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Introdução
O Plano de Redução e Melhoria da Administração Central do Estado(PREMAC), de autoria do
actual  governo  e  sucessor  do  Programa  de  Reestruturação  da  Administração  Central  do
Estado(PRACE), com origem nos anteriores dois governos, veio acentuar a perspectiva e prática
minimalista do papel do Estado na sociedade, quer no plano das funções essenciais, quer das
institucionais, como é o caso da Justiça.

Deste modo, neste Ministério, o Governo procedeu por razões meramente economicistas, à fusão
da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais com a Direcção-Geral  de Reinserção Social,  dando
origem à Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Por outro lado, a fusão do Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas com o Instituto de
Tecnologias de Informação da Justiça, resultando na criação do Instituto de Gestão Financeira e
de Equipamentos da Justiça, indicia a possibilidade de criação de excedentes de pessoal e a
consequente aplicação da mobilidade de pessoal.

Soma-se  ainda  o  encerramento  de  dezenas  de  tribunais,  no  âmbito  da  suposta  organização
judiciária,  particularmente  nas  zonas  mais  desfavorecidas  do  País,  o  que  vem  por
verdadeiramente em causa o acesso das populações à Justiça.

Ao mesmo tempo, os trabalhadores da Justiça têm sido alvo de sucessivos ataques aos seus
direitos, no quadro do processo de destruição do estatuto laboral conquistado pelos trabalhadores
da  Administração  Pública  desde  1974.  Estão  neste  plano,  o  aumento  da  instabilidade  e
precariedade  no  emprego;  a  redução  dos  salários  e  pensões;  a  subversão  do  estatuto  de
aposentação; o congelamento das promoções e progressões; o aumento da carga horária e outras
medidas entretanto adoptadas pelo Governo.



I-Questões Gerais do Ministério da Justiça

A)Regime jurídico dos trabalhadores
Durante a vigência do anterior Governo, com a
imposição  da  Lei  e  Vínculos,  Carreiras  e
Remunerações(LVCR), Lei nº 12-A/2008, de 27
de Fevereiro, aquele alterou unilateralmente o
vínculo da grande maioria dos trabahadores da
Administração  Pública,  passando-os  para  o
Regime de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas(RCTFP).

No  Ministério  da  Justiça,  somente  os
Magistrados,  os  Inspectores(de  investigação
criminal  ou  não)e  os  Guardas  Prisionais,
mantiveram  o  regime  de  vínculo  público  de
nomeação.

No entanto, as funções que a generalidade dos
trabalhadores do Ministério da Justiça exercem,

tendo em conta a definição constante do Artº10º
da Lei nº12-A/2008, aconselham a que tivesse
sido  mantido  o  vínculo  que  lhes  foi
arbitrariamente retirado.

De  facto,  tanto  os  trabalhadores  da  Polícia
Judiciária  e  da  Direcção-Geral  dos  Serviços
Prisionais, como os trabalhadores da Direcção-
Geral de Reinserção Social, da Direcção-Geral
da  Administração  da  Justiça,  incluindo  os
Tribunais,  do  Instituto  dos  Registos  e
Notariados,  do  Instituto  Nacional  de  Medicina
Legal  e  do  Instituto  de  Tecnologias  de
Informação  da  Justiça,  para  citar  só  alguns,
devem possuir aquele vínculo de trabalho, uma
vez que lidam com matéria que contende com
Direitos, Liberdades e Garantias dos Cidadãos.

B)Necessidades de pessoal
A falta de pessoal é uma das grandes e mais
importantes razões que, nas principais áreas de
actuação do Ministério  da  Justiça,  motivam o
descontentamento  dos  utentes  e  dos
trabalhadores.

Essa  falta  de  pessoal  manifesta-se  nos
Tribunais,  na Direcção-Geral  de Reinserção e
Serviços  Prisionais,  no  Instituto  de  Medicina
Legal e Forense e no Instituto dos Registos e
Notariados,  impondo-se  por  isso  o  fim  do
congelamento de admissões.

II-Os organismos do Ministério

A)Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
a)Falta de pessoal

É  reconhecido  por  todos,  num  país
desenvolvido, a necessidade de existência de
um sistema prisional que funcione eficazmente
e de forma humanizada.

No entanto, quanto ao pessoal, só têm existido
quotas  de  descongelamento  para  Guardas
Prisionais,  deixando  de  fora  todas  as  outras
carreiras profissionais.

Assim,  a  necessidade  de  responder
atempadamente ao elevado volume de trabalho
só tem sido  conseguido à  custa  do sacrifício
dos profissionais, com o sistemático recurso a
horas extraordinárias, as quais não são pagas.

A DGRSP é,  ou pelo menos deveria  ser,  um
pilar essencial do nosso sistema jurídico e de
reinserção social.

No entanto, a forma como  foi feita, primeiro, a
integração da ex-DGSTM no IRS e, depois, a

extinção deste com a criação da DGRS, com o
consecutivo  adiar  de  medidas  necessárias  à
revitalização da função nobre  que tem a seu
cargo, levaram à actual situação.

Apesar das admissões verificadas nos últimos
anos, a falta de pessoal na DGRSP, é cada vez
maior.

Existem Equipas de Reinserção Social que não
funcionam  por  causa  da  falta  de  pessoal  e
outras  que  funcionam  somente  com  um
técnico.

Nos  Centros  Educativos  a  falta  de  TPRS  é
enorme, existindo também uma falta acentuada
não só de Técnicos Superiores de Reinserção
Social, de Médicos, de Enfermeiros, bem como
do restante pessoal de apoio ao funcionamento
destes Centros.

Neste quadro,  torna-se imperioso aumentar  o



número de trabalhadores destas carreiras.

Por outro lado, é necessário rever a situação
dos  trabalhadores  da  Vigilância  Electrónica.
Quando  esta  foi  criada,  tinha  carácter
experimental  e,  por  isso,  foi  justificado  o
recrutamento  do  pessoal  de  forma  precária.
Entretanto,  a  Vigilância  Electrónica  tem-se
revelado uma alternativa real e vantajosa, em

relação  à  prisão  efectiva,  sendo  uma
experiência  que  deverá  continuar  a  ser
desenvolvida.

Assim, é absolutamente indispensável que os
trabalhadores vejam a sua situação profissional
estabilizada  e  que  os  meios  humanos  sejam
dimensionados  em  função  do  aumento  de
responsabilidades que tem existido.

b)Centros Educativos

 Profissionalização das Direcções

Torna-se  absolutamente  necessário
profissionalizar  as  direcções  dos  centros
educativos.

Em nosso  entender  esta  deve  ser  um  orgão
colectivo-ao invés do que hoje se passa em que
é  unipessoal-constituído  por  profissionais
oriundos das carreiras específicas do IRS, em
número de dois e por um da área da gestão.

Estes  lugares  devem  ser  providos  por
concurso,  sendo  que  os  das  carreiras
específicas da DGRS, devem ser, sempre que
possível,  oriundos  do  respectivo  centro
educativo.

 Estabelecimento de rácios de pessoal

Devem  ser  estabelecidos  rácios  de  pessoal
adequados,  tendo  em  conta  o  tipo  de
instituição,  o  tipo  de  internos  e  as  diferentes
áreas de pessoal.

Dentro de cada centro educativo o conjunto dos
internos  deve  ter  um  acompanhamento
diferenciado,  tendo em conta  o  tipo  de crime
que praticou;

Nos  casos  de  grande  criminalidade  o  seu
acompanhamento  pode  requerer  ser  pessoal,
enquanto  que,  nos restantes,  deve existir  um
grupo, ainda que não muito alargado, por forma

a poder ser dada uma grande atenção a cada
jovem(entre 5 e 8 elementos no máximo).

Os grupos devem ser homogéneos em termos
etários  e  terem  em  conta  o  desenvolvimento
físico e psíquico dos intenos.

 Funcionamento em equipa

É  absolutamente  necessário  obter-se  um
funcionamento  em  equipas  multidisciplinares
solidárias entre os diferentes profissionais que
intervêm  no  processo  de  (re)educação  e  de
integração.

 Formação profissional

Em articulação com as propostas que fazemos
relativamente às carreiras, é indispensável que
seja  implementado  um  plano  de  formação
inicial,  em  exercício,  para  os  Técnicos
Profissionais de Reinserção Social, que inclua
formação a nível físico e psíquico, e formação
na área da segurança.

É ainda necessário que a DGRSP desenvolva
um plano integrado de formação profissional de
aperfeiçoamento  para  todos  os  profissionais,
incluindo  todos  aqueles  que  não  têm  uma
formação  inicial  habilitante  para  a  reinserção
social, por forma a que, também estes, estejam
melhor  preparados  para  a  especificidade  do
trabalho nos Centros Educativos.

c)Equipas de reinserção social

 Reforço de pessoal, a todos os níveis,
disponível  para  a  nobre  missão  do
acompanhamento  da  reinserção  social
dos  presos  recém  libertados  na
sociedade e da suas famílias, sendo que
este objectivo aconselha ainda o reforço
do número de equipas.

Esta função torna-se ainda mais importante, se
falarmos na reinserção na vida em sociedade

dos jovens que saem dos Centros Educativos
ou  daqueles  que  estão  sujeitos  a  medidas
tutelares educativas, mesmo que não estejam
internados nos Centros Educativos.

 Melhoria das condições de segurança
e instalações, em que o pessoal, afecto
às equipas, trabalha nas instalações da
DGRSP,  bem  como  nas  suas
deslocações ao meio.



d)Serviços Prisionais

Carreiras

É necessário adequar as diversas carreiras às
especificidades  da  DGRSP.  A importância  da
DGRSP  exige  que  os  seus  profissionais
disponham de carreiras dignas, que tenham em
conta  a  importância  social  da  função  que
exercem e os riscos a ela inerentes.

Por  outro  lado,  é  também  necessário  que,
aliado  a  estas  carreiras  específicas,  se
estabeleça  um  esquema  mais  exigente  de
recrutamento de profissionais que garanta, de
uma forma mais eficaz, a sua idoneidade.

Impõe-se  a  reestruturação  das  carreiras  dos
Técnicos  Superiores  de  Reinserção  Social  e
dos  Técnicos  Profissionais  de  Reinserção
Social.

No  entanto  e  desde  já,  nada  justifica  que
continue  a  manter-se  a  carreira  de  Auxiliar
Técnico  de  Educação,  quando  estes
trabalhadores fazem as mesmas funções que
os Técnicos Profissionais de Reinserção Social,

pelo  que,  os  ATE's,  devem  transitar  todos,
independentemente  das  habilitações  literárias,
para  a  carreira  Técnico  Profissional  de
Reinserção Social.

Do mesmo modo,  os Técnicos de Orientação
Escolar  e  Social(TOES)devem  transitar  para
Técnicos Superiores de Reinserção Social, uma
vez que executam as mesmas funções destes.

Quanto aos ATE's esta medida ainda mais se
justifica uma vez que o processo de formação
realizado  se  mostrou  completamente  ineficaz,
uma vez que veio a ser recusado pela DGAP,
como podendo ser aproveitado para efeitos de
reconversão profissional.

A carreira de Administrador Prisional foi criada
pelo  Decreto-Lei  nº351/99,  que  conheceu
diversas  vicissitudes  na  sua  concepção,  que
criaram  distorções  na  sua  estrutura  e  que
motivaram  diversas  dificuldades  na  sua
aplicação  no  terreno,  as  quais  urge  corrigir,
sendo  para  isso  necessário  que  faça  a
reestruturação da carreira.

e)Serviços de Saúde

Tanto o Hospital Prisional de S.João de Deus,
em  Caxias,  como  as  Clínicas  Psiquiátricas,
debatem-se com problemas enormes, os quais
vão  desde  a  imensa  falta  de  pessoal  ao
elevado número de trabalhadores em situação
precária,  passando  pelas  más  condições  de
trabalho  e  a  não  aplicação  das  carreiras
equivalentes do Ministério da Saúde.

Assim, defendemos:

 A dotação dos hospitais com o pessoal

necessário ao seu regular funcionamento;

 A integração no mapa dos trabalhadores
precários  ou,  no  caso  de  serem
funcionários públicos, a sua regularização
no regime de acumulação de funções.

 A dotação dos hospitais  prisionais  com
mapa  pessoal próprio e com autonomia de
gestão.

 O fim do processo de privatização destes
serviços.

f)Aplicação de carreiras de outros Ministérios

Deve ser introduzida uma norma na lei orgânica
da  DGRSP,  dizendo  que  as  normas  das
carreiras de outros ministérios, existentes nesta

direcção-geral, se aplicam, em cada momento,
aos  seus  trabalhadores,  com  as  mesmas
designações.

g)Subsídio de renda de casa

A lei orgânica da DGRPS manteve a norma de
residência  obrigatória  junto  dos
Estabelecimentos Prisionais.

No entanto,  ou porque não existem casas de
função  em  número  suficiente,  junto  de  cada
estabelecimento  prisional,  ou  porque  o  seu
estado de degradação é tão avançado que não
permite  a sua ocupação,  faz com que haja a
obrigação  de  os  Serviços  Prisionais
procederem  ao  pagamento  do  subsídio  de

renda.

Antes  de  mais,  impõe-se  a  recuperação  das
residências  junto  dos  estabelecimentos
prisionais, por forma a que as mesmas fiquem
em condições condignas de serem habitadas.

Por outro lado, porque a atribuição do subsídio
de renda não tem critérios  equitativos,  o  que
provoca situações de flagrante injustiça, impõe-
se  uma  revisão  urgente  das  normas  de
atribuição do suplemento.



B)Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, IP
a)Carreiras de Medicina Legal

As carreiras específicas de Medicina Legal não
são  objecto  de  qualquer
reestruturação/revalorização, desde 1999.

A alteração  dos  vínculos,  em  2009,  remeteu

este pessoal, que faz as perícias médico-legais,
para  o  Regime  do  Contrato  de  Trabalho  em
Funções Públicas, quando deveria ter mantido
o regime de nomeação, impondo-se a alteração
desta situação.

b)Regulamentação do diploma de carreiras
Muito  embora  as carreiras  de Medicina Legal
careçam de  revisão  e  do  estabelecimento  de
carreiras  especiais,  à  luz  do  actual
enquadramento das carreiras, processo que o
Governo  ainda  não  quis  iniciar,  parte  das
matérias por regulamentar.

Em 1999, foi  celebrado um acordo entre esta
Federação e o Governo para o estabelecimento
das  carreiras  de  especialista  superior  de
medicina  legal  e  de  técnico-ajudante  de
medicina legal, o qual foi consubstanciado com
a publicação do Decreto-Lei nº185/99, de 31 de
Maio.

Ainda no mesmo ano,  foi  celebrado um outro
acordo entre esta Federação e o Governo, com
o intuito de regulamentar os números 2 e 3 do

DL  nº185/99,  de  31/05,  o  que  foi
consubstanciado com a publicação da Portaria
nº603/99, de 4 de Agosto.

No  entanto,  outros  aspectos,  igualmente
importantes,  do  Decreto-Lei  nº185/99,
continuam por regulamentar: 

 o nº1 do artº7º: “normas que disciplinam
a organização do estágio, o concurso de
admissão,  o  regime  de  frequência  e  a
avaliação  dos  estagiários”  de
Especialistas  Superiores  de  Medicina
Legal;

 o nº2  do artº7º:  “normas de creditação
dos institutos de medicina legal para os
efeitos da regularização dos estágios”.

c)Falta de pessoal
Este Instituto tem assumido, ao longo dos anos,
uma importância crucial na área da perícia e da
investigação criminal.

No  entanto,  continua  profundamente
descapitalizado em meios humanos.

É  absolutamente  necessário  que  sejam
recrutados  mais  profissionais  nomeadamente
nas  áreas  dos  Especialistas  Superiores  de
Medicina  Legal  e  dos  Técnicos  Ajudantes  de
Medicina Leal.

Por outro lado,  é  necessário rever  a situação
dos trabalhadores dos Gabinetes de Medicina
Legal.  Quando  foram criados  tinham carácter
experimental  e,  por  isso,  foi  justificado  o
recrutamento  de  pessoal  de  forma  precária.
Entretanto,  estes  Gabinetes  têm-se
multiplicado, um pouco por todo o país.

Daí  a  necessidade  de  os  seus  trabalhadores
verem a sua situação estabilizada.

d)Condições de trabalho
Trata-se de um dos mais graves problemas que
afectam o IMLCF, em particular, em Lisboa. As
condições  de  trabalho  são  degradantes  e

impõem  a  tomada  de  medidas  que  devem
passar pela realização de obras e a aquisição
de equipamento moderno e adequado.

C)Instituto dos Registos e Notariado, IP  e serviços dele
dependentes
a)Concursos

O actual regime de concursos deste sector tem
provocado, ao longo dos anos, sérias injustiças
relativas. O facto de os concursos serem feitos
a  nível  nacional,  obrigando,  na  maioria  dos
casos,  a  grandes  deslocações  dos
trabalhadores  envolvidos,  acentua  as
desigualdades  entre  estes,  quer  a  nível

psicológico,  quer  económico;  de  facto,  os
trabalhadores  opositores  aos  concursos,  são
obrigados a despender do seu tempo e dinheiro
para deslocação, alojamento e alimentação.

Por outro lado, é evidente a falta de formação
profissional, compatível com as exigências das
provas concursais.



Reivindicamos, pois, a revisão do regulamento
de  concursos,  considerando  estes  dois

aspectos fundamentais.

b)Carreira de registo e notariado
As   carreiras  de  registo  e  notariado  estão
desvalorizadas,  pelo  que  se  justifica  a
reestruturação/valorização da carreira.

Os  trabalhadores  do  Departamento  de
Identificação  Civil,  do  IRN,IP  continuam  a

aguardar  a  sua  integração  nas  carreiras  de
escriturário, reivindicação de todo legítima, pelo
facto de exercerem funções iguais a outros que
recebem  o  dobro  da  remuneração  auferida
pelos mesmos.

c)Emolumentos
As  tabelas  emolumentares  e  as  sucessivas
alterações  operadas  estão  a  condicionar  as
remunerações  dos  trabalhadores.  A ausência
de  uma  negociação  séria  das  alterações
verificadas, com a consequente atribuição dos
emolumentos de forma discricionária, tem vindo
a  provocar  situações  de  profundas
desigualdades.

Para que esta situação seja corrigida, impõe-se
que em alternativa:

 as tabelas das carreiras sejam alteradas
com  a  integração  da  participação
emolumentar na tabela salarial;

 quando  houver  alterações  das  tabelas
dos actos registrais e/ou notariais, essas
alterações  sejam  negociadas  com  as
organizações  sindicais  representativas
dos  trabalhadores  do  sector,
nomeadamente com esta Federação, por
forma a que da redução dos custos dos
actos  não  resulte  prejuízo  para  os
trabalhadores.

É necessário ainda referir que, no processo de
privatização  do  Notariado,  foram
salvaguardadas  integralmente  as
remunerações de todo o pessoal,  menos dos
Escriturários, o que se impõe fazer.

d)Abono para falhas
Apesar de o direito ao abono para falhas estar
consagrado  legalmente  há  mais  de  duas
décadas,  ainda  não  aprovado  o  despacho

conjunto que define as categorias que a ele têm
direito nos serviços do IRN,IP.

e)Alterações de índices
Os  Decretos-Lei  nº70-A/2000,  de  5  de  Maio,
nº77/2001, de 5 de Março, nº23/2002, de 1 de
Fevereiro,  nº54/2003,  de  28  de  Março  e
nº54/2004,  de  19  de  Março,  determinaram  a
alteração  de  diversos  índices  remuneratórios

das carreiras de Regime Geral e Especial.

Contudo,  ao  arrepio  da  lei,  a  ex-DGRN/IRN,
nunca procedeu em conformidade.

Impõe-se a correcção desta gritante injustiça e
ilegalidade.

f)Sistema de avaliação de desempenho(SIADAP)
As  condições  estabelecidas  no  Sistema  de
Avaliação de Desempenho(SIADAP3)permitem
situações como as que se estão a passar nos
serviços do dependentes do IRN.IP, em que os
objectivos  impostos  aos  trabalhadores  são

impossíveis  de  alcançar  se  para  os  mesmos
não resultar prejuízo.

Impõe-se a urgente adaptação do SIADAP3 a
este  sector,  com  respeito  pelos  direitos  dos
trabalhadores.

g)Instalações e apetrechamento técnico
As instalações dos  registos e cartórios devem
ser melhoradas, não só de forma a propiciarem
melhores condições de trabalho, mas também
de acolhimento dos utentes.

O  atendimento  deve  ser  progressivamente  e
preferencialmente  personalizado,  por  forma,  a

garantir, sempre que necessário, a privacidade
dos actos.

A  informatização  dos  cartórios  deve  ser
urgentemente  concluída  e  ligados  em  rede,
bem como permitir o acesso a bases de dados
de legislação, jurisprudência e doutrina.



D)Tribunais
As sucessivas quotas de descongelamento de
admissões  para  ingresso  nos  Tribunais,
nomeadamente  de oficiais de Justiça, não têm
conseguido pôr cobro às reais faltas de pessoal
destes serviços.

Deste  modo,  impõe-se  a  admissão  de  mais
trabalhadores para esta carreira e um conjunto

de outras cujas funções são importantes para o
funcionamento dos tribunais.

O  desempenho  qualitativamente  melhor  dos
tribunais  também  depende  das  condições  de
trabalho  que  são  garantidas,  pelo  que  é
necessário  adequar  as  instalações  às
respectivas necessidades.
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