento  do  processo  de
negociação, mas tal não aconteceu, facto que lamentamos e nos levou a reafirmar a exigência de  sua
concretização com a maior brevidade.

Este  adiamento  foi  justificado  pela  Secretária  de  Estado  Adjunta  e  da  Justiça  com  a  necessidade  de
coordenar  este  processo com o Ministério  das  Finanças.  Considerámos  que se  tivésse  havido  vontade
política para dar andamento a este processo, a coordenação com as “Finanças” teria sido assegurada. 

Considerando a urgência das questões colocadas por esta Federação, na reunião realizada em 21 de Julho
passado, com o Chefe de Gabinete da Secretária de Estado, relativas à gritante falta de pessoal, falta de
transportes e ausência de condições de segurança na Vigilância Electrónica, contávamos ter respostas à
altura dos problemas então colocados, o que não aconteceu integralmente.

Não se compreende, por um lado que o Director-Geral  da Reinserção e Serviços Prisionais,  segundo a
Secretária de Estado, não reconheça a existência dos problemas enunciados, pelo menos com a expressão
que apresentámos; e por outro, que aquela não tenha, no imediato, tomado as medidas necessárias para
resolver os problemas que põem causa a dignidade e a segurança no trabalho dos técnicos de Vigilância
Electrónica. Assim, decorridos dois meses, tudo continua como antes, “quartel-general em Abrantes...”. 

Relativamente aos problemas, não menos graves, existentes nos Centros Educativos, colocados igualmente
por esta Federação na reunião de 21 de Julho, não nos foi transmitida qualquer posição, limitado-se a SEAJ
a assumir que tem conhecimento do que se passa e que irão se tomadas medidas. Entendemos que é
necessário repor a dignidade profissional dos técnicos de reinserção social,  aumentando o seu número,
cumprindo os rácios estabelecidos e criando uma carreira especial.

No âmbito das competências da SEAJ, colocámos igualmente a situação dos trabalhadores              da
carreira  de técnico de reeducação,  em funções nos Estabelecimentos Prisionais,  que não chegou a  ser
extinta,  pela Lei  nº12-A/2008,  tendo ficado como carreira não revista.  Defendemos que, no âmbito da
revisão das carreiras de reinserção social, os trabalhadores daquela deveriam ser nas mesmasintegrados,
nomeadamente pela afinidade funcional que têm as duas carreiras.

REGISTOS E NOTARIADOS

Relativamente às matérias da competência da Secretária de Estado da Justiça, destacamos o facto de esta
não  ter  trazido  para  a  reunião  uma  posição  muito  clara,  quanto  à  resolução  do  “velho”processo  da
integração dos trabalhadores do DIC nas carreiras de registo e notariado, ainda que tenha afirmado “não
pôr em causa a legitimidade da questão” – seja lá o que isso fôr!



Escudou-se, antes, na necessidade de aguardar pelas conclusões que um “grupo de trabalho interno”, já
constituído, há-de tirar sobre as carreiras dos registos e notariado, sendo que a solução para o DIC estará
aqui  metida.  Considerámos  particularmente  preocupantes  as  observações  da  Secretária  de  Estado  da
Justiça e do Presidente do IRN, a propósito das carreiras e da sua avaliação, sobre uma distinção entre quem
está no atendimento ao público (front-office) e quem exerce funções na retaguarda (back-office), dando
claramente a entender que uns exercem funções de âmbito geral e os outros de âmbito específico. 

Ou seja, poderemos estar em presença de um processo de destruição das carreiras específicas de registo e
notariado e num novo processo de mobilidade forçada para as carreiras de regime geral. Daí não haver
resposta, nem decisão sobre os trabalhadores do DIC.

Sobre todo este assunto, exigimos a nossa participação na negociação de qualquer revisão             da
Carreira dos Registos e Notariados, prevista no OE 2016 e independentemente deste processo a integração
na mesma dos trabalhadores do DIC na mesma carreira, como é devido a estes trabalhadores há largo
tempo. 

Relativamente  à  atribuição  do  Abono  para  Falhas,  continuamos  na  mesma,  sem  resposta  e  medidas
concretas de definição de critérios claros da sua atribuição. Mais uma vez, fizémos referência à necessidade
de definir  a  rotatividade da sua atribuição,  em função dos tempos de trabalho,  no manuseamento de
valores em numerário ou documentos. E mais uma vez, ficaram de apreciar a situação.

Por último, quanto ao transporte de valores, a solução apresentada pela SEJ fez-nos logo lembrar que “a
montanha pariu um rato”! Disse a Secretária de Estado que o problema seria solucionado com a utilização
dos Documentos únicos de Cobrança (DUC), o que evitará a utilização de numerário. E, até lá? Até lá, fica
tudo na mesma. Eventualmente, poderão ser utilizados táxis, com 2 pessoas, a horas diferenciadas. Tudo
muito vago e nada de concreto.

Com esta reunião, podemos concluir  que o Ministério da Justiça está a protelar no tempo no início da
negociação  das  reivindicações  apresentadas  e  com  isso  a  resolução  dos  actuais  problemas  existentes,
designadamente,  os  da  falta  de  pessoal,  de  valorização  das  carreiras  e  de  melhoria  das  condições  de
trabalho.

Deste modo, a manter-se esta postura, a Federação e os trabalhadores terão de dar uma resposta adequada
a esta inércia deliberada, concretizando acções de luta que obriguem o Ministério da Justiça a ter uma
postura diferente da actual.

PELA NEGOCIAÇÃO DO CADERNO REIVINDICATIVO!

PELA VALORIZAÇÃO DAS CARREIRAS E PELA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO!

PELA ADMISSÃO DE NOVOS EFECTIVOS!

Lisboa, 13 de Setembro de 2016

A FNSTFPS


