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SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS
(Com as alterações em conformidade com os estatutos do SFJ, aprovados no VII Congresso Nacional)

Regulamento do Conselho Nacional
Capítulo I

Natureza, Composição e

Competências do Conselho Nacional
Artigo 1.º

(Natureza)

O Conselho Nacional é o órgão deliberativo do Sindicato no intervalo dos Congressos, constituído
por conselheiros eleitos e inerentes.

Artigo 2.º

(Composição do Conselho Nacional)

O Conselho Nacional é composto por:

a) Dez membros eleitos pelo Congresso Nacional;

b) Um membro por cada Comarca, eleito pelos associados da respetiva área;

c) Delegados Sindicais eleitos pelas respectivas Assembleias Regionais, nos termos das alíneas
c), d) e e) do art.º 39.º dos Estatutos do Sindicato dos Funcionários Judiciais;

d) Os membros efectivos da Mesa Assembleia-geral do Congresso e do Conselho Nacional, da
Direcção Nacional e do Conselho Fiscal e Disciplinar;

e) Cinco representantes dos associados aposentados;
f)

Os vogais do COJ, sócios, eleitos em lista apresentada pelo Sindicato.
Artigo 3.º

(Competências do Conselho Nacional)

Compete estatutariamente ao Conselho Nacional:

a) Discutir e analisar a situação político‐social na perspetiva da defesa dos interesses
imediatos;

b) Apreciar a ação sindical desenvolvida com vista ao seu aperfeiçoamento e melhor
coordenação;

c) Aprovar ou rejeitar o relatório de atividades e as contas;

d) Apreciar o orçamento apresentado pela Direção Nacional;

e) Apreciar os pareceres do Conselho Fiscal e Disciplinar;
f)

Apreciar e decidir os recursos das decisões do Conselho Fiscal e Disciplinar, em última

instância, em matéria disciplinar;

g) Pronunciar‐se sobre todas as questões que lhe sejam presentes pela Direção;
h) Aprovar e alterar o regulamento do seu funcionamento;
i)

j)

Aprovar o Regulamento Eleitoral do SFJ, sob proposta da Direção Nacional;
Aprovar o Regulamento de Apoio Jurídico, sob proposta do Secretariado;

k) Deliberar sobre a aplicação dos saldos das contas de gerência;
l)

Autorizar a Direção Nacional a contrair empréstimos a médio e longo prazo e a adquirir e
alienar imóveis;
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Capítulo II

Mesa do Conselho Nacional e Competências
Artigo 4.º

(Composição da mesa)

1. A mesa do Conselho Nacional é composta por um presidente, um vice-presidente, um
secretário e dois vogais, eleitos pela Assembleia-geral Eleitoral.

2. O presidente é substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo vice-presidente.

3. Na ausência simultânea de todos ou da maioria dos membros da mesa, a assembleia elege,
por voto secreto, de entre os membros presentes, o número necessário de elementos para
integrar a mesa que vai presidir à reunião.

Artigo 5.º

(Competências da mesa)

1. Compete, designadamente, à mesa do Conselho Nacional:

a) Deliberar sobre as questões de interpretação e integração de lacunas;
b) Elaborar a ordem do dia das sessões e proceder à sua distribuição;

c) Admitir as propostas da Direcção Nacional obrigatoriamente sujeitas à competência
deliberativa do Conselho Nacional, verificando a sua conformidade com os estatutos;

d) Assegurar a redacção final das deliberações;

e) Realizar as acções de que seja incumbida pelo Conselho Nacional;
f)

Encaminhar para o Conselho Nacional as petições e queixas dirigidas ao mesmo;

g) Requerer ao órgão executivo ou aos seus membros a documentação e informação que
considere necessárias ao exercício das competências do conselho bem como ao
desempenho das suas funções, nos moldes, nos suportes e com a periodicidade havida
por conveniente;

h) Proceder à marcação e justificação das faltas dos membros do conselho nacional;
i)

Comunicar ao conselho as decisões judiciais á perda de mandato em que incorra

j)

Dar conhecimento ao conselho do expediente relativo aos assuntos relevantes;

qualquer membro;

k) Exercer os demais poderes que lhe sejam cometidos pelo conselho.

2. O pedido de justificação de faltas pelo interessado é feito por escrito e dirigido à mesa, no
prazo de cinco dias a contar da data da sessão ou reunião em que a falta se tenha

verificado, e a decisão é notificada ao interessado, pessoalmente ou por via postal.

3. Das decisões da mesa do conselho nacional cabe recurso para o plenário.

4. A mesa funciona com carácter permanente, assegurando o expediente e a actividade
respectiva.

Artigo 6.º

(Competências do presidente da mesa)

Compete ao presidente da mesa:

a) Representar o conselho nacional, assegurar o seu regular funcionamento e presidir aos seus
trabalhos;

b) Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias;
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c) Abrir e encerrar os trabalhos das sessões e das reuniões;

d) Dirigir os trabalhos e manter a disciplina das reuniões;

e) Assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das deliberações;
f)

Suspender ou encerrar antecipadamente as sessões e as reuniões, quando circunstâncias

excepcionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada a incluir na acta da reunião;

g) Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos pelos estatutos, pelo regulamento ou
pelo conselho.

Artigo 7.º

(Competências do vice-presidente, do secretário e dos vogais)

1. Compete ao vice-presidente coadjuvar e substituir o presidente.

2. 2.Compete ao secretário da mesa do conselho nacional, designadamente:
a) Assegurar o expediente;

b) Lavrar as actas das reuniões;

c) Fazer as leituras indispensáveis durante as sessões.

3. Compete aos vogais da mesa do conselho nacional:
a) Coadjuvar e substituir o secretário;

b) Proceder à conferência das presenças nas sessões, assim como verificar em qualquer
momento, o “quórum” e registar as votações;

c) Ordenar a matéria a submeter a votação;

d) Organizar as inscrições dos membros do conselho que pretenderem usar a palavra e
registar os respectivos tempos de intervenção;

e) Servir de escrutinadores.

Capítulo III

Do Funcionamento do Conselho Nacional
Artigo 8.º

(Das sessões)

1. O Conselho Nacional reunirá ordinariamente uma vez por ano, até 31 de Março, para

discutir e aprovar o relatório de atividades e as contas, acompanhados do parecer do

Conselho Fiscal e Disciplinar.

2. O Presidente da Mesa do Conselho Nacional convoca extraordinariamente o Conselho
Nacional, por sua própria iniciativa, quando a mesa assim o deliberar, bem como a
requerimento da:

a. Direcção Nacional ou do Secretariado;
b. De um terço dos seus membros;

c. De, pelos menos, 100 associados.

3. No requerimento são obrigatoriamente indicados os motivos da reunião, atento as
competências do artigo 40.º dos Estatutos do sindicato.

4. Nos dez dias subsequentes à iniciativa da mesa ou à recepção dos requerimentos previstos
no número anterior, o presidente procede à convocação da sessão para um dos quinze dias
posteriores à apresentação dos pedidos.

5. Quando o presidente da mesa do conselho não efectue a convocação que lhe tenha sido
requerida

podem

circunstância.

os
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6. Nas sessões extraordinárias a assembleia só pode deliberar sobre as matérias para que
tenha sido expressamente convocada.

Artigo 9.º

(Duração das sessões)

As sessões do conselho nacional não podem exceder a duração de dois e um dia consoante se trate
de sessão ordinária ou extraordinária, salvo quando o próprio conselho delibere o seu
prolongamento até ao dobro das durações referidas.

Artigo 10.º

(Requisitos das reuniões)

1. A assembleia funcionará à hora designada, desde que esteja presente a maioria do número
legal dos seus membros.

2. Feita a chamada e verificada a inexistência de “quórum”, decorrerá um período máximo de
30 minutos sobre a hora da referida convocatória, para aquele se poder concretizar.
Esgotado esse tempo, caso persista a falta de “quórum”, o presidente considerará a reunião

sem efeito e marcará data para a nova reunião.

3. Das sessões ou reuniões canceladas por falta de “quórum” é elaborada acta onde se
registam as presenças e ausências dos membros, dando estas lugar à marcação de falta.

4. A existência de “quórum” será verificada em qualquer momento da reunião, por iniciativa da
mesa ou a pedido dos conselheiros.

Artigo 11.º

(Continuidade das reuniões)

1. As reuniões só podem ser interrompidas, por decisão do presidente e para os seguintes
efeitos:

a. Intervalos;

b. Restabelecimento da ordem na sala;

c. Falta de “quórum”, procedendo-se a nova contagem quando o presidente assim o
determinar;

d. Interrupções, no máximo de duas vezes, por solicitação da Direcção Nacional, ou por
um mínimo de 10 conselheiros.

Artigo 12.º

(Convocatória)

1. Os membros do conselho são convocados para as sessões ordinárias com a antecedência

mínima de dez dias por carta, bem como pela publicação da mesma na página oficial do

sindicato na Internet.

2. Os membros do Conselho Nacional são convocados para as sessões extraordinárias com a

antecedência mínima de cinco dias por carta, bem como pela publicação da mesma na
página oficial do sindicato na Internet.

Artigo 13.º

(Períodos das reuniões)

1. Nas reuniões ordinárias do conselho terá lugar apenas o período de “Ordem do Dia”.
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“Intervenção dos Sócios”.

2. Nas reuniões extraordinárias, convocadas nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 8º,
haverá lugar aos períodos de “Intervenção dos Sócios” e de “Ordem do Dia”.
Artigo 14.º

(Participação dos Sócios)

1. Nas sessões convocadas nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º do presente
Regulamento, têm o direito de participar, sem direito de voto, dez dos representantes dos
requerentes.

2. Os representantes mencionados no número anterior podem formular sugestões ou
propostas, as quais só são votadas pelo conselho se este assim o deliberar.

3. Os representantes referidos no n.º 1 têm direito a uma intervenção de 30 minutos para
apresentação do tema.

Artigo 15.º

(Uso da palavra pelos conselheiros)

A palavra é concedida aos membros do Conselho Nacional para:
a) Tratar de assuntos de interesse sindical;
b) Participar nos debates;

c) Emitir votos e fazer declarações de voto;

d) Invocar o regulamento ou interpelar a mesa;

e) Apresentar recomendações, propostas e moções sobre assuntos de interesse para o
f)

sindicato;

Formular ou responder a pedidos de esclarecimento;

g) Fazer requerimentos;

h) Reagir contra ofensas à honra ou à consideração;
i)

Interpor recursos.

Artigo 16.º

(Declarações de voto)

1. Cada membro do conselho tem direito a fazer, no final de cada votação, uma declaração de
voto, esclarecendo o sentido da sua votação.

2. As declarações de voto não podem exceder 3 minutos.

3. As declarações de voto são escritas e entregues na mesa até ao final da reunião.
Artigo 17.º

(Invocação do regimento ou interpelação da mesa)

1. O membro do conselho que pedir a palavra para invocar o regulamento, deve indicar a
norma infringida, com as considerações indispensáveis para o efeito.

2. Os membros do conselho podem interpelar a mesa quando tenham dúvidas sobre as
decisões desta ou a orientação dos trabalhos.

3. O uso da palavra para invocar o regulamento ou interpelar a mesa não pode exceder 3
minutos.
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Artigo 18.º

(Pedidos de esclarecimento)

O uso da palavra para esclarecimentos limita-se à formulação concisa da pergunta sobre a matéria
em dúvida, dispondo o respondente de 5 minutos para intervir.
Artigo 19.º

(Requerimentos)

1. Os requerimentos podem ser apresentados por escrito ou oralmente, podendo, no entanto,
o presidente do Conselho Nacional, sempre que o entender conveniente, determinar que um
requerimento formulado oralmente seja apresentado por escrito.

2. Os requerimentos orais, assim como a leitura dos requerimentos escritos, não podem
exceder 5 minutos.

Artigo 20.º

(Ofensas à honra ou à consideração)

1. Sempre que um membro do conselho considere que foram proferidas expressões ofensivas
da sua honra ou consideração, pode, para se defender, usar da palavra por tempo não
superior a 5 minutos.

2. O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo não
superior a 5 minutos.

Artigo 21.º

(Interposição de recursos)

1. Qualquer membro do conselho pode recorrer para o plenário de decisões do presidente ou
da mesa.

2. O membro do conselho que tiver recorrido pode usar da palavra para fundamentar o recurso
por tempo não superior a 5 minutos.

Artigo 22.º

(Das Deliberações e Votações)

As deliberações são tomadas à pluralidade de votos, estando presente a maioria do número legal

dos membros do Conselho Nacional, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate, não
contando as abstenções para o apuramento da maioria.

Artigo 23.º
(Voto)

1. Cada membro do Conselho Nacional tem um voto.

2. Nenhum membro do conselho presente pode deixar de votar, sem prejuízo do direito de
abstenção.

Artigo 24.º

(Formas de votação)

1. As votações realizam-se por uma das seguintes formas:

a. Por escrutínio secreto, sempre que se realizem eleições e quando envolvam a
apreciação de comportamentos ou de qualidades de qualquer pessoa, ou ainda, em
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caso de dúvida, se o conselho assim o deliberar;

b. Por votação nominal, apenas quando requerida por qualquer dos membros e aceite
expressamente pelo conselho;

c. Por levantados e sentados ou de braço no ar, que constitui a forma usual de votar.

2. O presidente vota em último lugar.

Artigo 25.º

(Empate na votação)

1. Havendo empate em votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a nova
votação e, se o empate se mantiver, procede-se a votação nominal.

2. Quando necessária, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto é
feita pelo presidente após a votação, tendo em conta a discussão que a tiver precedido.
Artigo 26.º

(Verificação de faltas e processo justificativo)

1. Constitui falta a não comparência a qualquer reunião.

2. Será considerado faltoso o membro do conselho que só compareça passados mais de
sessenta minutos sobre o início dos trabalhos ou, do mesmo modo, se ausente
definitivamente antes do termo da reunião.

3. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.

4. O pedido de justificação de faltas pelo interessado é feito por escrito e dirigido à mesa, no
prazo de cinco dias a contar da data da sessão ou reunião em que a falta se tenha
verificado, e a decisão é notificada ao interessado, pessoalmente ou por via postal.

5. Da decisão de recusa da justificação da falta cabe recurso para o plenário.
Artigo 27.º
(Actas)

1. De cada reunião é lavrada acta, que contém um resumo do que de essencial nela se tiver

passado, indicando, designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes e

ausentes, os assuntos apreciados e respectivas intervenções, as decisões e deliberações

tomadas e a forma e o resultado das respectivas votações e, bem assim, o facto de a acta ter
sido lida e aprovada.

2. Constituem parte integrante da acta as propostas e demais documentos que à mesma sejam
anexos, os quais devem ser identificados e rubricados pela mesa.

3. As actas são lavradas pelo secretário da mesa e postas à aprovação de todos os membros
no final da respectiva reunião ou no início da seguinte, sendo assinadas, após aprovação,
pelo presidente e por quem as lavrou.

4. As actas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no

final das reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros presentes,
sendo assinadas, após aprovação, pelo presidente e por quem as lavrou.
Artigo 28.º

(Registo na acta do voto de vencido)

1. Os membros do conselho podem fazer constar da acta o seu voto de vencido e as razões
que o justifiquem.
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2. As deliberações são sempre acompanhadas das declarações de voto apresentadas.

3. O registo na acta do voto de vencido isenta o emissor deste da responsabilidade que
eventualmente resulte da deliberação tomada.

Artigo 29.º

(Publicidade das deliberações)

As deliberações do conselho nacional são obrigatoriamente publicadas no jornal oficial do Sindicato
e/ou na sua página oficial na Internet.

Artigo 30.º

(Substituição)

1. Os membros conselho nacionais podem solicitar a substituição:
a. Para uma reunião;

b. Nos termos e até ao limite de tempo previsto no artº. 23.º dos estatutos;

2. A substituição referida na alínea a) do número anterior opera-se mediante simples
comunicação por escrito dirigida ao presidente da mesa.

3. O pedido de suspensão, devidamente fundamentado, deve indicar o período de tempo
abrangido e é enviado ao presidente da mesa.

4. São motivos de suspensão, designadamente:
a. Doença comprovada;

b. Exercício dos direitos de parentalidade;

5. A suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente, ultrapasse 180 dias no decurso do
mandato ou de 90 dias em cada ano civil, constitui, de pleno direito, renúncia ao mesmo,
salvo se no primeiro dia útil seguinte ao termo daquele prazo o interessado manifestar, por
escrito, a vontade de retomar funções.

6. A pedido do interessado, devidamente fundamentado, o plenário do conselho nacional pode
autorizar a alteração do prazo pelo qual inicialmente foi concedida a suspensão do
mandato, até ao limite estabelecido no número anterior.

7. Enquanto durar a suspensão, os membros do conselho são substituídos nos termos do
artigo 24.º dos Estatutos do SFJ.

Artigo 31.º

(Renúncia ao mandato)

1. Os membros do conselho nacional gozam do direito de renúncia ao mandato, a exercer
mediante manifestação de vontade apresentada a todo o tempo.

2. A pretensão é apresentada por escrito e dirigida nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo
22.º dos Estatutos do SFJ.

3. A substituição do renunciante é feita nos termos do artigo 24.º dos Estatutos do SFJ.
Artigo 32.º

(Perda de mandato)

À perda de mandato aplica-se o consignado no artigo 22.º dos Estatutos do SFJ.
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Capitulo IV

Dos Deveres dos Membros do Conselho Nacional
Artigo 33.º
(Deveres)

Constituem, designadamente, deveres dos membros do conselho nacional:
a) Comparecer às reuniões;

b) Participar nas votações;

c) Respeitar a dignidade do conselho e dos seus membros;

d) Observar a ordem e a disciplina fixadas no regulamento e acatar a autoridade do presidente;
e) Contribuir pela sua diligência para o prestígio dos trabalhos do conselho nacional;
Artigo 34.º
(Direitos)

1. Os membros do conselho nacional têm, designadamente, os seguintes direitos:
a. Participar nos debates e nas votações;

b. Apresentar propostas, moções e requerimentos;

c. Apresentar recomendações, pareceres e pedidos de esclarecimento aos vários órgãos
do SFJ;

d. Apresentar reclamações, protestos, contra protestos e declarações de voto;
e. Propor alterações ao regulamento;
f.

Receber através da mesa, todos os documentos respeitantes aos assuntos
agendados.

2. Aos membros do conselho nacionais são atribuíveis os direitos a eles consignados pelos

estatutos do SFJ, designadamente ao reembolso das despesas efectuadas conforme o
regulamento de comparticipações definido pela Direcção Nacional.

Capítulo V

Disposições Finais
Artigo 34.º

(Interpretação e Integração de lacunas)

Compete à mesa, com recurso para o conselho, interpretar o presente regulamento e integrar as
suas lacunas.

Artigo 35.º

(Entrada em vigor)

O presente regulamento entra em vigor imediatamente a seguir à sua aprovação.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES NACIONAL
- 2019 CONSELHO NACIONAL 2020
ANADIA – 03/07/2019

INTRODUÇÃO

O ano de 2019 fica indelevelmente marcado por um conjunto de lutas, ações e reivindicações,
e por algumas vitórias.
Depois de um longo período que mediou entre a apresentação por parte do anterior Governo
de um anteprojeto de proposta de estatuto e o início da negociação em fase de articulado, deuse por terminada essa negociação no primeiro trimestre de 2019, afirmando o Governo que não
estava em condições de responder afirmativamente às exigências estruturantes feitas pelo SFJ
para a efetivação do novo estatuto socioprofissional, a saber:
-

Vínculo laboral;

-

Regime de avaliação;

-

Regime remuneratório; e

-

Regime de aposentação.

Tal ocorreu após uma resposta firme e veemente por parte do SFJ a um documento de alteração
do EOJ apresentado, inesperadamente e contra tudo o que fora negociado, pela tutela.
Esse “documento” (Grandes linhas do novo estatuto dos oficiais de justiça” - disponível
na IS_12_12_2018) constituía uma afronta aos Oficiais de Justiça, nomeadamente pelas razões
que aqui se relembram:
1. Aplicação do Regime de Avaliação – SIADAP – em que a avaliação passaria a ser
realizada pelos Administradores Judiciários, cfr. ponto 5. Avaliação de Desempenho
(dando a origem ao que todos sabemos…);
2. Redução do COJ apenas à função disciplinar;
3. Exercício de Cargos de Chefia – Escrivães de Direito e Secretários de Justiça – em
regime de Comissão de Serviço (dando a origem ao que todos sabemos…);
4. Nenhuma referência ao Estatuto de Aposentação dos Oficiais de Justiça (fator de
compensação pelos deveres especiais a que os Oficiais de Justiça estão sujeitos).
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Chegámos ao final de 2019, já com novo Governo, mantendo este a Ministra da Justiça e a
Secretária de Estado da Justiça, e com um novo Secretário de Estado Adjunto e da Justiça (SEAJ),
com a vontade manifestada por este de retomar em breve as negociações do nosso estatuto
socioprofissional.
Mas nem só das negociações do estatuto viveu a atuação do SFJ em 2019.
Com efeito, mantivemos em 2019 uma atuação abrangente.
O SFJ, logo no início do ano, garantiu, junto do Ministério da Justiça, uma vez mais, a
desnecessidade de despacho relativo à prestação de quaisquer serviços na tolerância de ponto
do Carnaval (não obstante problemas pontuais gerados por duas comarcas).
Num contexto difícil, face à já habitual inflexibilidade e “cegueira” orçamental por parte do
Governo, mormente do Ministério das Finanças, o SFJ garantiu que se concretizassem 240
promoções para Adjuntos, ainda que muito insuficientes, bem a abertura de concurso para
entrada de 100 novos Oficiais de Justiça.
Estivemos em luta durante 29 dias de 2019 (greves de 24 horas, vigília e plenário nacional), com
ações exclusivas do SFJ, devido à questão estatutária e ao não cumprimento de promessas
realizadas pelo Governo, nomeadamente pela Sra. Ministra da Justiça, a par dos problemas
recorrentes na nossa carreira (ausência/escassez de promoções, integração do suplemento,
preenchimento dos quadros, más condições de trabalho, etc.).
Na sequência da greve setorial realizada durante todo o mês de janeiro de 2019, foi obtida mais
uma grande vitória pelo SFJ, por via judicial, através dos vários recursos que interpusemos para
o Tribunal da Relação de Lisboa por via da imposição de serviços mínimos, em que todos os
acórdãos deste Tribunal foram unânimes: as greves de 24 horas, marcadas em dias alternados
e sem coincidir com segundas-feiras ou dias junto a dias de feriado nacional, NÃO ESTÃO
SUJEITAS A SERVIÇOS MÍNIMOS!
Obtivemos ainda uma importante vitória no que respeita ao novo cálculo de aposentação
imposto à CGA pelo Tribunal Constitucional, na sequência dos inúmeros processos judiciais
intentados e patrocinados pelo Departamento Jurídico do SFJ.
Realizámos dezenas de plenários e manifestações por todo o país, reforçando os contactos com
os associados nos seus locais de trabalho.
Salienta-se a organização e realização de um grande Plenário Nacional no dia 15 de janeiro de
2019, em Lisboa, junto ao Supremo Tribunal de Justiça (onde se encontravam os mais altos
dignatários da nação e do sistema de justiça), no dia da cerimónia de abertura do ano judicial, o
qual contou com a participação histórica de mais de 3 mil colegas, e dispôs de grande
mediatismo com diretos em todas as televisões generalistas, rádios, e amplo impacto na
Comunicação Social em geral.
Relembra-se que esta manifestação recebeu, inclusive, a visita do Sr. Presidente da República,
o qual ali prometeu que seríamos recebidos no Palácio de Belém para apresentar as nossas
reivindicações.
Este evento foi, sem dúvida, a maior manifestação de Oficiais de Justiça alguma vez realizada
em Portugal.
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Foi em 2019 que tivemos intervenção nas negociações (ou simulação de negociações) sobre a
recomposição de carreiras (recuperação do tempo de serviço congelado), tendo o SFJ dado um
importante e decisivo contributo para mitigar a injustiça do tempo de serviço a recuperar (forma
de recuperação).
O ano de 2019 ficou também marcado, de forma indelével, pela realização de uma Vigília em
frente ao Ministério da Justiça, durante uma semana (20 a 24 de maio), a qual contou com a
participação de dezenas de colegas das 08 às 21 horas, a qual também foi objeto de relevo na
Comunicação Social.
Estivemos também, por incumprimento das constantes promessas do Ministério da Justiça,
constantemente em luta pela integração no vencimento do suplemento de recuperação
processual , como disso são exemplo as presenças em eventos onde a MJ esteve presente (ex:
inauguração do Tribunal de Lagoa e inauguração do GAVLO em Sintra), sendo que reagimos de
forma dura e mediática contra a vergonhosa e prejudicial proposta de integração feita pelo
Governo no DLEO, ainda por cima face à forma como foram integrados os suplementos
remuneratórios dos senhores magistrados.
Graças à veemente reação do SFJ, conseguimos impedir a concretização daquele injusto e
ofensivo modelo de integração, e conseguimos ainda, fruto das múltiplas reuniões que tivemos
na Assembleia da República com os Grupos Parlamentares, que fosse aprovada na ultima sessão
da Assembleia da República a Resolução Nº.2233/XIII/4.º que recomendava ao Governo “a
integração, sem perda salarial, do suplemento de recuperação processual no salário dos oficiais
de justiça” e que é, sem dúvida, uma importante conquista rumo à correta integração no
vencimento do nosso suplemento de recuperação processual.
Consequência de tudo isto, sublinha-se também a inovadora realização da greve de 5 dias,
marcada em dias alternados de junho/julho (25 e 28/6 e 02, 04 e 12/7), sem serviços mínimos,
na sequência dos acórdãos proferidos pelo Tribunal da Relação de Lisboa, com organização e
realização de manifestações em cada uma das delegações regionais, com elevada participação,
nas quais foi obtida ampla repercussão e visibilidade mediática, com vários diretos nas várias
estações de TV, alguns durante toda a manhã.
Para além disso, participámos em diversas greves e manifestações da Administração Pública,
também com impacto mediático.
O SFJ conseguiu, ao longo do ano, diversificado tempo de antena nos media, nomeadamente
juntos das televisões, com dezenas de diretos e reportagens, sobre os mais variados temas.
O ano de 2019 terá sido, seguramente, nos últimos 20 anos, a par do ano de 2018, o ano com
maior visibilidade mediática da atuação do SFJ, para o qual muito contribuiu a união e a
resiliência demonstrada pela classe.
Se dúvidas houvesse, estas ações e o seu sucesso, constituíram um sinal inequívoco da força e
capacidade do SFJ, e constituem, sem dúvida, um capital acumulado para as negociações com o
Governo.
Para além das reuniões com membros da tutela, realizámos diversas reuniões com os vários
partidos políticos e grupos parlamentares, bem como na Presidência da República.
Mas a ação do SFJ não se esgotou apenas no que telegraficamente se supra expôs.
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Para melhor se percecionar parte do que foi realizado no ano de 2019 pelo SFJ, apresentamos
uma visita escrita pelos doze meses do ano transato e pelas diversas de áreas de atuação.
Optámos pela reprodução integral de vários documentos, bem como pela inserção integral dos
relatórios das coordenadoras e dos departamentos.
Consideramos que esta opção, embora mais densa, habilita os conselheiros a deterem, de forma
mais sistematizada e compilada, a posição e ação do SFJ nos vários momentos e sobre as várias
matérias.
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REUNIÕES DE ÂMBITO NACIONAL
Em 2019, foram realizadas:
- 12 reuniões do Secretariado;
- 3 reuniões da Direção Nacional;
- 2 reuniões do Conselho Nacional;
- 1 Congresso Nacional.

SÓCIOS
Em 2019, a nível nacional, existiu a seguinte variação de sócios:
• Admissões

 97

• Sócios que foram para outras carreiras

 4

• Desistências

 94

GREVES SETORIAIS DE JANEIRO DE 2019

Realizaram-se durante o mês de janeiro de 2019, as inéditas e inovadoras greves setoriais que
abrangeram todos os Tribunais / Juízos / Serviços do Ministério Público / Demais Serviços
(início a 7 de janeiro e fim em 31 de janeiro de 2019).
Tratou-se de uma forma de luta inovadora por parte da nossa classe, prolongada no tempo, com
visibilidade mediática e custos mínimos.
Foi enorme o sucesso desta greve, pelo nível de adesão que teve, tendo estado encerrados
largas dezenas de Juízos e Serviços por todo o país (nos casos em que foram impostos estavam
apenas a funcionar os serviços mínimos), tendo também tido um grande impacto mediático.
Relembramos que a DGAJ / Grupo de Trabalho de alteração do EOJ, inesperadamente e contra
tudo o que fora negociado, apresentou o “documento” (Grandes linhas do novo estatuto dos
oficiais de justiça” - disponível na IS_12_12_2018). Este documento, que rejeitámos de
imediato, constituía uma afronta aos Oficiais de Justiça, nomeadamente pelas seguintes razões:
1. Aplicação do Regime de Avaliação – SIADAP – em que a avaliação passaria a ser
realizada pelos Administradores Judiciários, cfr. ponto 5. Avaliação de Desempenho
(dando a origem ao que todos sabemos…);
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2. Redução do COJ apenas à função disciplinar;
3. Exercício de Cargos de Chefia – Escrivães de Direito e Secretários de Justiça – em
regime de Comissão de Serviço (dando a origem ao que todos sabemos…);
4. Nenhuma referência ao Estatuto de Aposentação dos Oficiais de Justiça (fator de
compensação pelos deveres especiais a que os Oficiais de Justiça estão sujeitos).
Mas a afronta não se ficava por uma alteração descabida ao estatuto socioprofissional, a mesma
estendia-se à falta de compromissos anteriormente assumidos pelo Governo (quer perante o
SFJ, quer perante os grupos parlamentares na AR), nomeadamente a integração do suplemento
de 10%, a recomposição das carreiras e as promoções por realizar para as várias categorias.
Estávamos, e continuamos, também em luta na defesa de uma Justiça pública e de qualidade
para TODOS os cidadãos.
É uma luta justa e dela não abdicaremos.
Como já referíamos e alertávamos na altura, este era um processo de luta muito complicado,
uma vez que o Governo vinha se comportando de forma teatral e até com algum terrorismo
psicológico (não só para com a nossa classe profissional mas também para com a maioria das
outras carreiras), fazendo de conta que estava a negociar, tentando de forma prepotente e
ditatorial impor apenas as suas propostas (veja-se apenas a título de exemplo o que se passou
com a recomposição de carreiras - 09A04M02D - em que o governo disse tudo e o seu contrário).
Estamos na luta por um Estatuto digno, pela (mais que prometida) integração do Suplemento
no vencimento, pela Recomposição das carreiras e pela realização das Promoções necessárias
ao bom e normal funcionamento dos tribunais (existem cerca de 750 lugares de Adjunto por
preencher).

PLENÁRIO NACIONAL NO TERREIRO DO PAÇO
O ano de 2019 ficou marcado de forma histórica, pela organização e realização de um grande
Plenário Nacional no Terreiro do Paço, em Lisboa, no dia 15 de janeiro, em frente ao Supremo
Tribunal de Justiça.
Esta ação coincidiu com o dia da cerimónia de abertura do ano judicial, onde se encontravam os
mais altos dignatários da nação e do sistema de justiça, e contou com a participação histórica
de mais de 3 mil colegas, tendo obtido amplo impacto na Comunicação Social com diretos em
todas as televisões generalistas, rádios, e em geral.
Tratou-se de uma enorme e mediática manifestação de descontentamento e de indignação por
parte de todos os Oficiais de Justiça e, simultaneamente, de unidade e determinação na luta e
defesa incessantes por um estatuto justo e digno e pela resposta aos anseios de toda uma classe
profissional de excelência, basilar do sistema de justiça.
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Relembramos que esta manifestação recebeu, inclusive, a visita do Sr. Presidente da República,
o qual ali prometeu que seríamos recebidos no Palácio de Belém para apresentar as nossas
reivindicações.
Este megaevento foi, sem dúvida, a maior manifestação de Oficiais de Justiça alguma vez
realizada em Portugal, e foi mais um sinal inequívoco da capacidade de organização e de
mobilização por parte do nosso Sindicato.

DGAJ RECONHECE DIREITO A PERÍODO MÍNIMO DE DESCANSO E AO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE FORA DE HORAS
Depois de alertarmos o Diretor-geral da DGAJ por mais do que uma vez, inclusive pessoalmente,
para várias situações e enorme injustiça que envolviam/envolvem os serviços que realizam
interrogatórios e diligências processuais urgentes e inadiáveis após as 17 horas e que se
prolongam pela noite fora, veio o DG finalmente esclarecer que os Oficiais de Justiça têm direito
ao gozo do período mínimo de descanso, bem como ao pagamento de despesas de transporte
fora
de
horas
(esclarecimento
disponível
aqui: http://www.dgaj.mj.pt/sections/destaques/home-ie-central/esclarecimento-deverde?fbclid=IwAR3hvyier5h39iloRAV6dYoKojn441VXC56pZgTkYA18pftAU9KPfviYiqQ).
Tal esclarecimento decorreu de uma longa luta do SFJ pelos interesses dos Oficiais de Justiça,
nomeadamente daqueles que, por imposição estatutária, tinham de suportar despesas
acrescidas de transporte e eram/são obrigados a sair do tribunal a altas horas da
noite/madrugada, não permitindo sequer, até às 09,00 horas seguintes, o período mínimo de
descanso previsto na lei (11 horas cfr. art.º 214.º do CT).
Eram muitas as situações por demais conhecidas de todos, recorrentes e generalizadas, pelos
tribunais de todo o país e que não poderiam continuar a ser ignoradas, aliás noticiadas amiúde
pela Comunicação Social (veja-se o caso Hell’s Angels, por exemplo, onde o SFJ fez ouvir a voz
dos Oficiais de Justiça: https://www.facebook.com/sfjudiciais/videos/1858118354231959/).
Foram muitos os colegas que, até àquele momento, lhe viam ser negados/ocultados os direitos
agora “veiculados” e reconhecidos pela DGAJ (período mínimo de descanso e pagamento de
despesas com transporte fora de horas).
Este esclarecimento veio, portanto, na sequência do trabalho do SFJ, e veio minorar de alguma
forma os prejuízos de alguns colegas, e veio colocar alguma ordem no que eram entendimentos
diversos nas comarcas de todo o país por parte dos Srs. Administradores Judiciários/Secretários
de Justiça.
Ficou a faltar, no entanto, reconhecer o direito do Oficiais de Justiça a algo a que os arguidos
detidos têm, e bem, direito. Trata-se do direito ao pagamento de refeição (jantar).
Este esclarecimento e assunção por parte da DGAJ, foi importante, mas não resolveu o
problema, pois, desde 2005, deixou de existir a compensação pela disponibilidade dos Oficiais
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de Justiça, motivo pelo qual lutamos também pela necessária e justa regularização estatutária,
defendida pelo SFJ, que compense os Oficiais de Justiça por esta permanente disponibilidade.

ENTENDIMENTOS CONVENIENTES DA DGAJ AO ESTILO “DDT”
Numa atitude que não era nova, a DGAJ veiculou a informação, de que “entendia”(?!) que
o aviso prévio de greve do SFJ, datado de 1999, estava caducado, tendo o SFJ reagido de forma
firme e dura.
Sobre matéria semelhante, será conveniente observar as informações sindicais de 12/07/2017 e
de 18/07/2017, cuja posição mantivemos.
Argumentou a DGAJ (mal), que as reivindicações que o sustentaram já caducaram, ou estão
totalmente desfasadas da realidade atual, e também porque já houve pré-avisos subsequentes
para o mesmo universo de trabalhadores e abrangendo os mesmos períodos horários, os quais
consumiram o ou os anteriores.
Obviamente, não passavam de convenientes “entendimentos” (e não decisões judiciais e/ou
jurisprudência), na sequência de (mais) uma greve marcada pelo SOJ, que deu origem à
imposição de serviços mínimos (para a sua greve).
Provavelmente, se pudesse, seria a DGAJ a marcar os horários e as datas das greves.
Provavelmente, se pudesse, seria a DGAJ a definir os tipos de greve.
Provavelmente, se pudesse, a DGAJ imporia serviços máximos, em vez de serviços mínimos, nas
greves dentro do horário normal de trabalho.
Provavelmente, se pudesse, a DGAJ seria a “DDT”.
Mas, que se saiba, ainda vivíamos e vivemos num Estado de Direito.
A DGAJ, com estas manobras, tentou, uma vez mais, apenas confundir, atemorizar e
desmobilizar os Oficiais de Justiça, de forma a que estes continuassem, quais escravos, a
trabalhar gratuitamente fora do horário normal de trabalho.
O artigo 540.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12/2, define que é nulo
o ato que implique coação, prejuízo ou discriminação de trabalhador por motivo de adesão ou
não a greve, e ainda que constitui contraordenação muito grave o ato do empregador que
implique coação do trabalhador no sentido de não aderir a greve, ou que o prejudique ou
discrimine por aderir ou não a greve.
A posição da DGAJ foi, por isso, GRAVE, INACEITÁVEL e um ATENTADO AO ESTADO DE DIREITO!
Vejamos.
O art.º 57.º da Constituição da República Portuguesa garante o direito à greve por parte dos
trabalhadores, dando a estes a competência de definir o âmbito de interesses a defender através
da greve, não podendo a lei limitar esse âmbito.
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Dispõe o art.º 530º do Código do Trabalho, que compete aos trabalhadores definir o âmbito de
interesses a defender através da greve, e que o direito à greve é irrenunciável.
O n.º 1 do art.º 531º do mesmo código diz que o recurso à greve é decidido por associações
sindicais (a não ser que tenha existido alguma alteração que desconheçamos!).
A greve termina por acordo entre as partes, por deliberação de entidade que a tenha declarado
ou no final do período para o qual foi declarada, cfr. dispõe o art.º 539.º do Código do Trabalho.
Aliás, o COJ teve já diversas deliberações que sustentam e dão razão ao SFJ, contrariando a
posição agora divulgada pela DGAJ.
A greve decretada, em fevereiro de 1994, pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais ao trabalho
não remunerado realizado fora do horário normal de trabalho, e adequada ao horário atual por
republicação de novo Aviso Prévio, em junho de 1999, mantém-se em vigor por quatro grandes
motivos:
1- Não atingiu o fim do período para o qual foi declarada, pois o aviso prévio
decretou greve por tempo indeterminado;
2- O SFJ não decretou nenhuma greve coincidente com os mesmos períodos horários;
3- Muitos dos pressupostos e reivindicações que levaram ao decretamento da
greve mantêm-se atuais;
4- O SFJ não deliberou nem comunicou, nunca, o fim desta greve, antes pelo contrário.

Assim, a greve do SFJ, republicada por Aviso Prévio de 1999, continuava e continua em vigor!
E não obriga a quaisquer serviços mínimos!

GREVE DO SOJ DESNECESSÁRIA E EM CHOQUE COM A GREVE DE 1999
DECRETADA PELO SFJ
Tendo o SOJ decretado greve, de 4/1 a 4/10, uma vez mais para o período fora do horário normal
de funcionamento das secretarias, o SFJ solicitou ao SOJ, formalmente, em face da decisão do
CA e em face da aplicação de serviços mínimos escandalosos e completamente fora da
realidade, que desse sem efeito a greve decretada por aquele sindicato para o período fora do
horário normal de funcionamento das secretarias, dando assim hipótese a que esse acórdão
arbitral cessasse a sua vigência e os Oficiais de Justiça pudessem exercer o seu direito à greve,
escudados no aviso prévio do SFJ que, relembramos, se mantém válido e eficaz, conforme
recentemente o COJ e a DGAJ consideraram e conforme sustentam os vários pareceres jurídicos
solicitados pelo SFJ.
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ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO NEGOCIAL PARA A REVISÃO DO
ESTATUTO NA LEGISLATURA ANTERIOR
Face à rejeição enérgica e inequívoca do SFJ ao “documento” (Grandes linhas do novo estatuto
dos oficiais de justiça” - disponível na IS_12_12_2018), a SEAJ comunicou, em reunião realizada
em fevereiro de 2019, que o Governo não estava em condições de responder afirmativamente
às exigências estruturantes feitas pelo SFJ para a efetivação do novo estatuto socioprofissional,
a saber:
- Vínculo laboral;
- Regime de avaliação;
- Regime remuneratório;
- Regime de aposentação.
Ora, tendo o SFJ recusado liminar e determinantemente a última proposta apresentada pelo
Ministério da Justiça (que continha o SIADAP como regime de avaliação e progressão na carreira,
cargos de chefia em regime de comissão de serviço, e ausência de tabela salarial, bem como de
regime especial de aposentação), o MJ deu por encerrado o procedimento negocial para a
revisão do Estatuto na legislatura anterior.

INGRESSOS E PROMOÇÕES
No ano transato, na sequência do trabalho do SFJ, foi garantido um mínimo de 100 ingressos de
novos Oficiais de Justiça.
Foram ainda garantidas 240 promoções a Adjunto (as quais se realizaram efetivamente).
O MJ, no entanto, nada garantia relativamente às demais promoções.
Manifestámos à tutela, em reunião com a SEAJ, que estes números eram claramente
insuficientes, e que não existia qualquer razão para que os quadros não fossem preenchidos na
totalidade.
O SFJ informou a SEAJ que considerava a decisão comunicada como mais uma afronta e
desconsideração para com os Oficiais de Justiça.
Exigimos, por isso, que no movimento ordinário de 2019 fossem colocados a concurso TODOS
os lugares de chefia que se encontravam vagos, até porque não existia qualquer impedimento
legal para que que estas promoções se realizassem.
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PRECARIEDADE LABORAL E ATROPELOS AO EFJ
O SFJ confrontou a SEAJ e o Diretor-geral, relativamente ao recurso a situações de precariedade
laboral, nomeadamente a contratação a termo de trabalhadores para exercerem funções de
Oficial de Justiça, atropelando a Lei e o EFJ.
Manifestámos a nossa indignação, numa altura em que muito recentemente havia terminado
um processo extraordinário de regularização de precários (PREVPAP).
Face a este desrespeito, exortámos os colegas ao cumprimento escrupuloso do horário de
trabalho, e nem mais um minuto, pois esta é uma das melhores formas de fazer vincar ainda
mais o fator decisivo do trabalho dos Oficiais de Justiça no desempenho do serviço público de
justiça.

GREVES DE 24 HORAS – GRANDE VITÓRIA JUDICIAL DO SFJ
Após as greves setoriais de janeiro de 2019, e face à obrigatoriedade imposta pelos vários
acórdãos proferidos pelo Colégio Arbitral (consultar aqui), fomos obrigados a cumprir serviços
mínimos em algumas áreas processuais/serviços (nalguns casos quase que serviços máximos).
Sempre fomos do entendimento que não estando em causa um período de 48 horas com os
serviços encerrados, não se justifica a necessidade de definição de serviços mínimos para
nenhum dos serviços ou áreas processuais (nomeadamente em greves de apenas um dia, que
não coincida com segunda-feira e/ou seja antecedente ou subsequente a dia feriado).
Assim, na defesa da classe, e cumprindo o dever de um sindicato responsável, o SFJ recorreu de
todas estas decisões do Colégio Arbitral para o Tribunal da Relação de Lisboa.
Todos os acórdãos foram unânimes: as GREVES do SFJ, marcadas em dias alternados e sem
coincidir com segundas-feiras ou dias junto a dias de feriado, NÃO ESTÃO SUJEITAS A SERVIÇOS
MÍNIMOS!
Assim, sem serviços mínimos, com greves em dias alternados, é possível encerrar os serviços e
fazer ouvir a nossa voz com maior amplitude.
Esta foi, sem dúvida, mais uma grande vitória do SFJ por via judicial que nos possibilitou e
possibilitará realizar greves com um maior impacto, em defesa dos interesses de todos.
Convém reiterar que um dos objetivos desta jornada de luta (greves de janeiro de 2019) se
prendia também com uma melhor concretização de quais os serviços onde há que, na perspetiva
da administração, assegurar serviços mínimos bem como o número de oficiais de justiça
necessário.
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Desta forma, ficou limitada a margem para as opções prepotentes e ilegais (algumas destas
objeto de participação) por parte de algumas chefias.

VIII CONGRESSO NACIONAL DO SFJ

O VIII Congresso Nacional do SFJ foi uma enorme prova de vitalidade e de renovação de rostos
na luta por toda uma classe.
Os trabalhadores judiciais, reunidos em Anadia, no VIII Congresso Nacional do SFJ, aprovaram a
estratégia sindical para os próximos quatro anos, dando especial relevo ao período temporal
que decorrerá até às eleições legislativas de outubro de 2019.
Os congressistas aprovaram a alteração organizacional do sindicato, fazendo emergir uma
preocupação de cariz social para a primeira linha da sua atuação.
Neste Congresso, foi denunciada a má-fé com que o Governo encenou o processo negocial para
a revisão do estatuto socioprofissional da carreira, que culminou com o seu encerramento de
forma unilateral. Como forma de retaliação à luta justa (reconhecida por todos, nomeadamente
pelos interlocutores do judiciário) que os trabalhadores encetaram em 2018 e que culminou
com o Plenário Nacional realizado aquando da abertura oficial do ano judicial.
A classe, reunida neste VIII Congresso, considera que esta postura de afronta, sobranceria e
prepotência do governo, terá de ter uma resposta adequada por parte do SFJ, enquanto única
estrutura nacional de representação e defesa efetiva dos trabalhadores do judiciário.
O Congresso deliberou mandatar o Secretariado para delinear as ações de luta que se mostrem
mais eficazes e com o menor custo para a classe, tendo também deliberado por larga maioria,
atendendo ao calendário político, cancelar a greve agendada para o período de 29 de abril a 3
de maio.
Assim, a estratégia a seguir e a implementar nos próximos quatro anos assentará
primordialmente em cinco pilares estruturantes e fundamentais:
1. proximidade;
2. coesão;
3. solidariedade;
4. proatividade;
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5. visibilidade.
O Congresso considerou como crucial reforçar a mensagem que a força do sindicato será sempre
a força da nossa união, porque o sindicato somos todos nós, direcionando a sua ação para a
captação de novosos associados, com especial enfoque em todos os que acabaram de ingressar
nesta carreira.
Impondo-se, por isso, continuar e aprofundar a política de proximidade na acção do SFJ.
Sendo uma questão ciclicamente abordada, o Congresso considera que a mesma não tem tido,
até agora, uma atuação condizente a nível nacional, nomeadamente as visitas a todos os
tribunais, pelo que determina que o Secretariado Nacional do SFJ defina um programa
estratégico de proximidade, nomeadamente com visitas regulares a todos os locais de trabalho,
para aprofundar o conhecimento da realidade local e auscultar “de viva voz” os anseios e
expectativas de cada um dos trabalhadores.
Nesse sentido, impõe-se também realizar as Assembleias Regionais dando maior relevância na
articulação entre as estruturas do SFJ, realçando neste âmbito, o papel dos Delegados Sindicais.
Estas visitas, considera o Congresso, além do contacto direto que propiciam com os sócios,
permitirão elaborar memorandos sobre os problemas que os trabalhadores enfrentam no seu
dia-a-dia e as fragilidades existentes nos serviços, nomeadamente em termos de instalações e
equipamentos, que posteriormente serão levados a discussão com a Direção Geral, o Governo
e, sempre que necessário ou se mostre adequado, à comunicação social.
Os Delegados Sindicais, considera o Congresso, são uma peça chave no sucesso do trabalho
sindical. Eles representam o Sindicato de acordo com os poderes que lhe são conferidos por lei
e pelos estatutos, e terá de se estreitar a sua colaboração com as estruturas regionais e
nacionais.
Impõe-se assegurar que cada um deles:
a) comunica todos os problemas e conflitos de trabalho, bem como irregularidades praticadas
pelos serviços que afetem ou possam vir a afetar qualquer trabalhador, e que zela pelo rigoroso
cumprimento das disposições legais, contratuais e regulamentares dos trabalhadores;
b) divulga a ação do Sindicato, os seus princípios e objetivos e os serviços que o SFJ presta aos
seus associados.
O VIII Congresso reconhece que o delegado sindical é vital para a vida do SFJ.
Determina igualmente como fundamental que o Secretariado do SFJ promova a eleição de
delegados sindicais em cada um dos serviços.
A aposta será harmonizar o papel dos delegados sindicais no âmbito da comarca permitindo
potenciar o seu desempenho, desde logo propondo-se como objetivo de, até finais de 2020,
implementar as Secções em todas as comarcas.
No âmbito da atividade política para a redefinição da profissão na arquitetura judicial, o VIII
Congresso considera que o secretariado do SFJ terá de diligenciar de forma a que os partidos
políticos integrem nos respetivos programas eleitorais, a submeter aos eleitores em outubro
deste ano, e de forma expressa, a requalificação da carreira de oficial de justiça, procedendo por
esta via à revisão do seu estatuto profissional, enquadrando e reconhecendo, desta forma, a
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importância destes profissionais no edifício da administração da justiça em Portugal, acolhendo
as sugestões que a CEPEJ tem vindo, reiteradamente, a produzir.
O Congresso determinou que o Secretariado Nacional do SFJ leve a efeito ações de luta, com
grande visibilidade, designadamente promovendo ações de protesto aquando de eventos
públicos na área da justiça e nos quais participem de membros do governo.
O VIII Congresso determinou, ainda, que o SFJ dê visibilidade às situações que demonstram o
desinvestimento ou as erradas opções no uso do erário público nas opções de política de justiça,
designadamente no que se refere às condições de trabalho e respetivos meios.
Neste sentido o Congresso apela à participação de todos os associados na transmissão de
informação ao SFJ de todas estas situações.
O VIII Congresso reiterou o seu apoio e adesão à proposta de estatuto profissional que o SFJ, de
forma colaborativa, apresentou à tutela, e que consagra o oficial de justiça como um profissional
fundamental e imprescindível para a boa administração da justiça, e que aqui se resume:
Uma carreira de Futuro e de excelência
Os Oficiais de Justiça, em virtude das competências, obrigações e deveres profissionais e pela
natureza e especificidade das suas funções, estão elencados num grupo restrito de profissionais
da Administração Pública com uma carreira de regime especial.
Assim, urge consubstanciar e reconhecer a nível Estatutário as competências e atribuições
inerentes a uma carreira de elevado grau de complexidade e de desgaste emocional e
psicológico.
Os congressistas entendem que a carreira especial, conforme consagra a Lei de Organização do
Sistema judiciário, só se concretizará na sua plenituade com o reconhecimento do vínculo de
nomeação na sua relação laboral.
Não se aceitando que a qualificação do vínculo para a modalidade de “contrato de trabalho em
funções públicas”, deriva de imposição legal pois que, não obstante a delimitação positiva das
funções operadas pela lei e a natureza taxativa da enumeração constante das suas alíneas, tal
não exclui que os diplomas reguladores das carreiras especiais do funcionalismo público estejam
impedidos de prever o regime de nomeação para o exercício de outras atribuições,
competências ou atividades, o que até nem seria necessário porque, e conforme um parecer
que em devido tempo se entregou à tutela, se verifica que a função de oficial de justiça tem
total cabimento no espírito e letra da Lei.
O Oficial de Justiça e as “Novas” Atribuições
De facto, o Congresso reitera que uma enorme “fatia” das novas atribuições tem pouco de novo
em virtude de, na sua maioria, o atual elenco de funções desempenhadas, salvo raríssimas
exceções, já se encontra a ser executado, pois as mesmas decorrem do exercício funcional
nomeadamente por força de normativos de índole estatutária, por imposição do Direito Adjetivo
/ Subjetivo (Código Civil, Penal /Códigos de Processos) e por determinações superiores
(Provimentos, Despachos e Ordens de Serviço).
No sentido de não sermos enfadonhos e repetitivos no que concerne à complexidade funcional
dos Oficiais de Justiça remetemos a nossa fundamentação para o já exposto no documento
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«Questões Prévias “Vínculo de Nomeação * Grau de Complexidade”», que pode consultado na
página do SFJ na internet.
Não é novidade nenhuma, nomeadamente para os operadores judiciários e para a Tutela, que
os Oficiais de Justiça, no seu quotidiano laboral, desempenham funções de elevado grau de
complexidade, agindo mesmo como verdadeiros assessores dos Srs. Magistrados Judiciais e do
Ministério Público. Esta assessoria técnica de elevada complexidade é reconhecida pelos Srs.
Magistrados, conforme se pode comprovar através dos instrumentos de natureza gestionária e
burocrática, como p.e. Despachos / Provimentos e Ordens de Serviço de que são autores,
reconhecendo, desta forma, que os Oficiais de Justiça são um recurso fundamental e
imprescindível na coadjuvação que dão às Magistraturas, para além de, prima facie, serem o
primeiro e por vezes o último rosto da justiça perante os cidadãos e instituições.
Muitas das funções desempenhadas pelos Oficiais de Justiça têm a mesma natureza e
complexidade das que se encontram atribuídas a outros profissionais, nomeadamente os
Solicitadores de Execução e os Administradores Judiciais. A estes profissionais foi exigido que,
para além de possuírem como habilitações académicas a Licenciatura, tivessem que se sujeitar
a provas e estágios, encontrando-se a sua profissão sujeita a regulamentos e dependência de
Ordens Profissionais.
Reorganização funcional – Eficiência dos Recursos
O Sindicato dos Funcionários Judiciais preconiza um modelo organizacional que assenta num
tríptico de unidades inerentes às funções de gestão, tramitação processual e tramitação
administrativa, cabendo a cada uma delas competências e funções próprias, tornando o sistema
mais transparente, sistematizado, eficaz e eficiente.
No entanto, no que concerne à tramitação administrativa, tendo em consideração que algumas
das funções têm caráter reservado, serão sempre liderados / chefiados, consoante a sua
dimensão, por um Secretário de Justiça ou Escrivão de Direito/Técnico de Justiça Principal.
Com a implementação do Núcleo de Apoio retirar-se-ão tarefas repetitivas e de menor
complexidade que não se coadunam com as qualificações e competências dos Oficiais de Justiça.
Carreira de Oficial de Justiça:
Pluricategorial, com categorias (providas através de concurso) e com cargos (providos
em comissão de Serviço).
Categorias:
Judicial – Escrivão Adjunto, Escrivão de Direito e Secretário de Justiça
Ministério Público – Técnico de Justiça Adjunto e Técnico de Justiça Principal.
Cargos:
Administrador Judiciário
Inspetor do COJ
Vogal do COJ
Secretário de Tribunal Superior
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Secretário de Inspeção

Titularidade dos lugares de Chefia / liderança:
Com o novo modelo e organização do Sistema de Justiça, operado através da Lei n.º 62/2013,
de 26 de agosto (LOSJ), cuja entrada em vigor ocorreu em 01.09.2014, a Titularidade dos lugares
de Chefia foi, apesar da veemente contestação do SFJ, erradicada.
A previsão legal encontrava-se plasmada, e bem, no art.º 25º do DL 186-A/99, de 31 de maio
(Regulamento da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais).
A titularidade dos lugares de chefia é a normalidade em qualquer organização, tendo em
consideração os princípios orientadores da gestão de recursos humanos.
A candidatura de um qualquer candidato a um lugar de chefia pressupõe que o mesmo está
convicto de possuir as competências para um desempenho proficiente ao lugar a que se
candidata.
Por outro lado, desta forma, não estará à mercê de qualquer desvario, o que lhes dá a necessária
autonomia e responsabilização na liderança das equipas.
O Sindicato dos Funcionários Judiciais não abdica e recorrerá a todos os instrumentos
disponíveis para que o Estatuto Socioprofissional tenha uma norma que preveja que os
Secretários de Justiça, Escrivães de Direito e os Técnicos de Justiça Principais sejam titulares do
juízo / unidade orgânica, secção ou do serviço para que foram nomeados.

CADERNO REIVINDICATICO - REVINDICAÇÕES SINDICAIS
ESTATUTO - assenta em dois princípios basilares:
i)

Revalorização da Carreira

ii) Formação, qualificação e certificação de competências dos Oficiais de Justiça.
O Congresso reitera que para que tal se concretize, os vetores estruturantes da carreira terão
de assentar em:
1. Carreira de Regime Especial;
2. Vínculo de Nomeação;
3. Grau de Complexidade Funcional 3;
4. Carreira pluricategorial;
5. Tabela remuneratória própria;
6. Regime específico de avaliação;
7. Regime específico de aposentação;
8. Compensação – Disponibilidade Permanente (pelo desempenho de funções / deveres
especiais);
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9. Titularidade dos lugares de chefia.

“RECOMPOSIÇÃO DE CARREIRAS” / “DESCONGELAMENTO”
Relativamente ao “Descongelamento” e à “Recomposição de Carreiras” o SFJ terá de, de forma
consistente e inequívoca, continuar a lutar, quer junto da tutela, quer junto dos Grupos
Parlamentares para a situação concreta dos Oficiais de Justiça, exigindo a contabilização de todo
o tempo de trabalho prestado nos períodos de congelamento.
O Congresso sublinhou que, apesar de toda a controvérsia gerada à volta deste processo, as
negociações estão longe de estar terminadas (carreiras especiais, carreiras não revistas e
carreiras subsistentes) – como é o caso dos Oficiais de Justiça – para negociar a forma de
contabilização dos anos de serviço referentes aos períodos de congelamento.
Os congressistas reiteraram o seu apoio à proposta entregue pelo Secretariado Nacional ao
Governos, na qual, exigindo a contabilização de todo o tempo trabalhado, abrem a possibilidade
de essa contabilização e reconhecimento poder ser feita de várias formas, designadamente em
sede de aposentação, desta forma permitindo ganhos, quer para os trabalhadores, quer para os
próprios serviços.
O Congresso exortou à União de todos os Oficiais de Justiça para que a justeza das suas
reivindicações se concretizem.

Durante o Congresso foi ainda realizada a Conferência sobre o tema "Desafios da inteligência
artificial na pratica judiciária", tão atual nos dias de hoje, moderada pelo jornalista da TSF
Teófilo Fernando e com a presença de académicos e de profissionais do sistema de justiça.

Página 17 de 79

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2019

RECOMPOSIÇÃO DE CARREIRAS (RECUPERAÇÃO DE PARTE DO TEMPO DE
SERVIÇO CONGELADO)
O ano de 2019 fica também marcado pelas negociações (ou simulação de negociações por parte
do Governo) com vista à recuperação do tempo de serviço congelado (9A 4M 2 D)
A proposta apresentada pelo Governo, e tal como o SFJ havia vindo a dizer, consagrava as
mesmas regras e condições que foram apresentadas para os professores, ou seja, 70% do tempo
necessário para a mudança de escalão, que no nosso caso são, como todos sabemos, 3 anos.
Obviamente que o SFJ manifestou a sua discordância e rejeição relativamente a esta proposta e
entregou uma resposta escrita ao documento apresentado, consubstanciada no seguinte:
« O projeto de diploma em análise visa dar cumprimento ao determinado no artigo 17.º
da Lei do Orçamento de Estado para 2019 onde consta que “a expressão remuneratória
do tempo de serviço nas carreiras, cargos ou categorias integrados em corpos especiais,
em que a progressão e mudança de posição remuneratória dependam do decurso de
determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido para o efeito, é
objeto de negociação sindical, com vista a definir o prazo e o modo para a sua
concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos
disponíveis.”, que por sua vez retomava a formulação feita no artigo 19.º da Lei do
Orçamento de Estado para 2018 .
Temos assim que duas Leis do Orçamento de Estado mandam ao governo que negoceie
com os sindicatos “com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização, tendo
em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis”, o que não
sucedeu no caso concreto dos oficiais de justiça.
O Governo, na reunião de 15 de março, apresentou um documento fechado, em modo
“copy and paste” do DL saído das negociações com as estruturas sindicais dos
professores. Ou seja, não houve qualquer processo negocial, que se justifica pela
especificidade da carreira de Oficial de Justiça, desde logo porque se trata de uma
carreira vertical ao contrário da carreira docente que é uma carreira plana. Tal diferença
acarreta a necessidade de acautelar o princípio da igualdade, desde logo nos casos em
que houve mudança de categoria, como mais à frente demonstraremos.
Aos oficiais de justiça foi aplicado, por lei, o “congelamento” nos períodos de 30 de
agosto de 2005 a 31 de dezembro de 2007 e posteriormente de 1 de janeiro de 2011 a
31 de dezembro de 2017. A estes períodos de congelamento terá de se acrescer o
período entre 8 de outubro e 31 de dezembro de 2010, por via da observância despacho
n.º 15248-A/2010, sendo que o SFJ não concordou com a interpretação feita pela DGAJ
(ao não fazer as progressões de escalão neste período) estando pendente uma ação
judicial no Tribunal Administrativo de Lisboa.
O SFJ não abdica da contabilização de todo o tempo de serviço prestado nos períodos
de “congelamento” acima indicados, estando, todavia disponível para, em sede
negocial, encontrar a melhor forma de operar essa contabilização. Desde logo pela via
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de, por escolha do trabalhador, esse tempo, ou parte dele, tenha efeitos de redução da
idade legal de aposentação, aliás como já anteriormente havíamos comunicado ao
Ministério da Justiça.
Consideramos, num gesto de boa-fé negocial, que a proposta de recuperação agora de
70% do módulo de tempo de cada escalão é aceitável se tal for assumido pelo governo
como o início da recuperação total do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores.
E, posteriormente, proceder-se-á à continuação desta negociação, com vista à
recuperação total.
Mas, para que seja aceite, enquanto ponto de partida de recuperação do tempo de
“congelamento”, o documento em análise tem de sofrer alterações que acautelem
como acima dissemos o princípio da igualdade e demonstrem boa-fé por parte do
governo o que, salvo melhor entendimento, não está salvaguardado na redação do
projeto em análise.
Passamos a elencar as alterações que importa introduzir no projeto:
1 – Produção de efeitos
Desde logo se impõe que o tempo a recuperar por via deste decreto-lei, 2 anos 1 mês e
16 dias, se insira no módulo de tempo presentemente em curso para mudança de
escalão, e não apenas no próximo, repercutindo-se o tempo não gasto no período
temporal do módulo seguinte.
Impõe-se esta alteração pelo facto de, a não ser assim, todos os trabalhadores que
atualmente se encontram no penúltimo escalão da respetiva categoria, não irão
beneficiar nunca deste normativo.
O mesmo sucederá com todos os que antes da contagem do tempo, atinjam a idade de
aposentação.
Mas outros efeitos nefastos haverá, veja-se a título meramente exemplificativo:
Os Oficiais de Justiça A e B, com o mesmo número de anos de serviço, um admitido em
Dezembro e o outro em Janeiro imediatamente seguinte.
O OJ A, progrediu um escalão em dezembro de 2018. Pela proposta do projeto em
análise, só irá ver contabilizado o tempo de 2A1M16D apenas em Dezembro de 2021.
O OJ B, progrediu de escalão em janeiro de 2019. Pela proposta do projeto, os 2A1M16D
contam-se de imediato pelo que em dezembro de 2019 terá completado mais um
módulo de tempo o que lhe permite subir de novo um escalão.
2 – Situações de mudança de categoria
A especificidade da carreira da OJ determinou que mesmo durante os tempos de
“congelamento” a lei tenha previsto a existência, designadamente, de concursos de
acesso a categorias de chefias.
Ora, o modelo preconizado não salvaguarda devidamente essas situações,
designadamente quando a mudança de categoria ocorreu após 1 de janeiro de 2018.
Veja-se o seguinte exemplo:
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Um Oficial de Justiça, com categoria de Escrivão Auxiliar, encontrava-se em 30 de
setembro de 2010 posicionado no 3.º escalão. Em 2018, por concurso, acedeu á
categoria de Escrivão Adjunto sendo posicionado no 1.º escalão da categoria. Ora, numa
situação “normal”, entre 2010 e 2017 este OJ teria acedido ao 5º escalão de Escrivão
Auxiliar pelo que, aquando da promoção, seria posicionado no 3.ºescalão de Escrivão
Adjunto.
O projeto não acautela as situações de promoção, mesmo quando elas ocorreram
durante entre 2010 e 2017.
3 – Situações de aposentação
O projeto não acautela os direitos em duas situações distintas.
Nos casos em que a aposentação já ocorreu e em que por força do congelamento o “teto
máximo” da sua pensão se situa em 89% de um salário que deveria ser de, pelo menos,
2 escalões superiores, trata-se em termos médios de uma redução no valor máximo para
cálculo de € 200,00 (duzentos euros).
Mas também tem efeitos nefastos em todos os que irão atingir a idade legal de
aposentação antes de ver repercutido no seu vencimento qualquer parcela que seja da
chamada “recomposição das carreiras”.
Pelo exposto, reiteramos a nossa posição:
A – Exigência de contabilização da totalidade do tempo de serviço correspondente aos
períodos de “congelamento”;
B – Aceitação do faseamento da recuperação, desde logo com a contabilização já em
2019 do tempo proposto, e salvaguardadas as especificidades acima elencadas.
C – Possibilidade de por acordo do trabalhador, a totalidade ou parte do tempo de
“congelamento” se repercutir na redução da idade legal de aposentação e/ou, no tempo
de serviço para os mesmos fins.»
Na reunião seguinte o Governo reafirmou a sua posição, tendo apenas dado abertura para em
sede de Conselho de Ministros, e com base no documento entregue pelo SFJ (que aqui pode
consultar), procurar uma redação que mitigue os efeitos da aplicação de um diploma, "gémeo"
de um, feito para uma carreira profissional plana como era o caso dos professores.
Reiterámos a nossa posição de não abdicar da contabilização de todo o tempo, voltando
a demonstrar disponibilidade para que esse processo se pudesse ter feito de forma faseada e
com outros métodos de compensação.
Não havendo hipótese de acordo, por falta de abertura do governo, o processo negocial
foi, assim, dado por findo.
O Governo, através do Decreto-Lei n.º 65/2019, de 20 de maio veio, assim, de forma unilateral
e profundamente injusta, contabilizar apenas 70% do tempo congelado correspondente a um
módulo padrão de progressão (3 anos no nosso caso), correspondendo a 2A1M6D (o Governo
considerou como tempo congelado apenas o período que decorreu entre 2011 e 2017 – 7 Anos).
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Realça-se, no entanto, que foi graças à posição defendida pelo SFJ que se garantiu que, exceto
no caso dos colegas posicionados já no último escalão remuneratório, a recuperação do tempo
concedido pelo Governo fosse mais favorável para todos, fazendo com que se acelerassem as
futuras progressões de escalão sem perda de qualquer dia do tempo recuperado.
Para além das negociações formais com o Ministério da Justiça, o SFJ denunciou a situação
injusta relativamente aos Oficiais de Justiça em diversos Órgãos de Comunicação Social (por
ex: Entrevista do António Marçal - Secretário-Geral do SFJ à RTP), bem como através das diversas
reuniões que manteve com os diversos Grupos Parlamentares na AR (PS, PSD, CDU, CDS e BE),
e também através da intervenção do Sr. Presidente da República (reunião na Presidência da
República).
Para além disso, foram, também, solicitadas audiências ao Primeiro Ministro, Comissão
Parlamentar do Orçamento, Finanças e Administração Pública.

CGA – NOVO CÁLCULO DE APOSENTAÇÃO
Na sequência dos processos judiciais intentados e patrocinados pelo Departamento Jurídico do
SFJ, o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da
norma do segmento do art.º 43º n.º 1 do EA, que determina que a aposentação voluntária se
rege pela lei em vigor no momento em que for proferido despacho a reconhecer o direito à
aposentação, com fundamento nos arts. 2.º de 13.º da CRP.
Tal declaração, com força obrigatória geral, teve eficácia retroativa, produzindo efeitos desde a
data da entrada em vigor da norma declarada, tendo o SFJ disponibilizado uma minuta para que
os beneficiários pudessem requerer à CGA a retificação do valor da sua pensão.
Esta foi, sem dúvida alguma, mais uma grande vitória fruto do trabalho do SFJ que muito
beneficiou muitos colegas recém aposentados.

AUDIÊNCIA DO SFJ NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
O SFJ foi recebido no Palácio de Belém onde apresentou todas as nossas reivindicações e a nossa
visão para um melhor sistema de justiça, público e universal – revisão urgente do Estatuto
socioprofissional, a importância das funções desempenhadas pelos oficiais de justiça no âmbito
do sistema de justiça, a carência de recursos (Humanos e Materiais) e a falta de investimento, e
ainda a preocupação com a crescente tendência de desjudicialização, sublinhando a importância
da inversão de algumas medidas (ex: Regresso da tramitação do processo de Inventário aos
Tribunais; Concessão de Apoio Judiciário).
Entregámos o nosso caderno reivindicativo, salientando as funções de elevado grau de
complexidade que exercemos, agindo mesmo como verdadeiros assessores dos Srs.
Magistrados Judiciais e do Ministério Público.
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As nossas pretensões foram ouvidas com muita atenção e compreensão, tendo merecido
concordância e acolhimento.

GREVE E MANIFESTAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 10 de maio de 2019
Em dia de greve e manifestação nacional dos trabalhadores da Administração Pública, o SFJ,
cumprindo a deliberação do Congresso, integrou esta manifestação (marcha desde o Marquês
de Pombal até à Residência Oficial do Primeiro-Ministro).
De salientar a forte mobilização dos colegas que se juntaram a nós para mostrar a sua
indignação.
De salientar também o impacto mediático que a nossa forte presença teve na TV com grandes
planos para as faixas, cartazes e bandeiras que os colegas empunhavam.

VIGÍLIA DE OFICIAIS DE JUSTIÇA EM FRENTE AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
O ano de 2019 ficou também marcado, de forma indelével, pela realização de uma vigília
durante uma semana, em pleno Terreiro do Paço, em frente ao Ministério da Justiça.
Era evidente a falta de consideração que o Governo demonstrava para com os Oficiais de Justiça,
nomeadamente através da encenação de negociação do Estatuto, bem como das várias
promessas não cumpridas, num caminho contrário ao da dignificação de uma carreira que é um
dos pilares dos Estado Democrático.
Assim, a partir do dia 20 de Maio, dirigentes e delegados sindicais do SFJ, bem como outros
colegas após as 17 horas, estiveram em VIGÍLIA junto do Ministério da Justiça, durante uma
semana, de forma a lembrar o Governo de que devia “honrar a palavra” da Sra. Ministra da
Justiça, dada durante a sua audição parlamentar aquando da discussão do Orçamento de Estado
para 2019 (que aqui pode ser recordada), quanto à integração no vencimento do suplemento
de recuperação processual.
Convém lembrar que esta é uma promessa que até foi assumida pelo atual Primeiro Ministro,
António Costa, quando era Ministro da Justiça!
Recordámos o Governo de que outros suplementos, de outros servidores do judiciário, que até
nem estavam na proposta do Governo, iriam ser integrados...
Esta forma de protesto visou igualmente esclarecer a opinião pública sobre a falta de condições
materiais e de recursos humanos que existem nos Tribunais e Serviços do Ministério Público,
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bem como sobre a cultura de desjudicialização e de privatização da justiça que tem sido seguida
pelos sucessivos governos.
A privatização da Justiça significa, apenas e só, menos justiça e menos garantias para o cidadão
e mais despesa para Estado.
Para tal, foram elaborados panfletos e entregues a todos os cidadãos que por ali passavam,
explicando que estávamos também em defesa do cidadão e de um sistema de justiça público e
de qualidade, ao invés do Governo que estava/está a privatizar a Justiça e a torná-la mais cara
para o Cidadão e para o Estado.
A luta continua porque é JUSTA e DIGNA.
A estratégia do SFJ nunca foi, nem será, baixar os braços perante as adversidades e a prepotência
do Governo, o qual trata uns como filhos e outros como Bastardos, tal como exemplificámos
na IS de 21.05.2019.

FORMAÇÃO DE CANDIDATOS A OFICIAL DE JUSTIÇA
Tal como habitualmente em momentos de ingresso na carreira, o SFJ disponibilizou, através do
seu Departamento de Formação, aos candidatos à prova de acesso à carreira de Oficial de
Justiça, vária documentação complementar de preparação à dita prova de acesso.

DESJUDICIALIZAÇÃO, PRIVATIZAÇÃO E IRRESPONSABILIDADE
O Governo, na peugada do que outros anteriormente fizeram, continuou a senda da privatização
do sistema de justiça, nomeadamente da ação executiva, tornando o acesso à Justiça mais caro
para o cidadão e “esbanjando” recursos no financiamento de uma atividade privada.
O exemplo mais paradigmático são as ações executivas, em que foi atribuído apoio judiciário ao
cidadão.
Estas execuções são da competência do Oficial de Justiça e, atendendo ao que havia sido
veiculado, o Governo pretendia entregar as mesmas aos solicitadores de execução. Tal não seria
mais do que acelerar rumo à Privatização do sistema de Justiça.
Todos os custos e despesas com estas execuções sairiam do OE, e seriam entregues a privados.
Ou seja, o que não tem qualquer custo para o cidadão e para o erário público, passaria a ser
financiado pelo Estado / IGFEJ.
No entanto, nós Oficiais de Justiça, agentes internos do sistema de justiça, somos sempre
confrontados pela tutela de que “não há dinheiro”.
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Se faltam ferramentas ao sistema de justiça (público), deve o Governo providenciar as mesmas.
Não pode e não deve privatizar um pilar basilar do Estado de Direito!
O SFJ reagiu firmemente contra estas “notícias”, questionando acerca da motivação
desta eventual medida.
Qual a justificação? Que motivação lhe estava inerente?
Existem processos executivos da competência do Oficial de Justiça com atrasos? Quantos? Em
que Tribunais? Qual a razão?
Qual o impacto financeiro que esta medida teria/terá nas finanças públicas?
Avaliou-se convenientemente esta deriva de privatização?
Mais: privatizando-se o que anteriormente era da competência dos Tribunais, estaríamos
apenas a maquilhar, mais uma vez, as estatísticas.
Mas pior que esta intenção de índole cosmética, seria o agravamento das custas e taxas de
justiça para o cidadão e o esbanjamento das finanças públicas.
Reafirmámos: ao proceder ao pagamento/adiantamento de todos os encargos com
remunerações e despesas dos senhores solicitadores de execução, por via do apoio judiciário,
estará a “financiar” uma atividade privada.
Para além disso, sublinhámos outra grande desigualdade.
Como é possível que este Governo crie incentivos e dê prémios às Finanças e à Segurança Social
na cobrança de dívidas / execuções e que aos Oficiais de Justiça os obrigue (por via de deveres
especiais constante do EFJ) a trabalhar até de madrugada sem direito a qualquer
compensação. Neoesclavagismo?! Uns são Filhos e outros Bastardos?!?!

BALCÃO MAIS – LIFTING/MAKEUP PARA TAPAR OUTROS PROBLEMAS
O Governo propagandeava (e propagandeia) que está a investir num Serviço Público de
qualidade, quando na realidade, no que concerne ao sistema Justiça, apenas se encontra
a realizar “liftings” para melhorar a sua imagem, como é o caso do Balcão +.
Esta medida, sendo de louvar em Tribunais de Grande Dimensão, torna-se uma aberração em
Tribunais de e Serviços do Ministério Público mais pequenos, esbanjando-se, acriticamente,
nesta medida centenas de milhares de euros, quando na realidade estas verbas poderiam ser
investidas, por exemplo, no ingresso de mais Oficiais de Justiça (encontram-se mais de mil
lugares por preencher nos tribunais).
Existem dezenas de Edifícios do parque judiciário bastante degradados e com falta de condições
para os cidadãos utentes do sistema de justiça e para os Magistrados e Oficiais de Justiça que ali
desempenham funções todos os dias (basta ver alguns dos tribunais com Amianto – ver aqui
reportagem da SIC).
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Estes exemplos comprovam que o Governo apenas se preocupa com a imagem, numa espécie
de “Edifício com as paredes pintadas de fresco, mas com as fundações e os alicerces
completamente podres”.

INTEGRAÇÃO DO SUPLEMENTO – FALTA DE RESPEITO DO GOVERNO –
GREVE DE 5 DIAS
O ano de 2019 fica ainda marcado pela decisão ardilosa, injusta e vergonhosa, do Governo incluir
no Decreto-Lei de Execução Orçamental (DLEO) a “integração” do suplemento de 10% no
vencimento.
Se a integração do suplemento era algo que há muito reivindicávamos e que se arrastava há
cerca de 20 anos (foi uma promessa do governo de então, o qual integrava o atual Primeiro
Ministro), não podíamos ficar mais perplexos pela forma como o Governo pretendia a sua
concretização.
Para o SFJ o modo como o Governo se preparava para concretizar a integração (não como
sempre reivindicamos, mas dividindo o valor total dos 11 meses de suplemento por 14 meses)
era, e será sempre, inaceitável.
A concretizar-se essa intenção, tal traduzir-se-ia em uma redução efetiva do vencimento líquido
dos Oficiais de Justiça.
De imediato, alertámos o Ministério da Justiça para a INJUSTIÇA de tal medida ao tratar os
Oficiais de Justiça como bastardos e outras profissões como filhos.
É que, ao contrário do que alguns tentaram fazer crer, nunca houve qualquer negociação
específica sobre esta questão com o SFJ, nem o SFJ alguma vez concordou ou concordaria com
esta forma de integração do suplemento.
Em rigor, o que o Governo estava a fazer era extinguir um suplemento e a alterar a massa salarial
dos Oficiais de Justiça, ao arrepio do processo de negociação obrigatória, e não a integrar o
suplemento.
O que sempre exigimos foi que o Governo cumprisse o seu compromisso de integrar o valor do
suplemento na remuneração base, o qual, recordamos, sempre foi tributado em sede de IRS e
sujeito a descontos para a CGA!
Para tal, defendeu sempre este sindicato que tal deveria ser concretizado através do acréscimo
direto do suplemento mensal ao vencimento. E, claro, pago em 14 meses. Este é, aliás, o único
procedimento admissível em sede de “integração” de um suplemento na remuneração mensal
dos trabalhadores.
A nossa indignação pela forma como o Governo pretendeu realizar esta integração foi tanto
maior, porquanto, ainda recentemente, havia sido aprovada na Assembleia da República uma
proposta apresentada pelo partido do Governo, relativa à integração do suplemento de
compensação dos Juízes (extensível depois aos Magistrados do Ministério Público), em que o
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respetivo valor mensal passaria a ser pago, na sua totalidade, em 14 meses, em vez dos 12 meses
atuais.
Ora se para os Srs. Magistrados Judiciais e do Ministério Público, o Governo não só passou a
pagar 14 meses, como aumentou o valor do subsídio de forma a compensar a questão da
tributação (não temos nada contra), apenas exigimos tratamento igual!
Ou seja, o Governo teve “dois pesos e duas medidas” para situações iguais, consoante o “peso”
institucional da classe profissional.
Inclusive, existiam outras situações demonstrativas de enorme desigualdade e discriminação
dos Oficiais de Justiça.
No dia 05.06.2019, havia sido aprovada a Portaria 173/2019, 05.06 que atribuía prémios de
desempenho aos Funcionários da Segurança Social, pela cobrança de dívidas, os montantes
mensais de 500,00€ / 340,00€.
Na Autoridade Tributária os funcionários receberam 203 milhões de euros nos últimos três
anos, ou seja cada funcionário do fisco recebeu de 6200,00€ por ano (Revista Sábado).
Para uns não existiu travão orçamental, para outros a neutralidade orçamental foi uma condição
exigível.
Ou dito de outra forma, poderíamos dizer que o Governo tem medo dos Juízes, mas não se
importa de desconsiderar (e desrespeitar) os Oficiais de Justiça!
Importa também recordar que, em reuniões havidas no Ministério da Justiça (e na qual, além
do SFJ, estiveram presentes representantes de outro sindicato), a SEAJ afirmou que o Ministério
da Justiça estava a estudar uma “solução” que permitisse que em sede “da integração do
suplemento de recuperação processual, não houvesse uma diminuição do montante mensal
auferido pelos oficiais de justiça...”!
Os Oficiais de Justiça, como é reconhecido por todos os profissionais do foro e pelos atuais
responsáveis do MJ, desempenham as suas funções com elevado brio profissional, dedicação,
disponibilidade e exclusividade, trabalhando todos os dias muito para além do horário normal
de trabalho.
O Governo tentou mostrar uma face de “bonzinho” ao dizer que estava disponível para integrar
um suplemento remuneratório no vencimento, mas, na prática, o que pretendia era realizar um
rateio pelos 14 meses do valor total correspondente a 11 meses (11/14), e ainda “ir ao bolso”
dos Oficiais de Justiça que assim perdiam vencimento líquido mensal e anual (por força dos
descontos para a ADSE).
Era inaceitável aquela atitude do Governo de diminuir o vencimento de uma carreira
reconhecidamente merecedora de mais e melhor, e não podíamos aceitar que debaixo do
mesmo teto existissem dois pesos e duas medidas, que uns fossem filhos e outros bastardos!
Este Governo que elogia publicamente os Oficiais de Justiça é o mesmo que na prática os trata
como filhos de um Deus menor. Estávamos perante um Governo que é Forte com os que
considera fracos e fraco para os que acha que são fortes.
Como é óbvio, o SFJ não podia ficar de braços cruzados e assistir de forma impávida e serena a
este desrespeito e desconsideração para com os Oficiais de Justiça, nem podia deixar de
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manifestar o seu veemente protesto por mais esta afronta e, nesse sentido, solicitou reunião,
com caráter de urgência, à Sra. Ministra da Justiça e a todos os Grupos Parlamentares da
Assembleia da República.
Como não foi corrigida esta afronta, e de forma a manifestar o nosso descontentamento e
indignação de forma pública, o Secretariado do SFJ deliberou a marcação de 5 dias de greve
geral nacional (25 e 28 de junho, 02, 04 e 12 de julho) em resposta a mais uma inadmissível
falta de respeito do Governo para com os Oficiais de Justiça.
Esta jornada de luta teve, assim, como principal objetivo a manifestação de um GRITO DE
PROTESTO E REVOLTA por parte dos Oficiais de Justiça relativamente à contínua
desconsideração que têm sido alvo por parte da Tutela, cujo epílogo foi a noticiada integração,
ou melhor, rateio, do suplemento.
Esta jornada de luta teve também como objetivo alertar o Sr. Presidente da República, o
Primeiro Ministro, o Ministro das Finanças para as justas reivindicações dos Oficiais de Justiça.
Serviu ainda para alertar os nossos concidadãos para os graves problemas do Sistema Judiciário,
nomeadamente para as instalações degradadas, a falta de material (consumíveis e
equipamentos), e a falta de recursos humanos (faltam cerca de mil oficiais de justiça).
Não menos importante, cumpriu também o dever que temos de manifestar a nossa oposição e
alertar para a “paixão” com que o Governo está a Desjudicializar e a Privatizar a Justiça!
Por outro lado, há mais de quinze (15) anos que o Ministério da Justiça não preenche os quadros
legais, cifrando-se o deficit, todos os anos, em mais de mil (1000) Oficiais de Justiça.
Com a falta de preenchimento dos quadros o Ministério da Justiça tem cativado mais de 14
milhões de euros por ano à custa dos Oficiais de Justiça que abnegadamente e com brio
profissional têm sustentado este sistema deficiente, em que nos exigem que cumpramos
objetivos, tendo para tal, de trabalhar por nós e pelos mil Oficiais de Justiça que faltam nos
tribunais portugueses.
Tivemos ainda, então, conhecimento da cereja no topo do bolo: em resposta a solicitação do
SFJ, foi este Sindicato informado pelo Sr. Diretor-geral da Administração da Justiça de que não
iriam ser efetuadas promoções para as categorias de Escrivão de Direito, Técnico de Justiça
Principal e Secretário de Justiça. O que era (e é) INADMISSÍVEL!
Os lugares existiam e muitos estavam/estão a ser ocupados em regime de substituição.
Até no tempo da Troika se fizeram promoções para os Oficiais de Justiça, quando para a restante
função pública as mesmas estiveram congeladas.
Graças a mais uma vitória do SFJ por via judicial nos vários recursos que interpôs para o
Tribunal da Relação de Lisboa após as greves realizadas por área processual em janeiro de 2019,
todos os acórdãos foram unânimes: ESTA GREVE, marcada em dias alternados e sem coincidir
com segundas-feiras ou dias junto a dias de feriado nacional, NÃO ESTARIA SUJEITA A
SERVIÇOS MÍNIMOS, permitindo a paralisação total de todos os tribunais nestes dias de greve!
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MINISTRA DA JUSTIÇA FALTA À VERDADE
Relativamente às declarações da Srª. Ministra da Justiça (VEJA AQUI O VÍDEO) em resposta à
interpelação do deputado José Manuel Pureza, numa audição regimental na AR no dia
26.06.2019, em que deu a entender que tal integração havia sido acordada naqueles moldes, o
SFJ repudiou veementemente as mesmas, e afirmou de forma categórica, inclusive na TV, QUE
AS MESMAS NÃO CORRESPONDIAM DE TODO À VERDADE.
A direção deste Sindicato NUNCA mudou de posição e sempre reivindicou a integração do
suplemento no vencimento, ou seja, em 14 meses (caso contrário seria um rateio e nunca uma
integração).
A Sra. Ministra da Justiça bem sabia que integração de um suplemento na remuneração é
sempre o valor x 14 meses, mas, de forma ardilosa, tentou justificar o injustificável!
Basta atentar na forma como a Sra. Ministra se referiu de forma completamente falaciosa ao
Sistema de Justiça dizendo que nunca esteve tão bem como agora…. Tentou atirar areia aos
olhos dos portugueses, tentando confundi-los através de estatísticas enganosas, quando não
existe uma efetiva realização de Justiça ao alcance de TODOS e quando são escassos os meios
que disponibiliza!
Das declarações da Senhora Ministra da Justiça, pareceu ainda que o Governo só negoceia
depois de perderem ações nos Tribunais (o que é grave!), tal como veio a acontecer com os
Magistrados Judiciais (VEJA AQUI O VÍDEO cfr. minuto 16.09 a 17.07).
Quanto ao suplemento remuneratório e à sua integração no vencimento já não era a primeira
vez que a Sra. Ministra da Justiça dava o dito por não dito e era desautorizada pelo Governo,
tal como aconteceu na audição parlamentar em que afirmou perentoriamente que o Governo
estava “disponível para aceitar, isto é uma reivindicação antiga e parece-me justa dos Oficiais
de Justiça e o Governo não vê nenhuma razão para não estar de acordo com ela” ver aqui .
Tal também aconteceu em sede de negociação do Estatuto nomeadamente com o
o “documento” (Grandes linhas…) que nos foi entregue alguns meses antes.
Perante este documento, a Sra. Ministra da Justiça foi, de novo, desautorizada (a primeira
ocorreu na Assembleia da República – ), desta vez pela sua equipa, uma vez que este
documento contradiz de forma veemente a sua posição e argumentação assumidas nas
reuniões de negociação coletiva do estatuto ocorridas em 28/02/2018e em 13/04/2018(clique
nas datas para aceder às respetivas atas).
E para que não sejamos acusados de populismo ou mera demagogia político-sindical,
elencamos, apenas a título de exemplo, algumas das suas posições, consubstanciadas nas atas
das referidas reuniões, que a seguir transcrevemos:
- “A Senhora Ministra frisou que é uma lógica que corresponde muito aos modelos
internacionais comparados. Nestes, quem está nas diligências, quem assiste ao juiz, é um
funcionário altamente qualificado. O juiz realiza o ato oralmente e o funcionário assume a
responsabilidade de o converter num documento oficial certificado.
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A DGAJ deu nota de que foi essa a lógica adotada na Portaria dos TAF. Concluíram que quer a
assistência às diligências quer o serviço da central deveria manter-se nos oficiais de justiça,
sobrando muito pouco para os não oficiais de justiça.” – ata de 28/02/2018
Estas posições eram diametralmente opostas ao que estava vertido no documento entregue “Grandes linhas….”, cfr. decorre do ponto 1.4 do mesmo – Mudaram de opinião???
- “A Senhora Ministra deu nota da necessidade de, nos tribunais, se distinguir os funcionários
que têm competência e legitimidade para apoiar a tramitação processual até chegar ao juiz e
aqueles que desempenham apenas tarefas auxiliares ou de assessoria, pelo que concluiu que
os futuros oficiais de justiça serão aqueles que cumprem os despachos que os magistrados
proferem no processo, os que assistem às diligências e bem assim os que praticam atos na
secção central típicos de oficial de justiça.” – ata de 13/04/2018
Também aqui foi a Sra. Ministra da Justiça desautorizada no que concerne ao ponto 1.4 do
documento “Grandes linhas….”.
- “A Senhora Ministra da Justiça deu nota de que o projeto de Estatuto não prevê a existência
de quotas. É feita uma adaptação sem quotas. Há uma diferenciação que justifica um
tratamento diferente.” – ata de 28/02/2018
Esta posição era também diametralmente oposta ao ponto 5.4 do documento “Grandes
linhas….” que pretendia instituir um novo modelo de avaliação (SIADAP), impondo quotas.
Ainda no que concerne a desautorizações, falta à verdade, desinformação ou mentira, vejase aqui as declarações proferidas no VIII Congresso Nacional do SFJ pelo Sr. Juiz
Desembargador – Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra em que afirmou
perentoriamente que o Ministério da Justiça nunca negociou de boa fé com o SFJ.
O SFJ sempre se pautou pela dignidade e pela verdade.
Perante este vil ataque à dignidade do SFJ e a todos os Oficiais de Justiça, a resposta só
podia ser uma:
NÃO NEGOCIARMOS MAIS COM AQUELE GOVERNO.
Sobre esta matéria, solicitámos, também, a intervenção do Sr. Presidente da República.

GREVE DE 5 DIAS: MANIFESTAÇÕES / CONCENTRAÇÕES
Nos dias de Greve o SFJ programou e operacionalizou as seguintes Manifestações /
Concentrações:
25 de junho – Lisboa – Campus de Justiça - 09,00 Horas;
28 de junho – Porto – Palácio da Justiça - 09,00 Horas;
02 de julho – Coimbra – Palácio da Justiça - 09,00 Horas;
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04 de julho – Açores e Madeira – Palácio da Justiça de Ponta Delgada e do Funchal - 09,00 Horas;
12 de julho – Faro – Palácio da Justiça de Faro - 09,00 Horas.
As greves, sem serviços mínimos, tiveram uma elevada participação dos colegas bem como
ampla visibilidade mediática.
Com efeito, para além de termos estado vários dias em destaque nos mais variados espaços da
comunicação social (escrita, rádio e televisão), tivemos vários diretos na TV nos dias das greves
(e não só), alguns mesmo durante toda a manhã em vários tribunais diferentes.
Foi mais uma demonstração inequívoca da força e capacidade do SFJ que, assim, conseguiram
travar uma integração do suplemento injusta e vergonhosa que se iria traduzir numa perda real
de vencimento (mensal e anual).

MOVIMENTO ORDINÁRIO DE 2019 – MINUTAS DE RECLAMAÇÃO
Atendendo às questões suscitadas pelo projeto de movimento ordinário de oficiais de justiça de
2019, divulgado pela DGAJ no dia 05 de julho, o SFJ elaborou e disponibilizou três minutas para
reclamação junto do Diretor-geral (Transferências - Minuta 1; Transferências - Minuta 2 para
lugar publicitado no Aviso da DGAJ; Promoções - Minuta 3).
Sem prejuízo, claro, de os associados que o entendessem, recorrerem aos serviços dos
advogados do sindicato.
O Departamento Jurídico solicitou que fosse enviada cópia da reclamação dirigida à DG para
efeitos de acompanhamento futuro, bem como para que as mesmas pudessem ser usadas pelo
SFJ nas diligências que estava a encetar junto do Ministério.

RESOLUÇÃO APROVADA NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Na sequência das várias reuniões que tivemos com os Grupos Parlamentares após a
inacreditável decisão do Governo de integração/rateio do suplemento, foi aprovada na última
sessão plenária da Assembleia da República, a Resolução N.º2233/XIII/4.ª, apresentada pelo
Bloco de Esquerda “Pela integração, sem perda salarial, do suplemento de recuperação
processual no salário dos oficiais de justiça”.
Esta proposta foi aprovada com a abstenção do PS e PSD e votos a favor de todos os restantes
partidos.
A apresentação desta proposta e consequente aprovação, para além de ser o resultado dos
contactos mantidos pela Direção do SFJ com os grupos parlamentares, foi principalmente a
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consequência da determinação, na luta e no protesto, de milhares de oficiais de justiça que
fizeram greves e participaram nas concentrações.
Apesar de se tratar de uma recomendação e por isso não ter força legislativa, não deixa este
facto de constituir mais um importante passo nesta caminhada que só terminará quando
atingirmos os objetivos.
Como é óbvio, depois da aprovação desta Resolução, ficamos com mais força, as nossas razões
são mais fortes.
Assim, considerando o sentimento de revolta da classe, bem expresso nas greves e
concentrações, e considerando a deliberação da Assembleia da Republica, interpelámos de
imediato o Ministério da Justiça no sentido da concretização da integração do suplemento no
vencimento da forma justa: pelo valor mensal inteiro, nos 14 meses.

GREVE AO PROCESSO ELEITORAL E GREVE AO TRABALHO FORA DO
HORÁRIO NORMAL DAS SECRETARIAS
Mesmo depois de, em resultado da nossa ação sindical junto dos grupos parlamentares, ter sido
aprovada na ultima sessão da Assembleia da República a Resolução Nº.2233/XIII/4.º que
recomendava ao Governo “a integração, sem perda salarial, do suplemento de recuperação
processual no salário dos oficiais de justiça”, e de posteriormente termos interpelado o
Ministério da Justiça no sentido da concretização desta medida, o mesmo manteve um silêncio
revelador da insensibilidade, desrespeito e irredutibilidade.
E, perante a desconsideração, continuada e reiterada do Governo, relativamente às questões
que nos preocupam e afetam, de que foi exemplo máximo a forma unilateral como decidiu
cessar as negociações do Estatuto, e que culminaram com a intolerável atitude de discriminação
e menorização da nossa classe profissional, pela forma como pretendia realizar a integração do
suplemento depois de ter decidido pela integração do suplemento de compensação dos Juízes
e Procuradores, em que o respetivo valor mensal passou a ser pago, e bem, na sua totalidade,
em 14 meses, em vez dos 12 meses atuais, o SFJ delineou a realização de novas formas de luta,
nos seguintes moldes:
- GREVE nos Juízos competentes e responsáveis pela tramitação do processo eleitoral em cada
uma das comarcas de Portugal, nos dias em que coincidiam/terminavam alguns dos prazos para
os atos a praticar junto do tribunal de comarca.
- GREVE ao serviço fora do horário normal de trabalho – estava e está plenamente em vigor a
greve do SFJ ao período fora do horário normal de trabalho, sem serviços mínimos, a partir
das 17 horas, em especial no que respeitava, naquele caso, a todos os dias coincidentes com o
processo eleitoral.
Esta situação tem sido controversa nos locais de trabalho em face de outra greve que se
encontrava decretada e que teve a imposição de serviços mínimos com a Administração a fazer
escalas (o que o SFJ considera ilegal) para assegurar tais serviços depois das 17 horas.
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Assim, e após contactos com o SOJ, este sindicato, a bem de toda a classe, deu por terminada a
greve por si convocada, desta forma caindo a obrigação de serviços mínimos imposto bem como
desobrigou totalmente, sem receios para estes, os oficiais de justiça “escalados”.
No entanto, atendendo aos “serviços mínimos” decretados pelo Colégio Arbitral, que em alguns
locais se traduzia no mesmo número de Oficiais de Justiça que em período de férias judiciais
assegura o trabalho e também à pressão e coação que a administração faz sobre os
trabalhadores, dizendo que em face daquela decisão os serviços mínimos também abrangem o
período para além das 17:00 horas, o SFJ decidiu desconvocar a greve marcada para 27 e 30 de
agosto e 6 de setembro.
Como então informámos, recorremos da decisão do colégio arbitral, mas, como tal recurso não
tinha efeitos suspensivos, considerou o SFJ que esta era a melhor opção, uma vez que, e tendo
em consideração a posição comunicada pelo SOJ, a mesma permitia, sem qualquer dúvida, que
os colegas se recusassem a praticar qualquer ato fora do horário normal da secretaria, em
especial após as 17:00 horas.

V MINI MARATONA DA JUSTIÇA
Tal como nos anos anteriores, teve lugar no dia 21 de setembro de 2019, no Parque de
Monsanto, a V MINI MARATONA DA JUSTIÇA.
Tal como nos anos anteriores, o Sindicato dos Funcionários Judiciais orgulhou-se, uma vez mais,
de coorganizar este evento, o qual, para além das importantes vertentes desportiva e de
convívio, tem um importante cariz social e humano, dado que a totalidade do valor das
inscrições – 5 Euros por inscrição – foi entregue a uma instituição de solidariedade social de
apoio a crianças e jovens (acolhimento de crianças em risco).
Mais do que competir desportivamente, trata-se de uma forma de convívio saudável, entre
colegas, familiares e amigos, juntando o útil ao agradável.

CONGRESSO DA EUR – EUROPEAN UNION OF RECHTSPFLEGER
Em novembro de 2019, realizou-se em Lisboa o Congresso da EUR – European Union of
Rechtspfleger, cuja organização foi da responsabilidade do nosso Sindicato dos Funcionários
Judiciais (organização esta merecedora dos maiores elogios pelos demais países).
O Congresso contou com a presença de representantes de Oficiais de Justiça / Rechtspfleger /
Greffiers / Letrados da Áustria, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Estónia, França, Itália,
Luxemburgo, Noruega, República Checa e. claro, Portugal. Presentes também como
observadores, as delegações do Japão, Coreia do Sul e Tunísia, bem como representantes da
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CEPEJ (Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça) e da ELRA (European Land Registry
Association).
O papel relevante dos Oficiais de Justiça foi amplamente salientado e enfatizado no que
concerne às dinâmicas e funções que já hoje desempenham, e também no que concerne às que
podem vir a desempenhar, de elevada exigência técnica e com grande margem de autonomia.
Na sessão de abertura estiveram presentes representantes da Assembleia da República, do STA,
STJ, da Comarca de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, DGAJ, e do MJ, representado pela Dr.ª
Anabela Pedroso, Secretária de Estado da Justiça e vários dirigentes de sindicatos da área da
justiça.
No primeiro dia decorreu uma Conferência subordinada ao tema “O Impacto da IT no serviço do
staff dos tribunais (Rechtspfleger/Greffier/Letrado/Oficial de Justiça) e a qualidade da justiça
para os cidadãos.”, na qual participaram a Vice-Presidente da CEPEJ, Ivana Borzova, a Secretária
Geral da ELRA, Luísa Clode, o Rechtspfleger austríaco Walter Szöki, o Oficial de Justiça Daniel
Pires da Costa e o Presidente da UER, Vivien Whyte. (veja aqui o video da conferência).
O Congresso teve ainda oportunidade de conhecer algumas das soluções tecnológicas existentes
no mercado (e já em aplicação em alguns países) no âmbito do apoio à tramitação e à decisão
(inteligência artificial) através de uma comunicação da Vice-Presidente da Fujitsu Europa.

MOVIMENTO ORDINÁRIO E RECUPERAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO
“CONGELADO”
Conforme havíamos anunciado, e para além dos recursos hierárquicos interpostos pelos
associados através do Departamento Jurídico do SFJ, o sindicato apresentou, no CAAD, uma ação
para reconhecimento do direito dos Oficiais de Justiça, que se candidataram no movimento
ordinário de 2019, a serem promovidos para os lugares vagos de escrivão de direito, técnico de
justiça principal e secretário de justiça. Esta exigência é tão mais justificada quer pela existência
de lugares a serem ocupados em regime de substituição (uma figura que, conforme já
anteriormente dissemos, não se mostra como sendo a mais adequada a estas situações) quer
pelo facto de a validade do concurso ter, entretanto, caducado, no que consideramos ser um
desperdício de dinheiros públicos.
Também no âmbito da luta do SFJ pela recuperação integral do tempo de serviço “congelado”,
e sem prejuízo da reivindicação de tal ser feita também no plano negocial com o governo e com
a Assembleia da República, o SFJ interpôs, em nome de associados, ações pedindo a declaração
de nulidade, por violação do artigo 13º da CRP, da aplicação pela DGAJ do DL 65/2019, que
manteve no 1º escalão remuneratório os escrivães adjuntos nomeados em 2010, e coloca
outros, nomeados em setembro de 2019, no 2º escalão remuneratório.
Estas ações visam concretizar o aviso que fizemos ao Governo aquando da “negociação” do
diploma de recuperação parcial do tempo, uma vez que não tinha (e não teve) em conta que a
nossa carreira é vertical e que, mesmo durante o período da “Troika”, houve promoções
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(embora poucas) atendendo à especificidade da carreira e das funções. Os associados que se
encontrarem nesta situação deverão contactar o Departamento Jurídico do SFJ.
Com base do relatório elaborado pelo Tribunal de Contas à ADSE, o SFJ também requereu pela
via judicial que seja revisto o número de prestações cobradas (14 em vez de apenas 12
prestações anuais).

REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA COM O NOVO SEAJ
No dia 05/12/2020, já com o novo Governo empossado, realizou-se a primeira reunião entre o
Ministério da Justiça e o Sindicato dos Funcionários Judiciais.
Presentes estiveram o Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Dr. Mário Belo Morgado, o
então chefe de gabinete, Dr. Nuno Ribeiro, e o então adjunto Dr. Eduardo Paiva.
O SFJ reiterou que está, como sempre esteve, disponível para negociar, mas sem transigir
quanto aos legítimos interesses e expectativas dos Oficiais de Justiça.
Sem abdicar da possibilidade de utilizar todos os meios disponíveis para a defesa da carreira,
relembrámos que, em circunstância alguma, aceitaremos propostas que criem “divisões ou
cisões” entre os atuais Oficiais de Justiça, ou seja, a complexidade funcional de grau 3 terá de
ser aplicável a todos.
Relembrámos que o SFJ mantém as reivindicações que em devido tempo entregou no Ministério
da Justiça, muitas das quais com o aval da Sra. Ministra, e que constam do Projeto de Estatuto
do Oficial de Justiça, Vínculo de Nomeação e Grau de Complexidade Funcional 3 e respetiva
tabela salarial, conforme melhor consta da Informação Sindical – 1 de Junho de 2018.
Sumariamente reproduzimos aqui as nossas reivindicações:
CARREIRA - Especial e Pluricategorial de Oficial de Justiça com conteúdo funcional de
complexidade de grau 3;
VÍNCULO – Nomeação – tendo em consideração que o desempenho das funções se enquadram
no âmbito das mais nobres funções soberanas do Estado;
INGRESSO – Licenciatura;
ACESSO – Progressão normal da carreira através de concurso com critérios rigorosos e
transparentes;
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO – Definição de critérios rigorosos e transparentes, nomeadamente
tendo em consideração, entre outros, os resultados obtidos nos concursos de acesso (resultado
obtido na prova), experiência profissional, etc.;
REGIME ESPECIAL DE APOSENTAÇÃO – Definição de um regime especial de aposentação tendo
em consideração as características da carreira especial e da penosidade em que os oficiais de
justiça desempenham as suas importantes funções;
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INSTRUMENTOS DE MOBILIDADE – Definição dos instrumentos de mobilidade com critérios
rigorosos e transparentes;
PREENCHIMENTO DOS LUGARES VAGOS - Lembramos que por incúria, má gestão ou opção
política, temos assistido, desde o ano 2002, a uma redução dos Quadros de Oficiais de Justiça
em cerca de 26%. Relativamente aos cargos de chefia verificou-se, por exemplo, na categoria de
Secretário de Justiça, uma redução na ordem dos 75%, medida esta que mereceu o veemente
repúdio do SFJ;
Lembramos que os Tribunais têm um défice de 1000 Oficiais de Justiça.
CONSELHO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA – Reforço e introdução de alterações que visem a sua
eficácia e eficiência.
Comunicámos ao SEAJ que existe uma questão que urge ser resolvida no curto prazo, até porque
está a ser ultimado o Orçamento de Estado para 2020, e que é a prometida integração – total –
do suplemento de 10%, devendo esta integração ser feita nos precisos termos da Resolução
N.º2233/XIII/4.ª, aprovada no plenário da AR em 19/07/2019, e a qual entregámos ao SEAJ.
O SFJ alertou o SEAJ para a falta, sistemática e persistente, do preenchimento dos quadros de
Oficiais de Justiça, bem como para a ausência de formação e para as más condições de trabalho
em muitos tribunais por todo o país, e ainda para as decrépitas instalações e condições de
segurança existentes em muitos tribunais.
Alertámos ainda o SEAJ para o acentuado envelhecimento da carreira de Oficial de Justiça (cerca
de 60% tem mais de 50 anos e menos de 1% tem 25 anos ou menos), o que, desde logo,
associado ao elevado nível de exigência da nossa função, provoca um natural aumento dos
índices de absentismo por doença, com especial relevância para as baixas por doença de longa
duração, na sua maioria decorrentes do aumento das patologias crónicas impeditivas de cabal
desempenho das funções.
Mais alertámos o SEAJ para a necessidade de, em sede de negociação de estatuto profissional,
ser reestabelecido um regime especial de aposentação para os oficiais de justiça, tendo em
consideração os deveres especiais que sobre esta carreira impendem. E manifestámos, ainda,
que se torna premente e urgente que o Governo regulamente os procedimentos referentes à
reforma antecipada nos termos da lei aprovada este ano de 2019.
Finalmente, comunicámos também ao SEAJ que, sem uma adequada revisão do estatuto
profissional e sem uma justa tabela remuneratória, as secretarias judiciais continuarão a ser o
“alfobre” onde outras carreiras de regime especial (ou não) recrutam os seus quadros. Para
aferir melhor dos nossos argumentos, pedimos ao SEAJ que realizasse uma análise do fluxo de
saídas da carreira nos últimos 5 anos. É que, com a situação ora exposta, bem pode a DGAJ
efetuar procedimentos concursais de ingresso, que jamais conseguirá ter estabilidade nos
quadros de pessoal e, por outro lado, apenas irá desbaratar o erário público, sem resolver o
problema dos quadros num órgão de soberania como são os tribunais.
O SEAJ reafirmou a intenção do Governo resolver as questões em aberto, afirmando que a
revisão do estatuto é uma decisão do atual governo, que deverá ser realizada logo no início
desta legislatura.
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Mais informou o SFJ que estavam a ser feitas diligências junto do Ministério das Finanças para
procurar soluções para algumas das questões que carecem a aprovação daquele ministério.
Reafirmou que logo no início de 2020, e após a conclusão do projeto de estatuto por parte do
MJ, seria iniciado formalmente o processo negocial.

CONSELHO NACIONAL EXTRAORDINÁRIO
No dia 17/12/2019 teve lugar Conselho Nacional Extraordinário, para Discussão e aprovação do
Regulamento Eleitoral do SFJ e para definir os candidatos às eleições para o COJ de janeiro de
2020.

FESTAS DE NATAL - 2019
O SFJ realizou, em 2019, cinco festas de Natal para os filhos dos seus associados – três em
Portugal continental e uma em cada um dos arquipélagos.
No Teatro Sá da Bandeira (Porto) foi realizada a festa da delegação regional do Porto, no
dia 07/12, pelas 10 horas.
As festas de Natal da delegação regional de Lisboa e da delegação regional de Coimbra foram,
uma vez mais, realizadas em conjunto.
Assim, a festa conjunta de ambas as delegações teve lugar no dia 14/12, pelas 14 horas, no
Circo Victor Hugo Cardinali, localizado no Parque Tejo, em Lisboa, junto à ponte Vasco da
Gama.
Aos sócios da delegação regional de Coimbra, uma vez que a sua festa de Natal teve lugar em
Lisboa, foi facultado transporte gratuito em autocarro (Coimbra - Lisboa - Coimbra).
A Festa de Natal da delegação regional de Évora foi realizada no dia 7/12, em Beja no Monte
da Diabrória.
A delegação regional dos Açores realizou duas Festas de Natal, a primeira no dia 7/12 em S.
Miguel e a segunda em Angra do Heroísmo no dia 14/12.
A delegação regional da Madeira realizou a sua festa de Natal no dia 15/12.
Como habitual, foram distribuídos presentes a todos os filhos de sócios que, à data de
31/12/2019, não ultrapassassem os 12 anos de idade.
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REUNIÕES COM OS GRUPOS PARLAMENTARES
O Sindicato dos Funcionários Judiciais, na fase crucial de negociação do Orçamento de Estado
(OE), realizou diversas reuniões com todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da
República.
Nestas reuniões expusemos as diversas questões que afetam a nossa carreira de Oficial de
Justiça.
Obviamente que a questão da integração no vencimento do suplemento remuneratório, como
consta da Resolução 212/2019 da Assembleia da República, mereceu particular relevância pelo
facto de que se trata de uma questão que pode objetivamente ser inscrita já no mencionado
Orçamento de Estado.
Mas também matérias como a admissão de novos funcionários e as promoções para todas as
categorias, foram abordadas na perspetiva de serem contempladas no referido Orçamento de
Estado.
Para além disso aproveitámos estas reuniões para abordar com os deputados dos diversos
partidos outras questões, nomeadamente, a revisão e desejável conclusão a curto prazo do
nosso Estatuto, a Formação, as deficientes instalações e condições de trabalho de muitos
tribunais, entre outras.
Alertámos, ainda, os grupos parlamentares para o grave problema relacionado com a recente
criação das Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica (SEIVD), nomeadamente
no que concerne à manifesta insuficiência de Oficiais de Justiça designados para assessorar os
Srs. Magistrados do Ministério Público.
Naturalmente, esta é uma medida com a qual concordamos em absoluto, e com a qual os Oficiais
de Justiça estão comprometidos, de forma a minorar as consequências deste flagelo.
Porém, uma medida desta importância corre sérios riscos de não dar os resultados esperados,
e tão necessários. O número de Oficiais de Justiça “colocados” nestas secções não duplicou ou
triplicou como aconteceu, e bem, com os Magistrados do Ministério Público (MMP).
Para que a medida surta os efeitos desejados, é necessária a mesma proporcionalidade no que
respeita ao dimensionamento dos quadros.
Exigimos, por isso, o justo dimensionamento dos quadros dos Oficiais de Justiça para as SEIVD
na proporcionalidade do aumento dos quadros de MMP, bem como a clarificação legal quanto
ao quadro, regras de colocação e de mobilidade dos Oficiais de Justiça.
Meramente a título de exemplo, no que se refere a quadros, e de forma ilustrativa, refira-se o
caso do DIAP de Sintra, nomeadamente da Secção que tramitava os inquéritos de Violência
Doméstica (VD), onde estavam colocados 3 MMP e 6 Oficiais de Justiça. Na SEIVD aí criada foram
colocados 8 MMP (NAP e NFC) e, espantem-se, manteve-se o mesmo número de Oficiais de
Justiça, sendo que a competência territorial foi alargada a outros núcleos, com o significativo
aumento de inquéritos que agora passam para esta nova Secção (SEIVD).
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Existem questões muito importantes e delicadas, nomeadamente quanto ao transporte das
vítimas de violência doméstica para os JIC. No caso da SEIVD de Sintra haverá
necessidade/obrigatoriedade de realizar esse transporte de Sintra para, por exemplo, o JIC de
Amadora.
São imensas as questões que se encontram por resolver e solucionar, como por exemplo:
Quem assegura este transporte?
- Para quando a (já tardia) devida formação dos Oficiais de Justiça quanto a esta matéria?
- Quem se responsabiliza pela falta de meios?
- Porque ainda não foram criadas na aplicação informática de apoio aos Tribunais, para quando
a adaptação do CITIUS às SEIVD?
- Quem exerce o poder de direção e hierarquia?
- Onde fica aqui a tão propalada Justiça de proximidade?
- Quem assegura e como são assegurados os turnos destas secções?
- Tendo em conta que os processos de Violência Doméstica são considerados urgentes, como
será assegurada a normal tramitação destes processos nas férias judiciais?
Todas as medidas, por melhores que sejam na sua génese, como é o caso, necessitam da devida
regulamentação e capacitação ao nível dos meios, o que, manifestamente, não aconteceu.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO DO SFJ
- Dr. Pedro Sá Nogueira Atendimento de telefónico a sócio – 1366
Atendimentos presenciais de sócios - 101

CENTRO DE ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA
- Processo n.º 133/2018-A
- Elaboração de resposta a exceções do MJ;
- Processo n.º 1295/19-A
- Elaboração de pi;
- Elaboração de alegações;
- Elaboração de pi corrigida com a identificação dos sócios;
- Processo n.º 1293/19-A
- Elaboração de pi;
- Elaboração de Alegações;
- Processo n.º 1308/19-A
- Elaboração de pi;
- Elaboração de requerimento.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVOS E FISCAIS
- Alegações de recurso no processo n.º 835/16.2BEPRT, requerimento para o mandatário da CGA
e para o processo.
- Requerimento probatório para o processo n.º 845/11.6BELSB
- Requerimento para o processo n.º 1593/18.1BELSB
- Requerimento para o Proc. n.º 583/16.3BESNT
- Requerimento para o Proc n.º 1718/18.7BELSB - UO1
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- Requerimento para o Proc 510/16.8BEPRT - UO 2
- Alegações para o processo n.º 659/18BEALM
- Contra alegações ao recurso no Proc n.º 271/16.0BELLE da 1ª UO
- Alegações no Proc n.º 1718/18.7BELSB
- Ri Providência cautelar – Proc. n.º 400/19.2BELSB ;
- Realização da audiência prévia no Proc. 845/11.6BELSB e elaboração de
requerimento/alegações
- Contra alegações no processo n.º 165/16.0BELLE da 1ª UO
- Contestação no Proc. n.º 1593/18.1BELSB - UO 1
- 6 Reclamações de custas de parte da CGA.
- PI Proc. 1374/19.5BELRLRA;
- PI Proc. 2511/19.5BELSB;
- Realização de várias audiências de julgamento.

CÍVEL/ CRIME
- Elaboração de 3 participações criminais;
- Requerimento de intervenção hierárquica no Processo n.º 70/19.8T9LSB
- Requerimento de intervenção hierárquica no Proc. 70/19.8T9LSB
- Elaboração de Pedido Cível em processos-crime
- Proc. n.º 25/07.5PESTR-B deslocação ao Tribunal para testemunhar no processo o crime n.º
137/17.7T9STR.
- Requerimento para levantar bens apreendidos no Proc. 6421/17.2JFLSB

TRIBUNAIS SUPERIORES
Tribunal da Relação de Lisboa
- Alegações de recurso para o Processo n.º 2485/19.2YRLSB – Julgado parcialmente
procedente (serviços mínimos processo eleitoral).
- Alegações de recurso para o Processo n.º 687/19.0YRLSB – julgado procedente
(serviços mínimos)
Página 40 de 79

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2019
- Alegações de recurso para o Processo n.º 686/19.2YRLSB – julgado procedente
(serviços mínimos)
- Alegações de recurso para o Processo n.º 685/19.4YRLSB – julgado procedente
(serviços mínimos)
- Alegações de recurso para o Processo n.º 641/19.2YRLSB – julgado procedente
(serviços mínimos)
-Alegações de recurso para o Processo n.º 640/19.4YRLSB – julgado procedente
(serviços mínimos)
- Alegações de recurso para o Processo n.º 629/19.3YRLSB – julgado procedente
(serviços mínimos) e
- Alegações de recurso para o Processo n.º 2/19.3YRLSB – julgado procedente (serviços
mínimos).

Nota: o SFJ conseguiu alterar a jurisprudência do Tribunal Administrativo que existia
desde 2007 e que obrigava ao cumprimento de serviços mínimos em greves de apenas
1 dia.
- Alegações de recurso no Proc. n.º 835/16.2BEPRT para o TCA Norte;
- Alegações de recurso no Proc. n.º 448/16.9BESNT UO 3 para o TCA Sul;
- Recurso para o Tribunal Constitucional no Proc. n.º 987/16;
- Alegações de recurso para o Proc. n.º 496/18.4BEBJA;
- Requerimento ao Procurador-geral para requerer que seja decretada a inconstitucionalidade
do n.º 1 do art.º 43.º do EA
- Contra-alegações para o processo n.º 851/19 Tribunal Constitucional

CONSELHO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA /CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA / CONSELHO
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO/CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS
ADMINISTRATIVOS E FISCAIS

- Realização de inquirições de testemunhas em processos disciplinares;
- Acompanhamento de Visados a prestarem declarações em processos de inquérito.
- Acompanhamento de Visados/Arguidos a prestarem declarações em processos disciplinares
sem acusação.
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- 14 Pronúncias, em sede de audiência prévia, sobre participações para efeitos disciplinares.
- Defesa no Processo n.º 92INQ18
- Oposição à deliberação do COJ do 40INQ19
- Defesa Proc. 40DIS19
- Oposição à deliberação do COJ do Proc. 92INQ18
- Defesa para o processo Proc. N.º 92DIS18
- Defesa para o Proc. 110DIS18
- Defesa para o Proc. 72DIS19
- Defesa para o Proc. n.º 28DIS19; Apensos 70DIS/19 e 82DIS/19
- Defesa para o Proc. 42DIS19
- Defesa para o Processo n.º 010DIS19
- Defesa para o Proc. n.º 92DIS18
- Defesa para o Proc. 205DIS18
- Defesa para o Proc. n.º 179DIS/18
- Defesa para o Proc. 99DIS18 (que não foi enviada para o COJ porque a sócia comunicou no
último dia do pravo que tinha arranjado outro advogado).
- Defesa 154DIS18
- Defesa 5DIS18
- Defesa 23DIS18
- Elaboração de diversos requerimentos nos processos disciplinares.
- 2 Requerimentos para o Processo E 2006/19
- Deslocações o COJ e a Tribunais para consulta/confiança de processos disciplinares.
- Vários requerimentos no processo 90INQ18;
- 38 Respostas/audiências prévias em processos classificativos

Recursos Conselhos Superiores
Proc. 168ORD18
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Proc. 147ORD18
Proc. 7EXT18
Proc. 85ORD18
Proc. 160ORD18
Proc. n.º 007EXT18
Proc. n. 112DIS17
Proc. 47Ext19
Proc. 50EXT19
Proc. 154DIS18
Proc. 180ORD15
Proc. 112DIS/17
Proc. EXP 178 / 179
Proc. 71ORD18
Requerimento a invocar a prescrição em 3 processos
Proc. 48EXT19
Proc. 151DIS/17
Proc. 23DIS/18

TRIBUNAL ARBITRAL DGAEP
- Acompanhamento de dirigentes a reuniões para definir os serviços mínimos das várias greves
decretadas pelo SFJ em janeiro de 2019 nos termos do art. 398º do LTFP.
- Elaboração de alegações para os processos arbitrais sobre os serviços mínimos das greves
decretadas pelo SFJ n.ºs: 2/2019/DRCT – PA;
3/2019/DRCT-PA;
5/2019/DRCT-PA;
4/2019/DRCT –PA;
6/2019/DRCT-ASM;
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7/2019/DRCT-ASM;
23/2019/DRCT

Requerimento ao Colégio Arbitral a questionar se o acórdão n.º 19/2018 foi objeto de recurso.

DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA/ADMINISTRADORES JUDICIÁRIOS
- 31 Audiências prévias DGAJ
- 47 Exposições/requerimentos para a DGAJ
- 16 Recursos hierárquicos DGAJ
- 39 Exposições /requerimentos administradores judiciários
- 19 Reclamações para secretários de justiça e administradores judiciários:
- 11 Recursos hierárquicos de atos de secretários de justiça;
- 24Audiências prévias a projetos de atos de administradores judiciários.

VÁRIOS
- Elaboração de várias minutas para sócios;
- Elaboração de vários requerimentos para sócios;
- Elaboração de vários pareceres para sócios.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO DO SFJ
- Dra. Daniela Vigário Janeiro
Consultas = 4
Peças processuais:
Requerimentos – Respostas – Reclamações e Recursos = 17

Além dos vários telefonemas e e-mails trocados com diversos funcionários judiciais (cerca de
100 recebidos e enviados).

Fevereiro
Consultas = 5
Peças processuais:
Requerimentos – Respostas – Reclamações e Recursos = 14
Além dos vários telefonemas e e-mails trocados com diversos funcionários judiciais (cerca de
80 recebidos e enviados).

Março
Consultas = 6
Peças processuais:
Requerimentos – Respostas – Reclamações e Recursos = 27
Acrescidos da elaboração de 20 requerimentos com base no acórdão do Tribunal
Constitucional nos processos relativos aos cálculos da pensão de aposentação a quem pediu
em 2013.
Além dos vários telefonemas e e-mails trocados com diversos funcionários judiciais (cerca de
100 recebidos e enviados).

Abril
Consultas = 2
Peças processuais:
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Requerimentos – Respostas – Reclamações e Recursos = 9
Deslocações:
- Ao Tribunal do Núcleo de Vila Nova de Gaia, para inquirição de testemunhas, no âmbito de
processo disciplinar;
Além dos vários telefonemas e e-mails trocados com diversos funcionários judiciais (cerca de
80 recebidos e enviados).

Maio
Consultas = 2
Peças processuais:
Requerimentos – Respostas – Reclamações e Recursos = 21

Além dos vários telefonemas e e-mails trocados com diversos funcionários judiciais (cerca de
80 recebidos e enviados).

Junho
Consultas = 9
Peças processuais:
Requerimentos – Respostas – Reclamações e Recursos = 15

Além dos vários telefonemas e e-mails trocados com diversos funcionários judiciais (cerca de
80 recebidos e enviados).

Julho
Consultas = 4
Peças processuais
Requerimentos – Respostas – Reclamações e Recursos = 11
Além dos vários telefonemas e e-mails trocados com diversos funcionários judiciais (cerca de
60 recebidos e enviados).

Agosto
Consultas = 0
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Peças processuais
Requerimentos – Respostas – Reclamações e Recursos = 2

Além dos vários telefonemas e e-mails trocados com diversos funcionários judiciais (cerca de
20 recebidos e enviados).

Setembro
Consultas = 6
Peças processuais
Requerimentos – Respostas – Reclamações e Recursos = 18

Para além do estudo e parecer sobre movimento (lugares postos a concurso, lugares
preenchidos e lugares por preencher).
Deslocações:
- Ao Tribunal do Núcleo de Oliveira de Azeméis, para inquirição de testemunha, no âmbito de
processo disciplinar;
Além dos vários telefonemas e e-mails trocados com diversos funcionários judiciais (cerca de
120 recebidos e enviados).

Outubro
Consultas = 6
Peças processuais
Requerimentos – Respostas – Reclamações e Recursos = 26

Além dos vários telefonemas e e-mails trocados com diversos funcionários judiciais (cerca de
100 recebidos e enviados).

Novembro
Consultas = 4
Peças processuais
Requerimentos – Respostas – Reclamações e Recursos = 13
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Deslocações:
- Ao Tribunal do Núcleo de Barcelos, para diligências, no âmbito de processo crime em que a
Oficial de Justiça é assistente;
Além dos vários telefonemas e e-mails trocados com diversos funcionários judiciais (cerca de
80 recebidos e enviados).

Dezembro
Consultas = 8
Peças processuais
Requerimentos – Respostas – Reclamações e Recursos = 17

Deslocações:
- Ao Tribunal do Núcleo de Vila Nova de Famalicão, para inquirição de testemunha, no âmbito
de processo disciplinar.
Além dos vários telefonemas e e-mails trocados com diversos funcionários judiciais (cerca de
70 recebidos e enviados).
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DEPARTAMENTO JURÍDICO DO SFJ
- Dra. Ana Onofre Para além de variada assistência jurídica prestada
interpostas/acompanhadas/realizadas 127 ações/procedimentos.

Tipo de Processo

aos

sócios,

foram

Acção Adm . Especial

Processo
judicial/Processo
Disciplinar
332/12.5BECBR

Acção Adm. Especial

203/15.3BELRA

Acção Adm. Especial
Acção Adm. Especial - Impugnação de Acto Adm.

769/10.4BECBR

Acção Administrativa Especial de Impugnação de Acto Administrativo

669/14.9BECBR

Acção Administrativa Especial de Impugnação de Acto Administrativo

1870/11.2BELSB

Acção de Impugnação de Acto Administrativo

128/16.5BEAVR

Acção de Impugnação de Acto Administrativo

204/16.4BEAVR

Acção de Impugnação de Acto Administrativo e Condenação à Adoção
de Condutas necessárias ao restabelecimento dos direitos violados.

127/16.7BEAVR

Acidente Trabalho - Funções Públicas
Aposentação para a CGA

EAC232AN.758977/00

Aposentação para a CGA

EAC232FN.1134024/00

Aposentação para a CGA

Procedimento Adm.
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Aposentação para a CGA

TAF Leiria
176/16.5BELRA

Aposentação para a CGA

TCA Sul 12.047/15 ???

Aposentação para a CGA

AAC6CR864565.00

Aposentação para a CGA
Aposentação para a CGA ?

N/A

Contestação Acção Administrativa

658/14.3BECBR

Crime

109/18.4T9PTM

Crime
Crime
Deslocações
Escalão
Faltas
Impugnação acto adm.

E762/2016

Impugnação acto adm.
Impugnação acto adm.

EAC232LR.917128/00

Impugnação acto adm.

91/16.2BECBR

Impugnação de acto
movimento dos oficiais de justiça
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movimento dos oficiais de justiça
movimento dos oficiais de justiça
movimento dos oficiais de justiça

Recurso hierárquico

movimento dos oficiais de justiça

Recurso hierárquico

movimento dos oficiais de justiça

Recurso hierárquico

movimento dos oficiais de justiça

Recurso hierárquico

movimento dos oficiais de justiça

Recurso hierárquico

movimento dos oficiais de justiça

Recurso hierárquico

movimento dos oficiais de justiça

Recurso hierárquico

movimento dos oficiais de justiça

Reclamação

movimento dos oficiais de justiça

Recurso

movimento dos oficiais de justiça
Nota

103ORD/18

Nota

147ORD/18

Nota

147ORD/19

Nota

147ORD/20

Nota

147ORD/21

Nota

168ORD/18

Página 51 de 79

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2019
notação

99/ORD/17

notação

99/ORD/18

Paecer estágio PEPAC
Participação COJ

E169-19

Pedido de aposentação
Pedido de aposentação

94/16.7BECBR

Pedido de aposentação

Ref. EAC232AN1260958

Pedido de efectividade
Proc. Disciplinar
Procedimento Administrativo - Recurso Hierárquico

235/ORD/14

Processo Crime/Penal

2760/15.5T9VIS

Processo discipinar

064DIS18

Processo Disciplinar

Nº 195DIS15

Processo Disciplinar

E-3055/14

Processo Disciplinar

149DIS15

Processo Disciplinar

102DIS15

Processo Disciplinar

027DIS16

Processo Disciplinar

Apenso 056-DIS/16
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Processo Disciplinar

129DIS16

Processo disciplinar

141DIS18

Processo disciplinar

021DIS28

Processo disciplinar

005DIS18

Processo disciplinar

005DIS19

Processo Disciplinar

103-DIS/14

Processo Disciplinar

142DIS16

Processo disciplinar

174DIS17

Processo disciplinar

Resposta

Processo disciplinar

Resposta

Processo Disciplinar (Despacho)

E-586/17

Processo discliplinar

060DIS18

Processo do Contencioso e Acção Adm. Especial

432/13.4T4AGD e
1296/14.6BEAVR

Provid~encia Cautelar
Providência Cautelar; Processo Disciplinar; A. Adm. Especial;
Fiscalização Constitucionalidade TC.

252/16.4BEAVR;
142DIS11; 1402/13

Queixa crime

Judicial crime

Reclamação

Reclamação de
despacho

Reclamação da Inspecção

007-ORD-2013
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Reclamação de nota
Reclamação Nota

Resposta Audiência
Prévia

Reclamação Nota

Resposta Audiência
Prévia

Reclamação Nota

defesa escrita

Reclamação Nota

defesa escrita

Reclamação Nota

defesa escrita

Reclamação nota
Recurso
Recurso Avaliação

Ref. Nº DSAJ/DGRHT S456_10/2015

Recurso CSM

037ORD15

Recurso de deliberação do COJ

090DIS17

Recurso de nota
Recurso de nota
Recurso H. CSMP

036-ORD/15

Recurso Hierárquico

161-ORD/13

Recurso Hierárquico
Recurso Hierárquico

13/2015-FJ

Recurso Hierárquico
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Recurso Hierárquico

E-1390-16

Recurso Hierárquico

086ORD16

Recurso Hierárquico CSM

2016-395/OU

Recurso hierárquico nota

Recurso hierárquico
CSM

Recurso nota Inspecção Ordinária

Proc. n.º 122-ORD/16

Resposta Recurso Hierárquico

DSJCJI 20347-1-2014

turnos

02/02.2FCLGS
716/99.2PAPTM
442/13,1TBPTM

Recurso da nota
Recurso da nota
Recurso da nota
indeferimento
justificação de faltas
E-1276/17
E-1356-17/PD
161DIS2017
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E-1651/17

E-1666/17
E-1673-17
99/ORD/17
E-1748/17
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ASSISTÊNCIA MÉDICA
ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE O ANO DE 2019


66 envios de propostas para novas convenções;



12 novas convenções;



16 alterações de convenções;



19 reuniões de negociação de convenção;



76 conferências telefónicas de negociação de nova convenção.



32 esclarecimentos a clinicas/médicos convencionados;



6 termos de responsabilidade e elaboração da respetiva documentação;



167 esclarecimentos telefónicos a beneficiários sobre a AMSFJ;



46 esclarecimentos sobre o funcionamento da convenção com prestadores
convencionados.



Várias marcações de consultas, com urgência, para beneficiários.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES REGIONAL

AÇORES
- 2019 “Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não
é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria
menor se lhe faltasse uma gota.”
Madre
Teresa

Relatório de Actividades de 2019
A Coordenadora Regional dos Açores participou activamente na vida sindical no
ano transacto à semelhante do tem vindo a acontecer. Poderíamos ter feito mais e melhor?
Claro que sim! No entanto atendendo ao grande descontentamento da grande maioria dos
OJ foi o melhor que se conseguiu. O ano de 2019 começou por uma greve inédita com a
duração de um mês (janeiro), definindo os juízos para cada dia do mês com objectivo de
causar grande impacto na Administração e o menor esforço financeiro possível aos
oficiais de Justiça e ainda com a realização de um plenário, com a expectativa, que se viu
gorada, relativamente à integração do suplemento de recuperação processual – vulgo
10%. Tal como disse Gandhi “Sem um horizonte que nos encante e torne esperançosa a
luta, não passaremos de tarefeiros, carentes de perspectivas e de resultados”.
Contribuímos com propostas no que concerne aos projectos de diploma
apresentados pela tutela, nomeadamente pronunciando-nos sobre a portaria-mapa de
pessoal, tendo enviado parecer pugnando pelo aumento do quadro de secretários de
justiça, técnicos de justiça principais e escrivães de direito, tendo conseguido mais um
secretário de justiça e um técnico de justiça principal para Angra do Heroísmo e dois para
a ilha de S. Miguel (um para Ponta Delgada e outro Ribeira Grande).
São precisamente as condições políticas específicas e geográficas existentes que
fundamentam o tratamento específico e diferenciado dos Açores por parte da União
Europeia, fazendo parte da região Ultraperiférica.
No VIII Congresso do SFJ, realizado em março, demonstramos, mais uma vez, a
situação especial dos Açores e a necessidade de tratamento diferenciado.
Em Junho aquando da visita de sua excelência a Ministra da Justiça ao TEP dos
Açores reunimo-nos com a mesma e com a Secretária de Estado Adjunta da Justiça, onde
manifestamos a nossa indignação relativamente ao tratamento discriminatório de que
tínhamos sido alvo, bem como manifestamos as nossas preocupações relativamente ao
nosso estatuto, condições de trabalho e em especial relembramos a especificidade dos
Açores, devendo por isso ter tratamento diferenciado.
Solicitamos reuniões com os Líderes parlamentares/ou deputados do PS e PSD
Açores, tendo apenas obtido resposta para reunirmos com a Senhora deputada Berta
Cabral, a qual mos recebeu na sede do PSD em Ponta delgada. Nessa reunião informamos
a mesma das nossas reivindicações tanto a nível salarial como profissional, salientando
de novo que a Comarca dos Açores não pode ser vista como as outras comarcas, devido
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à sua descontinuidade geográfica, o meio de transporte utilizado e a dificuldade existente
no preenchimento de quadro nalguns núcleos, nomeadamente em Santa Cruz das Flores.
Em finais de Setembro participamos no IV Fórum de Solicitadores e Agentes de
Execução | Açores. Nessa ocasião aproveitamos para visitar os Núcleos de Angra do
Heroísmo e Praia da Vitória, onde se fez um levantamento das necessidades desses
núcleos tanto a nível de instalações, como a nível de quadro de funcionários, atenta a
criação do Juízo Misto F. M. e Trabalho na Praia da Vitória.
Participamos ainda no congresso da UER, onde pudemos constatar que afinal os
tribunais portugueses a nível informático não está na cauda da europa, mas também e
mais importante que funcionalmente a nossa luta é justíssima.
Com o propósito de fortalecer o número de associados na Região Autónoma dos
Açores, encetamos um esforço conjunto na prossecução de tais objectivos, angariando
novos sócios. Assim actualmente existem 149 associados no activo e 5 aposentados, tendo
um percentagem de associados na ordem dos 84%.
Outra
das
áreas
que a coordenadora preconizou
como
primordial,
consubstanciou-se na relação com os media no sentido de dinamizar e valorizar a
profissão dos oficiais de justiça, nesse sentido alguns dirigentes e associados concederam
várias entrevistas aos órgãos de comunicação social locais, nomeadamente RTP
Açores, Açoreano Oriental e Correio dos Açores.
Por outro lado, com o objectivo de proporcionar a todos os associados bem estar
fora do trabalho, elaboramos novos protocolos, conseguindo-se um protocolo com
o Hotel Verde Mar & Spa e o Ginásio Corpore.
Promovemos também, como tem sido habitual, o convívio de verão, altura em que
todos os associados podem interagir uns com os outros, tendo o mesmo decorrido no
Pinhal da Paz na ilha de S. Miguel.
Teve ainda lugar a tradicional festa de Natal, embora mais direccionada para as
crianças, a mesma foi também bastante participada pelos nossos associados. Por esse
motivo o nosso muito obrigado a todas as crianças pela sua participação, não podendo,
no entanto, deixar de agradecer ao Dinis Florindo pela sua ajuda especial no espectáculo.
Contámos novamente convosco para a próxima festa de natal.
Todas as tarefas administrativas e de contabilidade ficaram a cargo da
coordenadora.
Por último, mas não menos importante não posso deixar de agradecer todos os
contributos, bem como o esforço e empenho que cada um dos dirigentes e associados
prestaram a esta coordenadora para que os pareceres, eventos e outras tarefas tenham
decorrido da melhor forma possível. Com a ajuda de todos seremos mais fortes.
Que este ano nos traga aquilo que há muito ansiamos.
Bem haja a todos.
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COIMBRA
- 2019 Em coordenação com a DN, procuramos dar continuidade a uma prática de
maior proximidade e de comunicação pessoal com os sócios, através de uma
maior regularidade de visitas aos diversos Tribunais, no sentido de melhor os
esclarecer de toda a actividade levada a cabo pelo sindicato, bem como no
sentido de apurar, em cada local de trabalho, das dificuldades e problemas
existentes.

Foi um ano em que, pela conjuntura politico-sindical, na necessidade de
promover e continuar a incentivar os OJ na luta sindical, nomeadamente na
adesão à greve ao trabalho fora do horário normal das Secretarias, sem serviços
mínimos, que se encontra em vigor desde Outubro de 1999, e às greves
sectoriais decretadas pelo SFJ, entre 7 e 31 de Janeiro de 2019, e greves
regionais, sem designação de serviços mínimos, em 25 e 28 de Junho, 02, 04 e
12 de Julho.
No incentivo á sindicalização e á eleição de delegados sindicais.
Nesta medida houve necessidade de efectuar visitas aos diversos tribunais, o
que exigiu aos elementos da coordenadora um esforço redobrado, que se veio
a traduzir numa grande actividade por parte desta coordenadora, de modo a que
esse objectivo fosse cumprido.

Foram efectuadas visitas a todas as sedes de comarca que fazem parte da
coordenadora e praticamente a todos os núcleos que as compõem, salvo uma
ou outra exceção, cuja visita não foi possível agendar.

Houve plena participação em todas as lutas sindicais decididas pelo SFJ,
designadamente nas concentrações e manifestações levadas a cabo junto ao
Palácio da Justiça do Porto, no dia 28 de Junho de 2019, em 25 de Junho no
Campus da Justiça, em Lisboa e em 2 de Julho no Palácio da Justiça, em
Coimbra, bem como no Plenário Nacional realizado no Terreiro do Paço, em
15/01/2019, em frente ao Supremo Tribunal de Justiça, colaborando na
organização do respectivo transporte.
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Participámos nas reuniões dos Órgãos Nacionais.
Foi ainda prestada intensa e constante colaboração e informação telefónica aos
sócios que por essa via a solicitaram.
Foram realizadas 3 reuniões da coordenadora, uma em Santa Maria da Feira,
no dia 09.05.2019, seguida de visita ao núcleo, e nos dias 27 de Setembro e 15
de novembro, na sede.
Estivemos presentes ainda no CONGRESSO DA EUR - EUROPEAN UNION OF
RECHTSPFLEGER de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2019, que teve
lugar em Lisboa (Parque das Nações), cuja organização esteve a cargo do SFJ.
Em colaboração com a CCR de Lisboa e por esta organizada, foi levada a cabo
a realização de mais uma FESTA DE NATAL 2019, no dia 14 de dezembro de
2019, no Circo Victor Hugo Cardinali, com elevada participação de sócios e
familiares.
Participação na organização e presença no convívio nacional anual do SFJ,
realizado no dia 06/07/2019 em Pombal.

Coimbra, 11.03.2020
CCR de Coimbra
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ÉVORA
- 2019 ATIVIDADE POLITICO-SINDICAL:
Participámos na definição da política sindical com responsabilidade e espírito de
colaboração, contribuindo na elaboração das propostas apresentadas e na análise e debate das
propostas recebidas, na consciência e convicção de que demos o nosso melhor na defesa da classe.
Realizámos três reuniões da Coordenadora, uma Assembleia de Delegados Regional,
dezoito plenários e concentrações, aos quais associamos visitas aos respetivos Núcleos, para
mobilização e participação nas greves decretadas, realizámos vários protestos e participámos na
concentração nacional.
Foi efetuado o acompanhamento local do evoluir das alterações na estrutura judiciária e
das alterações introduzidas em matéria de competências e valências dos novos Juízos de
Proximidade e dos Juízos Locais.
Foi efectiva a participação nas lutas sindicais decididas pelo SFJ.
Participámos nas reuniões dos Órgãos Nacionais.
Foram eleitos doze novos delegados sindicais.
Participámos em diversas iniciativas para que fomos convidados.

SERVIÇO AOS SÓCIOS:

Foi prestado apoio jurídico-administrativo quer directamente quer intermediando junto
dos serviços jurídicos do nosso Sindicato, apoio a que recorreram elevado número de colegas,
nomeadamente em situações relacionadas com a aposentação, concursos, avaliação e uso do poder
discricionário. Na área administrativa não podemos deixar de realçar o apoio que nos foi prestado
pelos serviços administrativos da Coordenadora de Coimbra.
Foram prestados todos os esclarecimentos que nos foram solicitados, por contacto directo,
telefónico e por e-mail, o que reforçou substancialmente a quantidade e qualidade dos serviços
prestados aos associados, por força do tratamento que demos às variadas questões que nos foram
submetidas para apreciação.
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Quando solicitados, deslocámo-nos diretamente aos locais de trabalho. Fomos
interventivos na resolução directa de algumas questões, resolvendo situações de colegas, aos quais
demos o apoio necessário.

ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E DESPORTIVAS
Participámos nas realizações de âmbito nacional.
De acordo com a deliberação do Secretariado Nacional, porque o ano de 2019 foi ano de
Congresso Nacional, não se realizou o tradicional “Convívio de Primavera”.
Quanto há Festa de Natal, que teve a participação de cerca de 200 convivas, decorreu na
“Quinta da Diabrória”, arredores da cidade de Beja, à qual associámos uma visita a uma adega e
lagar de azeite, procedendo também à habitual distribuição e envio de prendas aos filhos dos
associados.
-- xx -Julgamos por fim ter mantido a linha de continuidade relativamente à política seguida no
que concerne a tentar criar uma maior unidade entre todos, contribuindo decisivamente, para um
profundo espírito sindical, donde possa resultar uma maior aproximação aos associados, o que se
reflectiu inequivocamente na adesão às atividades realizadas.

Évora, 10 de Março de 2020.
O Coordenador da Delegação,

_____________________________________
Vítor Bernardino do Carmo Norte
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LISBOA
- 2019 REUNIÕES DA REGIONAL DE LISBOA
A Comissão Coordenadora Regional de Lisboa (CCRL) reuniu ordinariamente
quatro vezes, nos dias 07 de fevereiro, 30 de abril, 26 de setembro e 08 de
novembro de 2019, e ainda no dia 04 de janeiro do mesmo ano (reunião
extraordinária).

VISITAS REGULARES AOS LOCAIS DE TRABALHO
Na sequência do plano de visitas aos tribunais/núcleos da área da CCRL,
foram realizadas visitas aos seguintes tribunais/núcleos/locais de
trabalho da área geográfica da Regional de Lisboa:
 Palácio da Justiça de Lisboa;
 Campus da Justiça de Lisboa (edifícios A, B, C, D, E, F, I e J);
 Almada (Judicial);
 Almada (TAF);
 Almada (Execuções);
 Barreiro;
 Montijo;
 Moita;
 Seixal;
 Sintra (Judicial);
 Sintra (TAF);
 Oeiras;
 Cascais;
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 Amadora;
 Mafra;
 Loures (Palácio);
 Loures / Vila Franca de Xira (Edif. Comércio);
 Alenquer;
 Vila Franca de Xira (Edif. Juízo Local Cível);
 Vila Franca de Xira (Edif. Juízo do Trabalho);
 Vila Franca de Xira (Palácio);
 Torres Vedras;
 Lourinhã;
 Cadaval;
 Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP);
 Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC);
 Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa;
 Tribunal Tributário de Lisboa;
 Tribunal Marítimo;
 Tribunal de Execução de Penas de Lisboa;
 Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada;
 Tribunal da Relação de Lisboa.

ELEIÇÃO DE DELEGADOS SINDICAIS
Durante o ano de 2019 foram realizadas várias eleições de delegados
sindicais, nomeadamente em:


Lisboa (Juízo do Trabalho);



Loures (Juízo do Comércio);



Lourinhã (Juízo de Competência Genérica);



Cadaval (Juízo do Trabalho de Torres Vedras);



Oeiras (DIAP);



Tribunal da Relação de Lisboa;



Lisboa (Juízo do Comércio).
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ASSEMBLEIAS DE DELEGADOS SINDICAIS
A CCRL realizou uma Assembleia de Delegados Sindicais, durante o ano de
2019, e ainda uma reunião com os delegados sindicais dos tribunais da
Margem Sul do Tejo da comarca de Lisboa.

PLENÁRIOS E PLENÁRIO NACIONAL DE 15/01/2019
A CCRL realizou diversos plenários locais, durante o ano de 2019.

Tivemos uma participação ativa, em colaboração com toda a estrutura do
SFJ, na organização e logística operacional do Plenário Nacional realizado no
Terreiro do Paço, em 15/01/2019, em frente ao Supremo Tribunal de Justiça,
nomeadamente no transporte e distribuição de material, bem como na
elaboração de cartazes reivindicativos para distribuição no Plenário.

REUNIÕES COM A TUTELA
Participação do Coordenador Regional de Lisboa em diversas reuniões no
Ministério da Justiça, tanto no âmbito do processo negocial estatutário,
recomposição de carreiras, integração do suplemento e demais matérias
relativas

à

nossa

carreira

(06/02/2019,

15/03/2019,

22/03/2019,

26/03/2019, 04/06/2019, 27/06/2019 e 05/12/2019).
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REUNIÕES NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Participação do Coordenador Regional de Lisboa nas reuniões com os grupos
parlamentares

da

Assembleia

da

República,

para

apresentação

das

reivindicações e preocupações do SFJ, nomeadamente relativamente às
diligências para a integração no vencimento do suplemento de recuperação
processual e na fase preparatória do OE para 2020.

REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Reunião do Coordenador Regional juntamente com o vogal do Secretariado,
José Maria Ribeiro, em representação do SFJ, no Palácio de Belém, onde
apresentámos todas as nossas reivindicações e a nossa visão para um melhor
sistema de justiça, público e universal.
Foram abordadas, entre outras, as matérias relacionadas com a revisão do
nosso Estatuto socioprofissional e a importância das funções desempenhadas
pelos oficiais de justiça no âmbito do sistema de justiça, a carência de
recursos (Humanos e Materiais) e a falta de investimento, e foi ainda
sublinhada a nossa preocupação com a crescente tendência desjudicializante,
salientando a importância e necessidade de inversão de algumas medidas
(ex: Regresso da tramitação do processo de Inventário aos Tribunais;
Concessão de Apoio Judiciário).
Nessa reunião entregámos o nosso caderno reivindicativo, salientando as
funções de elevado grau de complexidade que exercemos (somos verdadeiros
assessores dos Srs. Magistrados Judiciais e do Ministério Público).
As nossas pretensões foram ouvidas com muita atenção e compreensão,
tendo merecido concordância e acolhimento.
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REUNIÕES COM OS ADMINISTRADORES JUDICIÁRIOS
(E SECRETÁRIOS DE JUSTIÇA)
Realização de reuniões regulares com os Administradores Judiciários e
Secretários dos TAF, individualmente, dando conta dos problemas e
preocupações transmitidos pelos nossos associados, bem como aferindo dos
problemas, limitações e estado dos serviços relatados pelos mesmos,
relativos a cada uma das comarcas.

Aquando das visitas a cada um dos núcleos, foram ainda realizadas reuniões
com os respetivos Secretários de Justiça de forma a melhor aferir dos
problemas aí existentes e transmitir as preocupações dos nossos colegas,
tentando contribuir para a resolução de eventuais problemas existentes,
tanto ao nível dos RH como de instalações e equipamentos (ex: Lourinhã,
Torres Vedras, Seixal, Barreiro, Lisboa, Palácio da Justiça de Lisboa, Loures,
Almada, Vila Franca de Xira, Cascais, Oeiras, etc.)

Salienta-se aqui, a título de exemplo, o contributo decisivo que tivemos na
inversão e resolução da situação criada na comarca de Lisboa Norte aquando
da imposição de serviços mínimos pela gestão da comarca no dia de Carnaval
(quando nem sequer existiu qualquer despacho da tutela a definir serviços
mínimos), em que, na sequência da nossa presença e das reuniões que
tivemos, o despacho que lhe deu origem foi dado sem efeito.

REUNIÕES VÁRIAS
- 06/03/2019 com o CDS (Assunção Cristas) na AR.
- 12/03/2019 com o partido ALIANÇA (Ana Pedrosa-Augusto) na sua sede.
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- 28/03/2019 com o Bloco de Esquerda (Catarina Martins e José Manuel
Pureza) na sua sede.
- 11/04/2019 com o PCP (Jerónimo de Sousa) na sua sede.
- 06/06/2019 na AR com o Bloco de Esquerda.
- 11/06/2019 na AR com o PCP.
- 19/06/2019 na AR com o PSD.
- 24/06/2019 na AR com o PEV.
- 26/06/2019 na AR com o PAN.
- 09/07/2019 na AR com o CDS.
- 12/08/2019 na DGAEP para definição dos serviços mínimos para a greve ao
processo eleitoral em agosto de 2019.
- 19/12/2019 na AR com o CDS.
- 19/12/2019 na AR com o PSD.
- 20/12/2019 na AR com a CDU.
- 27/12/2019 na AR com PEV.
Reuniões com a Webway (empresa responsável pelo desenvolvimento da
futura plataforma informática do SFJ).
Reuniões para planeamento e coorganização da V Mini Maratona da Justiça.
Reunião com as chefias do Tribunal de Cascais para resolução de problema
relacionado com a dispensa do serviço ao abrigo do art.º 59.º do EFJ.
Reuniões várias do Coordenador Regional como membro da Comissão
Organizadora do Congresso Ordinário do SFJ realizado em Anadia em abril de
2019.
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Reunião com os delegados sindicais da margem sul da comarca de Lisboa, a
pedido destes, com vista à criação da secção sindical da margem sul da
comarca de Lisboa.
Reuniões para organização do Congresso da EUR que teve lugar em Lisboa
em novembro de 2019.

MANIFESTAÇÕES/CONCENTRAÇÕES
Mobilização e participação ativa na organização e logística operacional de
várias manifestações:
23/04/2019 - Concentração à porta do Tribunal de Comércio de Lagoa –
receção à Ministra, SEAJ e DG aquando da inauguração daquele Tribunal;
- 01/05/2019 -

Marcha e Manifestação do 1º de maio (Martim Moniz –

Alameda D. Afonso Henriques);
- 10/05/2019 – Manifestação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções
Públicas em Lisboa (marcha do Marquês até à residência oficial do Primeiro
Ministro);
- 20/05/2019 a 24/05/2019 – Organização e Presença durante toda a Vigília
realizada durante uma semana no Terreiro do Paço em frente ao Ministério
da Justiça;
- 29/05/2019 - Concentração à porta do Tribunal de Sintra – receção à
Ministra da Justiça aquando da inauguração do GAVLO;
- 25/06/2019 – Manifestação no Campus de Justiça;
- 28/06/2019 – Manifestação no Palácio da Justiça do Porto;
- 02/07/2019 – Manifestação no Palácio da Justiça de Coimbra;
- 04/07/2019 – Concentração à porta do Palácio da Justiça de Almada;
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- 12/07/2019 – Manifestação no Palácio da Justiça de Faro;
- 12/07/2019 – Manifestação à porta do Tribunal de Oeiras que encerrou com
uma adesão à greve de 100%.

A CCR DE LISBOA NA COMUNICAÇÃO SOCIAL
- 15/01/2019 – Entrevista do coordenador regional de Lisboa à CMTV durante
o Plenário no Terreiro do Paço, no dia da cerimónia de abertura do ano
judicial;
- 23/01/2019 – Entrevista do coordenador regional de Lisboa à SIC sobre as
nossas reivindicações na greve em curso de então;
- 24/04/2019 – Entrevista ao jornal “Postal” do Algarve na sequência da
concentração do SFJ à porta do Tribunal de Lagoa, em receção da Ministra da
Justiça;
- 25/06/2019 – Declarações do coordenador regional de Lisboa à RTP e à
CMTV, no Campus de Justiça de Lisboa, aquando da greve e manifestação
realizada nesse dia (para além de outras declarações à CS por parte de
delegados sindicais desta regional);
04/07/2019 – Declarações do coordenador regional de Lisboa à RTP (4 diretos
durante a manhã e início da tarde), à porta do Tribunal de Almada, aquando
da greve e concentração realizada nesse dia à porta do tribunal;
- 12/07/2019 – Declarações à SIC por parte da dirigente da regional Carla
Carvalho (vários diretos), à porta do Tribunal de Oeiras que encerrou com
uma adesão à greve de 100%;
- 05/09/2019 – Declarações do coordenador regional de Lisboa e do dirigente
Jorge Duarte ao jornal “Mirante” na sequência da visita ao Tribunal de Vila
Franca de Xira e da denúncia das más condições de trabalho aí existentes.
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V MINI MARATONA DA JUSTIÇA
Organização da V Mini Maratona da Justiça (27 de outubro de 2018),
conjuntamente com a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o Sindicato
dos Magistrados do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos
Solicitadores e Agentes de Execução e com o Sindicato Nacional do Corpo da
Guarda Prisional.

O SFJ, uma vez mais, recebeu o prémio como sendo a entidade que obteve
o maior número de inscrições (cerca de 130), tendo recebido uma taça alusiva
a esse efeito.

De sublinhar que este evento, para além das importantes vertentes
desportiva e de convívio, tem um importante cariz social e humano, dado que
a totalidade do valor das inscrições – 5 Euros por inscrição – foi entregue a
uma instituição de solidariedade social de apoio a crianças e jovens
(acolhimento de crianças em risco).

CONGRESSO DA EUR - EUROPEAN UNION OF RECHTSPFLEGER
De 27 de novembro a 01 de dezembro de 2019, teve lugar em Lisboa (Parque
das Nações) o Congresso da EUR - EUROPEAN UNION OF RECHTSPFLEGER.

Para além da participação da CCRL e de toda a envolvência na organização,
o coordenador regional de Lisboa acompanhou a delegação do Japão na visita
realizada durante o dia 26/11/2019 ao Tribunal de Sintra.
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O coordenador regional de Lisboa acompanhou ainda a delegação da Coreia
do Sul na visita realizada ao Campus de Justiça de Lisboa, no dia 27/11/2019.

FESTA DE NATAL 2019
No dia 14 de dezembro de 2019, a CCR de Lisboa, uma vez mais, organizou
e realizou a habitual Festa de Natal no Circo Victor Hugo Cardinali, em
conjunto com a CCR de Coimbra, com a entrega dos respetivos presentes aos
filhos dos nossos associados, evento onde marcaram presença mais de três
mil sócios e familiares.

CONVÍVIO ANUAL DO SFJ
A CCRL esteve presente no XXVI Convívio Anual do SFJ, realizado no dia
06/07/2019 em Pombal, tendo sido organizado transporte para cerca de 100
colegas e familiares que aí marcaram presença.

PROTOCOLOS
Formalização, renovação e aprofundamento de diversos protocolos com
várias entidades, nas áreas da Banca, do Turismo, Infantários, Agência de
Viagens, Óticas e Prestação de Serviços, sendo de destacar os seguintes:
 VIP HOTELS;
 GALP;
 MEO;
 NOS;
 BBVA;
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 Flash Viagens;
 Entre Idades.

OUTRAS ATIVIDADES
Presença, em 10/04/2019, no IX Congresso da ASFIC/PJ em Lisboa.

Membro do painel de oradores na Conferência/Debate sobre “O Estado do
Direito e da Justiça em Portugal”, em representação do SFJ, organizado pelo
Centro de Estudos, Formação e Investigação Bruto da Costa, em 12/10/2019,
que decorreu no Auditório 1 do ISCAL.

Representação do SFJ, em 17/10/2019, na Cerimónia de Tomada de Posse
do Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Cons. Olindo dos Santos
Geraldes.

Reuniões várias com vista à organização do Congresso ordinário de 2019
European Union of Rechtspfleger (E.U.R.), que teve lugar em Lisboa em
novembro de 2019.

Visitas várias com vista à mobilização para a adesão às greves convocadas
pelo SFJ.

Presença em outros tribunais do país, conjuntamente com outros dirigentes,
para esclarecimentos e dinamização da atividade sindical.

Representação do SFJ na cerimónia de Tomada de Posse do Vice-Presidente
do Supremo Tribunal de Justiça (Cons. Olindo dos Santos Geraldes) em
17/10/2019.
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PROJETOS EM ACOMPANHAMENTO
A CC Regional de Lisboa continuou a acompanhar a implementação dos vários
“Balcão +” nos vários núcleos e edifícios, tendo estado presente e intervindo
sempre que tal se justificou, em defesa dos colegas (ex: Palácio da Justiça
de Lisboa e Tribunal de Vila Franca de Xira).

Lisboa, 10 de março de 2020

O COORDENADOR
ANTÓNIO JOSÉ ALBUQUERQUE
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES REGIONAL

PORTO
- 2019 VISITAS E PLENÁRIOS

VISITAS E PLENÁRIOS:
No ano de 2019, dando continuidade ao movimento reivindicativo dos Funcionários Judiciais,
quer quanto às necessárias e prometidas alterações estatutárias dignas, quer quanto ao do
preenchimento dos reduzidos quadros de funcionários, com os procedimentos necessários
para as promoções e para o ingresso, realizaram-se inúmeras visitas, reuniões de trabalhadores
e plenários, reflectindo-se numa enorme participação activa dos trabalhadores, na luta e
defesa dos seus direitos, encabeçados pelos Delegados Sindicais e com os dirigentes sindicais.
Foi um ano de intensa actividade sindical, iniciando-se logo, em 15 de Janeiro de 2019, no
Plenário Nacional realizado na Praça do Comércio, em Lisboa, em frente ao Supremo Tribunal
de Justiça, no dia da Abertura do Ano Judicial, com uma enorme adesão de e participação de
Funcionários Judiciais.
Estiveram presentes alguns milhares de Funcionários Judiciais, manifestando-se, como não
poderia deixar de ser, com enorme desagrado e com o pedido de respeito e dignidade por
parte dos dirigentes governativos. Neste Plenário estiveram presentes várias centenas de
Funcionários Judiciais da área da Delegação Regional do Porto, que se deslocaram em 16
autocarros.
Também se levou a cabo, durante uma semana (de 20 a 24 de Maio), uma Vigília, na Praça do
Comércio, em frente ao Ministério da Justiça, onde estiveram presentes alguns dirigentes da
Delegação Regional do Porto.

Realizaram-se, ainda, outros Plenários de Trabalhadores, designadamente:
- Núcleo de Vila Nova de Famalicão;
- Núcleo de Guimarães;
- Núcleo de Matosinhos;
Bem como uma enorme concentração e manifestação nas escadarias junto ao Palácio da
Justiça do Porto, no dia 28 de Junho de 2019.
Para além desta, os seus dirigentes e alguns delegados sindicais, participaram ainda nas
concentrações e manifestações levadas a cabo, designadamente, em 25 de Junho no Campus
da Justiça, em Lisboa e em 2 de Julho no Palácio da Justiça, em Coimbra.
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Para além de manter e renovar a adesão à greve ao trabalho fora do horário normal das
Secretarias, sem serviços mínimos, que se encontra em vigor desde Outubro de 1999, o
Sindicato dos Funcionários Judiciais decretou e realizou greves sectoriais, entre 7 e 31 de Janeiro
de 2019, e greves regionais, sem designação de serviços mínimos, em 25 e 28 de Junho, 02, 04
e 12 de Julho, bem como esteve solidário e aderiu às greves decretadas pela FESAP em 14 e 15
de Fevereiro e pela Frente Comum de Sindicatos da Função Pública, também em 15 de Fevereiro,
e em 10 de Maio com a participação na Manifestação Nacional, em Lisboa.

Também, durante o ano de 2019, promoveram-se algumas visitas a Tribunais, bem como se
realizaram Reuniões de Trabalhadores, designadamente:
Núcleo de Vila Nova de Famalicão; Núcleo de Mirandela;
T.A.F. de Mirandela;
Núcleo de Vila Real;
Núcleo de Vila Nova de Gaia;
Núcleo de Penafiel;
Núcleo de Paredes;
Núcleo de Viana do Castelo;
Núcleo de Braga;
T.A.F. do Porto;
Núcleo de Vila Verde;
Núcleo de Santo Tirso;
Núcleo de Paços de Ferreira;
Núcleo de Matosinhos;
Núcleo de Guimarães;

A Comissão Coordenadora Regional do Porto, quer com os seus Dirigentes, quer com os seus
Delegados Sindicais, desenvolveu inúmeros contactos e trabalhos na preparação da organização
e viagens para o Plenário Nacional, bem como estiveram presentes em várias manifestações e
acções de luta que tiveram lugar durante o ano de 2019.
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NOVOS DELEGADOS SINDICAIS
Foram ainda eleitos novos Delegados Sindicais:
Maria de La Salete Adriana Mendes – (efectiva) – Núcleo de Amarante; Maria Margarida Moreira
Marques – (efetiva) D.I.A.P. de Gondomar; Margarida Rosa S. Machado Gomes – (suplente)
D.I.A.P. de Gondomar; Paula Cristina Dias Costa – (suplente) Núcleo de Santo Tirso;

OUTRAS ACTIVIDADES
Realizou-se, no dia 8 de Dezembro de 2019, a habitual Festa de Natal, na sala de espectáculos
do Teatro Sá da Bandeira, com o espectáculo Musical da Vivonstage “Grinch Rouba o Natal”.
Foram inscritas 338 crianças com idades até aos 12 anos.
Estivemos ainda presentes, com um total de 53 colegas e familiares, no XXVI Convívio Nacional,
no dia 6 de Julho de 2019, no Aquaparque Panorâmico, Pombal.
Os Delegados Sindicais da comarca de Braga, com a participação da Delegação Regional, levaram
a cabo, no dia 9 de Novembro, um Magusto/Convívio na Penha de Guimarães. Estivemos, ainda,
presentes no Encontro dos Oficiais de Justiça da Zona Norte – Aposentados, que realizou um
almoço em Vila Verde, no dia 5 de Junho.
A Delegação do Porto do S.F.J. fez-se representar, no dia 4 de Junho, no lançamento do Livro
sobre Violência Doméstica, da autora Teresa Morais, Procuradora da República, cuja cerimónia
decorreu no Salão Nobre da Relação do Porto, promovido pela Procuradoria-Geral Distrital do
Porto.
Estivemos ainda presentes nas Comemorações dos 60 anos do Palácio da Justiça de Santo Tirso,
que decorreu em 17 de Maio, bem como na Sessão de Lançamento do Livro dos 60 anos do
referido Palácio da Justiça de Santo Tirso, esta que se realizou em 13 de Dezembro de 2019.
Foram ainda elaborados e formalizados Acordos/Protocolos com Estabelecimentos de Saúde,
de Ensino e de viagens.

REUNIÕES
Realizou-se na sede da Delegação Regional do Porto, a Assembleia Regional de Delegados
Sindicais, no dia 21 de Março, pelas 16 Horas.
Por outro lado, realizaram-se quatro reuniões da Direcção da Comissão Coordenadora Regional
do Porto, bem como participaram em duas reuniões da Direcção Nacional e no Conselho
Nacional em 4 de Abril, em Anadia, bem como no VIII Congresso Ordinário realizado, também
na Anadia, entre 4 e 7 de Abril.
Estiveram também presentes, com os congéneres Europeus, no Congress of the European Union
of Rechtspfleger, que se realizou no Parque das Nações, em Lisboa, deentre 27 e 29 de
Novembro.
Participaram, ainda, no Conselho Nacional Extraordinário, realizado em 17 de Dezembro de
2019, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde, em Lisboa.
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CONSULTAS MÉDICAS

Foram efectuadas as seguintes consultas, na área da saúde:
- Clinica Geral = 98
- Psicologia = 13
- Oftalmologia = 17
Nutricionista = 3
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Sindicato dos Funcionários Judiciais
MAPA EXPLICATIVO DO RESULTADO LIQUIDO

Dezembro 2019
Réditos

Gastos

Resultado

GESTÃO CORRENTE

Quotizações
Fundo Reserva
Juros e similares
Outros Proveitos
Rendas
Alugueres
Comunicação
Seguros
Deslocações e Alimentação
Energia e Água
Material Escritório e Livros
Artigos para oferta
Higiene, Segurança e outros
Conservação e Reparação
Contencioso
Honorários
Trabalhos Especializados
Custos com o Pessoal
Gastos deprec e amortização
Impostos
Donativos e subs concedidos
Quotizações (EUR=900)

634 972,63
-63 497,26
1 216,99
1 039,00

255,57
13 704,00
9 097,31
24 781,36
1 126,96
14 428,55
7 167,27
22 279,39
12 501,05
5 153,41
1 546,81
4 582,65
65 474,89
30 472,59
121 214,30
21 530,15
2 020,19
200,00
930,00
358 466,451

215 264,91I

120 171,49
1 137,50
18 765,70
31 573,34
37 516,55
2 345,70
43 770,00
775,02
256 655,30

47 899,83
1 792,72
11 031,97
120 171,49
10 625,51
18 765,70
31 573,34
13 672,73
24 316,80
49 008,99
28 437,78
357 296,861

-47 484,83
-1 607,72
-11 031,97
0,00
-9 488,01
0,00
0,00
23 843,82
-21 971,10
-5 238,99
-27 662,76
-100 641,561

0,00

15 231,44
21 789,99
457,52
27 371,69
7 619,19
39,60
7 608,63
80 118,061

-15 231,44
-21 789,99
-457,52
-27 371,69
-7 619,19
-39,60
-7 608,63
-80 118,061

795 881,371

34 505,291

573 731,361

ACTIVIDADES

Festa de Natal
Maratona/Futebol salão
Conselho Nacional
Congresso (FR)
Convívios
Manifestações e greves (FR)
Plenário (FR)
Formação Subsidiada
Formação Interna
Assembleia EUR
Acção médica
REUNIÕES/Deslocações

Direcção Nacional
Secretariado
Conselho Fiscal e Disciplinar
Visitas a Tribunais
Comissão Negociadora
Assembleias Distritais
Coordenadoras

415,00
185,00

830 386,661

,,
--·
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MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL
Dezembro 2019
RECEITAS

Quotizações
Outras receitas Uuros, ...)
DESPESAS

Fundo de Reserva
Festas de Natal
Conselho Nacional
Convívios
Outras Atividades Recreativas/Desportivas/Culturais
Assembleia EUR
Direcção Nacional
Secretariado
Coordenadoras
Assembleias Delegados (distritais)
Conselho Fiscal e Disciplinar
Visitas a Tribunais
Comissão Negociadora/Apoio Jurídico/Assistência Médica
Formação
Acção médica do SFJ
Higiene, Segurança e outros
Quotizações ("Casa do Funcionário de Justiça"). EUR.
Donativos e Subsídios
Imobilizações corporeas (1)
Equipamento Básico
Equipamento Administrativo
Obras sedes (grandes reparações)
Fornecimentos e Serviços
Energia e Água
Material Escritório
Artigos para oferta
Alugueres
Comunicações
Seguros
Rendas
Custos com o Pessoal (3)
Honorários
Conservação e Reparação (2)
Publicidade e propaganda
Trabalhos Especializados
Citotte
Outras Atividades Sindicais

1 ORÇAMENTO I Contabilidade
(A)
(B)
625 000,00
634 972,63
0,00
2 000,42
625 000,00
636 973,05
Total

Desvio
(B)-(A)
9 972,63
2 000,42

Total

62 500,00
50 000,00
15 190,00
12 000,00
1 500,00
0,00
18 000,00
24 000,00
9 600,00
8 500,00
1 000,00
15 000,00
15 000,00
28 500,00
5 000,00
9 506,44
1 000,00
1 000,00
277 296,44

63 497,26
47 484,83
11 031,97
9 488,01
1 607,72
5 238,99
15 231,44
21 789,99
7 608,63
39,60
457,52
27 371,69
12 201,84
-1 872,72
27 662,76
5 153,41
930,00
200,00
255 122,94

-997,26
2 515,17
4 158,03
2 511,99
-107,72
-5 238,99
2 768,56
2 210,01
1 991,37
8 460,40
542,48
-12 371,69
2 798,16
30 372,72
-22 662,76
4 353,03
70,00
800,00
22 173,50

Total

3 000,00
1 000,00
0,00
4 000,00

7 107,76
0,00
0,00
7 107,76

-4 107,76
1 000,00
0,00
-3 107,76

Total

9 000,00
11 000,00
15 665,76
15 000,00
30 000,00
1 800,00
10 500,00
123 000,00
93 738,00
4 000,00
3 000,00
25 000,00
1 000,00
1 000,00
343 703,76

7 167,27
22 279,39
12 501,05
9 097,31
24 781,36
1 126,96
13 704,00
135 642,85
65 474,89
3 567,00
0,00
30 472,59
0,00
0,00
325 814,67

1 832,73
-11 279,39
3 164,71
5 902,69
5 218,64
673,04
-3 204,00
-12 642,85
28 263,11
433,00
3 000,00
-5 472,59
1 000,00
1 000,00
17 889,09

625 000,20

588 045,37

36 954,83

TOTAL DESPESAS
Saldo do Desvio Orçamental (Receitas - Despesas) ->

11 973,05

48 927,681

NOTAS:
(1) - Nos valores contabilísticos do imobilizado foram consideradas neste mapa as aquisições não as depreciações
Dai a diferença entre este resultado e o RLE. São 14.422,39 de depreciações que não se traduziram em aquisições e que
por isso contribuem para o RLE mas não para o controlo Orçamental.
(2) - Incluídos os impostos (IMI, taxas, ... ) relativos ao imobilizado
(3) - Incluídos os valores pagos aos dirigentes como Ajudas de Custo compensatórias

.J

Sindicato dos Funcionários Judiciais
MAPA EXPLICATIVO DOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Dezembro 2019
Fundos Patrimoniais representados no Balanço
55 Reservas
Saldo inicial (transitado de 2018)
Acréscimo: 10% das Quotizações de 2019
Utilização FR em Cogresso
Utilização FR em Greves e Plenarios
Utilização FR em Greves e Plenarios de 2018
Saldo Final a 31-12-2019
56 Resultados Transitados
Saldo inicial
Diminuição: Prejuízo de 2018
Aumento: Imputação a FR Greves 2018
Saldo Final
Imputação do lucro 2019
Resultado Final

1 705 699,07
63 497,26
120 171,49
50 339,04
84 412,31
1 514 273,49

+
+
=

-112 408,29 +
106 301,20 84 412,31 +
-134 297,18 =
34 505,29 +
-99 791,89!

Nota: Os Resultados Transitados representam a soma dos resultados anuais
desde inicio da atividade até hoje. Somados ao Fundo Reserva representam o
valor patrimonial liquido do SFJ que a 31/12/2019 é de 1.414.861,60 (em 2018
era de 1.593.290, 78 pelo que diminui 178.809, 18)

Representação do Fundo de Reserva em Ativos
Depositos e Aplicações
Depositas à Ordem
Santander
BIC
CGD
Novo Banco
Depósitos a Prazo e Aplicações
Novo Banco
Santander
BIC
BIC
BIC
BIC
BIC
BIC
Edificios Lisboa e Porto
Valor liquido contabilístico (aJ
Lisboa
Porto
Valorização do edifício do Porto - Avaliaçao
Valorização do edifício de Lisboa (?)
Valor de Mercado dos Edifícios <e>

16 813,16
1 065,87
180 136,59
25,81
67 869,54
368 128,82
70 000,00
75 000,00
50 000,00
50 000,00
5 000,00
20 000,00

298 567,91
119 369,65
(bl

Aquisição
Amortização

705 998,36
904 039,79

417 937,56
102 931,34

178 350,64

610 233,70

TOTAL
l•l Valor Contabilístico

198 041,43

1 514 273,49

Lisboa
429 438, 11
130 870,20
298 567,91

Porto
183 297,24
63 927,59
119 369,65

} ')
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Moeda: EUR
Contribuinte: 502448750

Balanço Contabilístico em Dezembro de 2019
Rubricas

Notas

2019

2018

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

429 169,16

443 591,57

0,00

0,00

Subtotal

429 169,16

443 591,57

258,43

897,94

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/m•

44 133,80

40 335,81

Bens do património histórico e cultural
Activo corrente
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros activos correntes
Caixa e depósitos bancários

457,00

457,00

3 366,77

1 670,63

970 498,98

1 035 725,01

Subtotal

1 018 714,98

1 079 086,39

Total do activo
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

1 447 884,14

1 522 677,96

Fundos Patrmoniais
Fundos
Reservas
Resultados transitados

0,00

0,00

1 514 273,49

1 705 699,07

-134 297, 18

-112 408,29

Subtotal

1 379 976,31

1 593 290,78

34 505,29

-106 301,20

Total do capital próprio

1 414 481,60

1 486 989,58

0,00

0,00

0,00

0,00

13 303,06

13 514,32

Resultado liquido do exercicio
Passivo
Passivo não corrente
Outras contas a pagar
Subtotal
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes publicos
Outras contas a pagar
Outros Passivos correntes

6 943,49

7 903,23

13 155,99

14 270,83

0,00

0,00

Subtotal

33 402,54

35 688,38

Total do Passivo

33 402,54

Total do capital próprio e do passivo

35 688,38

1 447 884,14

1 522 677,96

..

Contab1hdade - (c) Primavera BSS
A Administração/Gerência ____________
O Técnico oficial de contas ____________
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Moeda: EUR
Contribuinte: 502448750

Demonstração de resultados por naturezas em Dezembro de 2019
(ESNL)
Rendimentos e Gastos

Notas

2019

2018

620 133,59

596 232,12

38 451,65

4 623,85

Variação nos inventários da produção

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

0,00

0,00

Fornecimentos e serviços externos

-462 991,44

-531 924,97

Gastos com o pessoal

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração

-121 214,30

-138 735,56

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

0,00

0,00

lmparidade de dividas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Provisões especificas (aumentos/reduções)
Outras ímparidades (perdas/reversões)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 290,89
-19 379,38

5 608,81
-24 008,55

56 291,01

-88 204,30

-21 530,15

-17 206,03

34 760,86

-105 410,33

Juros e rendimentos similares obtidos

0,00

0,00

Juros e gastos similares suportados

0,00

0,00

34 760,86

-105 410,33

-255,57

-890,87

34 505,29

-106 301,20

Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Resultado antes de impostos
Impostos sobre o rendimento do período
Resultado liquido do periodo

..

Contabilidade - (c) Primavera BSS
A Administração/Gerência ____________
O Técnico oficial de contas ____________
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Balancete Razão (Acumulado até Apuramento) - 2019
Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 3l-14-:Wl9

Conta

Descrição

11

Caixa

12

Depósitos à ordem
-..-..
....-- ••---·• ····--- ·· - ---Outros depósitos bancários

13

Vi:llores �M EUR

....._________

--·-· -

Soma Líquida

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

12.943,87
.. . . ..
1.302.354,42

11.433,83

1.510,04

0,00

1.039.363,84

262.990,58

0,00

776.007,74

70.009,38

705,998,36

0,00

2.091.306,03

1.120.807,05

970.498,98

0,00

11.085,33

--� -- �-----� - --�---·

22

Fornecedores

54.090,77

65.176,10

0,00

23

Pessoal

81.365,35

81.365,35

0,00

0,00

24

Estado e outros entes públicos
.. -···
· ·· ··-- ··· Fundadores/Patroc./Ooadores/Associado/Membros
··---·· ··-·------- .....

63.589,33

70.274,39

0,00

6.685,06

56.858,77

12.724,97

44.133,80

38.006,82

---·

0,00

25.999,87

12.006,95

26
27
28

Soma Líquida

43

i

Act vos fixos tangíveis
Soma líquida

5.941,00

5.484,00

0,00
......... _,..
457,00

287.845,09

273.031,63

44.590,80

29.777,34

0,00

1.255.975,93

826.806,77

429.169,16

0,00

l.255.975,93

826.806,77

429.169,16

0,00

1.514.273,49

55

Reservas

411.099,11

1.925.372,60

0,00

56

Resultados transitados

218. 709,49

84.412,31

134.297,18

0,00

629.808,60

2.009.784,91

134.297,18

1.514.273,49

Soma líquida

i

62

Fornec mentos e serviços externos

656.283,51

656.283,51

0,00

0,00

63

Gastos com o pessoal

136.471,00

0,00

0,00

64

Gastos de depreciação e de amortização

136.471,00
21.530,15

21.530,15

0,00

0,00

68

Outros gastos e perdas

19.471,38

19.471,38

0,00

0,00

833.756,04

833.756,04

0,00

0,00

747.431,70

747.431,70

0,00

38.451,65

38.451,65

0,00

73,90

0,00

0,00

1.216,99

73,90
··-------· ·····----1.216,99

0,00

0,00

787.174,24

787.174,24

0,00

0,00

-----Soma liquida

72

Prestações de serviços

75

Subsídios, doações e legados à exploração

78

Outros rendimentos e ganhos

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares
Soma Líquida

81

Resultado líquido do período

0 PRIMAVERA BSS / Lkença de: SINOICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

. .... ·--·· ........ ---·

0,00
0,00

830.185,73

864.691,02

0,00

34.505,29

Soma Líquida

830.185,73

864.691,02

0,00

34.505,29

Soma líquida

6.716.051,66

6.716.051,66

1.578.556,12

1.578.556,12

, ,,
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Balancete Razão (Acumulado até Dezembro) • 2019
Lançamento: <TODOS:>

Conta
11

12
13

Descrição

Mov. Débito

12.943,87

Caixa
Depósitos à ordem

1 .302 . 354,42

Outros depósitos bancários
Soma Líquida

22
23

Fornecedores
Estado e outros entes públicos

27

Outras contas a . receber e a pagar

28

43

55

56

62

Fundadores/Patroc./Doadores/Associado/Membros

64

68

75

78

79

262.990,58

1.120.807,05

970.498,98

0,00

65.176,10

0,00

11.085,33

0,00

6.685,06

0,00

12.006,95

44.590,80

29.777,34

12.724,97

1.255.975,93
1.255.975,93

826.806,77

Resultados transitados

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

• •• • • •• •• • • , .
•.- ••momN m,oo N -O N , ,

Gastos. .de
depredação e de amortização·-· ·
......... . . ......·-····-··-· ·····-·-·-····--•--·-•--· · - - · -·- ·- ·
Outros gastos e perdas

Prestações de serviços

Subsídi�s, doações_ e.legados à exploração
_
Outros rendimentos e ganhos

Resultado líquido do período

44.133,80

5.484,00

457,00

429.169,16

826.806,77

Saldo Crédito
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

429.169,16

0,00

0,00

1.514.273,49

411.099,11

1.925.372,60

629.808,60

2.009.784,91

134.297,18

1.514.273,49

656.283,51

193.292,07

462.991,44

0,00

21.530,15

0,00

21.530,15

218.709,49

136.471,00
19.471.38

84.412,31

134 . 297,18

15 . 256, 70

121.214,30

92,00

19.379,38

833.756,04

208'.640,77

625.115,27

63.800,85

683.934,44

0,00

0,00

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

0,00

70.274,39

Soma Líquida

Reservas

705.998,36

81.365,35

273,031,63

5.941,00

1.510,04

70.009,38

287.845,09

Acti vos fixos tangíveis

Cl PRIMAVERA BSS / Ucenç1 de; SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUOl□AI S

1.039.363,84

Soma Líquida

Soma líquida
81

56.858, 77

Saldo Débito

11.433,83

38.006,82

Soma Líquida
72

63.589,33

Mov. Crédito

25 .999,87

Diferimentos

M • • N N• N•• •• .....

2.091.306,03

81.365,35

Soma Uquida

63

776.007,74

54.090, 77

Pessoal

24
26

Val ores ern EUR

Data Contab. : 31 -12 2.019

0,00
0,00

38.451,65

73,90

1.216,99

0,00

···- - · ···

_ __ __ .
-·- - ·- - ·- - ...0,00
0,00

63.800,85

723,676,98

0,00

106.556,77

106.301,20

255,57

Soma Liquida

106.556,77

Soma Líquida

5.269.049,31

106.301,20
5.269.049,31

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

620.133,59
38.451,65

73,90

1.216,99

659.876,13
0,00

255,57

0,00

2.203.926,96

2.203.926,96

Sincticato dos funcionários Judiciais

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019
Dc1ta Contab. : 31·· 14• 2019

Lançamenw: <TODOS>
Conta

Descrição

11

Caixa

1102

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

929,04

575,29

353,75

0,00

Caixa Porto

1105
1107

Mov. Débito

12 943,87

Caixa Madeira

1104
1106

Valores em EUH

585,14

Caixa Coimbra
---- --

12

1201

1203

Caixa Évora

Caixa Açores . . ·· ·-·•··
.... . . �·· •-· ••· • ·--·-·-·-·
Depósitos â ordem
·····- · - ··· -· -···-·-··-·-·-··· ·· ·· · ·-·-·CGD-AM SFJ-0577/014814/930

7 780,11

818,28

- 3203065 (Fundo Reserva)
Santander
......
· -•- ••- -··· ·· -· ·· · ·--· ·· ...BK-66742184.rn (Fundo Reserva) ·· •• ·-· ··
CGD·FR·0097004906230

1212
1213

16 998,17
76 306,32

1215
____
,,,.,�.,.,,,.,..,._..,.......,...... -----•-•----·•--•--v•---••-·• •vv•·• --�•�· • •••••...,_ 336 125,94
1221

CGD•Nacional•0097006646330

1222
1223
----- ··-·-...-....... .........._
1224
1225

CGD•Llsboa•0097006648930

CGD•Madeira•0097006641230

Novo
Banco•0003/82128/5758
(Aplicações)(
. . ..........
....... ......... . . ... ......FR
...... .... ... . . .... ........- . .
.. ..
Outros depósitos bancários

----

13

13 1

Depósitos a. prazo ...
.........·---..-· ---�
13102
Novo
Banco•l004 7076 6895 (FR)
•�·• ---•••~-•-•••-..• • ---•--•--•-••• •-·-• �-..•• u••
13105
Santander·322716716061 (FR)
13109
13112
13113

13114
13115

�----

13 117

13118

-------

22

221

2211

--------

22111
23
231

2312
232

..

Adiantamentos

·----�

2412

.. • retenção
.IRC
_.... . na fonte
IRC - ret.fonte - juros bancários

242

2421

24211
2422

24221

2424

0,00

50 000,00

tmposto sobre o rendimento

·---

_._

IRC-Estimado

IRC - a recuperar - normal··· · ·· ··
· · ·-· -·-·- -·
Retenção
de impostos sobre rendimentos
.......·-·•--·--· -··.. -... .. ......
Rir-trabalho dependente

--

.

··-•--

Rir-td-suj.pas.do continente
, ,.....•._.....
Rir- rendimentos profissionais

-·-

1 950,00

.....

Rlr-rp-suj.pas.do continente
· ···- -·-··-·•• · ············ -- --------

C PRIMAVERA 855/ Uceni;a de: SINDICATO 005 FUNCIONÁRIOS JUDICIAI S

81 365,35

""• ----

7,07
7,07

7,07

33 047,45
9 416,09

22 260,36

0,00
2,86

258,43

258,43
.,.

____

0,00

º·ºº

---

0,00

11 085,33
••�--•, A - •,.•-···· · ·• 11 085,33
11 085,33

11 085,33
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

6

685,06
0,00
0,00
0,00

3 454,98

24 666,60

-·-···�

0,00

0,00

0,00

·-··-- -- ··-·~-····--............_.

85,25
-·•·· -·-_1. .4
... ....

0,00

· · " - • •- ·-- --··· º'
0,00

10 350,58

22 260,36

0,00
·· ·-·---·-·•-·-- _ ··· · 0,00

255,57

oo

·----10 350,58
24 666,60

0,00

··~-º·ºº

36 502,43
--·· · ·-·-·-.
-·#--·

9 4 16,09

0,00

0,00

- - .-�----· ....... .·-� -

7,07

0,00

0,00

2 05 1,45

.. -·-·•-··"•-'"'·�•....... ..... .897,94
.. . . . .....
1 14 6,44

0,00

0,00

8 278,63

897,94

0,00

0,00

0,00

1 950,00

1 156, 3 7

2 054, 3 1

0,00

0,00

-

70 274,39

---- -

0,00
-···· ---··-···

2 34 2,5 5

63 589,3 3

1 156, 3 7

0,00

12 571,18

2 342,55

0,00

----º-·º-º ·--·-·-- •··--··

65176,10

68 794,17
.. .... ......-·--··
68 794,17

12 571,18

890,87

IRC - a recuperar

65176,10
-- - -

68 794,17

.., •
••-·•-~·•-'�•••• ..'• •-•,. ••-.w

Estado e outros entes públicos

24171

50 000,00

0,00

---��.?.�.�.��:

0,00

70 000,00

0,00

----

0,00

54

· · ··-· ·

a_
Remuneraçõe_s_
a __
r
g_
pa_
_
_____ __ _____ ....,.,..
Ao pessoal

0,00

368128,82

------

24

2417

9, 38

-----··• .. 67 869,

20 000,00

50 000,00

81 3 65,35

Ao pessoal

2413

º!.�

0,00

20 000,00

54 090,77

0,00

0,00

998,36
. . .....705
_..�•-•·•·• •·•
.705 998,36

º·ºº

50 000,00

Pessoal

2322

24121

- --- - ···-···-·· . - ·-·-·

75 000,00

54 090,77

0,00

25,81

70 009,38

70 000,00

rais_________
Fornecedores.ge__
Fornecedores - gr - mercado nacional

0,00

800, 36

BIC· 66742184·20·008(FR)
5 000,00
0,00 •-_, ••... ..
5 000,00
_ •• •-••• •- •-• •
••~•••••• • •�•••••--••·v-•-••• -•O-•--•�•-• ••••--v-•••••..-w•- •v-,·-••-•v0• • •.,.••w ·�•- " "=•-••·� •,..•••·- , - ,.,o-,~ nn •-"w"• -�•••
BIC- .66742184- 20- 009(FR)_ . . .
20 000,00
0,0
0
20000,00
. •.
--·---v •• •••··-""''·••·•••·,·..-..,_. ..
Fornecedores
54 090,77
65 176,10
º ºº
··· ··· · ·· ···· ·•-·· · · ·· ••· - · ·· • -··· ········•· ·•·
--·-,w,....,,.,.. .....
Fornecedores c/c
54 090,77
65 176,10
0,00

Aos órgãos sociais

241

8,60

50 000,00
---·· ·- ·· -·••·•-··-------'-

BIC· 66742184·20-005 (FR)
·
BIC- 66742184-2
(FR)
. .........0·-·006
-· ·- · ·· ---·----··
SIC- 66742184-20-007(FR)

2321

2323

138,20

0,00

- ------·--·-----·

7 217,71

007,74
...... ·•·•- . ...
____,. . .--···- 776

368

0,00

1 295,94

...-.. ..... -··· "· ··--· -·--···-·- - ...... .

. .....

869,54

0,00

1065,87

845,96

34,41

67

0,00

2 170,9
............ ... ........ .- -.·- ··• -- ---· -• -· 4· •
6 994,97
188,10
.
,... . .. .
5 698,75
763,12

8 018,07

BIC· 66742184·20·0
2 (FR)
·-·-·
· ······-···-··-0----BIC· 66742184·20-003 (FR)
BIC- 66742184-20·004 (FR)

1 591,14

6 461,87

CGD•Açores•0097006640430

12 3 1

- 0,00

---

7 18 3,07

·--------

1227

0,00

16 813,16

180136,59
---•�-.••• ·--.....•-• •• •

9 905,10 _____7
734,16
__

CGD•Évora•0097006637430

0,00

262 990,58

240,45
. ......,. . .. ... ··-··•-75
····•·
..··--·•··,
155
989,35
•-•-•-•h • ,.,-,.,•-• -••• .. ... ....,..•••• •

2 141,90

CGD•Porto-0097006638230

0,00

0,00

185,01

1 591,14

CGD•Coimbra•0097006639030

1226

13116

721 249,95

0,00

48 063,63 -- -- · · ···- • , 14 146,86
·
..
··
51 682,09
1 627,62
._._____
234,93
583,35

...

53 309,71

..� ...

0,00

1 729,25 ..
984,10
- --- ···· ··· -·~· _ .. • ···-- -·
888,85
47,38

1 039 363,84

2 10,49

0,00

124,81

7 780,11

1 302 354,42
62

1 5 10,04

460,33

5
·· ·- ··�..-----2- 71
·- �3,- 3
- - ·-� . --.. ......._
936,23

CGD-Formação-0097007599330
, -�.... .., ....
Santander-28673 03

1209

11 433,83

0,00
0,00

·--

,·,-·--

·---·-0,--�·

00

0,00
0,00

9 34,49

934,49

2 406,24

2 406,24
114,25

Sindicato dos funcionários Judiciais

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Data Contab . : 31-14•2019

Lançamento: <TODOS>
Descrição

Conta
24241

Rir-prediais de _suj.pas.em. lrs_ .
.
Rír-p�--irs-s�j.pas.do continente

242411

245

Mov. Débito

Mov. Cl'édito

1 371,00

1 485,25

1 371,00

Contri�ui�ões para a Segurança .social· ··� --• ·-� _ _____
· ·Segurança social

24 51

------· -··--�---· ··-····-- · • -,O • ·· •··

26

Fundadores/Patroc./Doadores/Associ ado/Mem

261

Fundadores/ Associados / Membros

2612
261213

-------

261226

261227

261228

Rui Costa

Luis Nascimento

261231

- - ----

261232

.-...._ =--•·--• ·�----•-· -· ·----·....500,00

2722

�edores por acréscimos de gastos

-

....... .. . . . . ..._... . .... ... ... ... . . .. ._... __. ..

278

27802
27803

2780 5

27806
2781

27811
28

281

2811
43

,.,._,.

Remunerações a liquidar

_.,

Pedro Sa Nogueira

4 332

43321

433 22
4333

43331
43332
4335

4338

-------

43382
43383
43385
55

552

5522
55221
55222

55223

, _..

5 941,00

Gastos a reconhecer

5 94 1,00

Renda Coimbra

----.

····· .......... ......

______

1 255 975,93

826 806,77

1 255 975,93

Terrenos e recursos naturais

----••-

0,00

32 421,86

Lisboa

0,00

92 277,61

Edificios e outras construções

488 035,88

Porto

150 875, 38

Lisboa
Equipamento básico
·
Equipamento ba_s_ic_o_
•a_
d..,;q
_
.n_o_
vo
_ _ _ ___
Equipamento bási.c�-adq.�sad?:.__..

----- 337 160,5

0

527 898,39

523 741,97
4 156,42

Equipamento administrativo

115 342,19

Deprec ações acumuladas

0,00

i

0,00

.

Reservas

0,00

••-• •-• •• -n O •H•-• •

411 099,11

1 925 372,60

-----.-.-....�.. ............ ______. ...... · -----

Outras reservas

Reservas estatutárias

,,,,, ,.

FR-Representado em Depositas e Aplicações

-.-,.,....-...

-----------· ..·i
. . .. ........-... ... . . . ..-· ··· ·•--· ..............

____

FR-Representado
em At vos (edificios) - Valor
· ·
. cc

-··· ····-·..··

------------ ·--··-----·-·-

Valores Fundo Reserva exercido curso

CI PRIMAVERA BSS/ licença de: SINDICATO aos FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

115 025,01

1 925 372,60
••-••-• •• ••--•-•• •••• --·•�•- ,,., ,,.

411099,11
411 099,11

82 918,30
9 760,71

63 497,26

1 925 372,60
986 958,09

427 698,27

63 497,26

13 013,04
13 013,04

'"" •-•• • • -• .. •- • •-• H

•-•--- •••-• ··•• ••

•v •

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 006,09

0,00

-·-l--006,
· -�-9

...................,._.,, ..

0,00

0

••• ••""'• .... •'"-•"- •-· --,•

457,00

•-' ...,.,. •--�-�•--••-• •

45 ,00
1_ . . ······- ··- •·--··-·
_____
457,00

429 169,16

·-··-·....-.. . ..... .�........ ···· ····�---...

_.

92 277,61

- ·. �... -

·-· ·

-

4 156,42
----

...

0,00

0,00

·

�--

826 806,77

-------· 0,-· -0-

.. ... l�-�.79_7,'. 80
516 98 3,96

0

0,00
0,00

0,00

0,00

ºº
___ ·-···· -·-• ·••-- . ---··-·º· ·---�

...

0,00

0,00

0,00

0,00

115 342,19

.. . ,
. . . ......._ _______,
...

0,00

0,00

523 741,97

-----

0,00

0,00

150 875,38

898,39
·• ·-·527
•· ·•-·-·
·-•·• . . -··--•..· • --···• · ·- ·

.

�

·-·-

035,88
-· --4..88
. .- ··- ·- -..

_______

o,oo

0,00

124 699,47
32 421,86

0,00

0,00

429 169,16

.... ...,....

"'• "·"�• "

13 013,04

0,00

0,0 0

m•---••-----•• .,__

0,00

.13013,04

0,00

0,00

.!��_?._!?,:�?

0,00

.,

12 006,95

0,00

----- ·-·----.........

0,00

,
.·..• ·,.n."--•

--º·º

0,00

0,00

••n

· -·------·· --, ·--· -······ •.. ....º... . . . ...
�--- · .................,._ ..._,_0,00

- �···--,

0
. ... ...... .. · ·- · --..0,0
·- · -·.

-· --·--· ·---������-�
Edifícios e outras construções ............. _
_ __ ________ -··- .,9� ____
Equipamento básico
0,00
516 983,96
Equipamento administrativo

19 758,65

826 806,77

124 699,47

º·ºº

------

1 000,00
0,00

142,95

5 484,00

0,00

500,00

,.,. .....,,._

1 470,00

5 941,00

0,00

5 000,00

0,00

5 484,00

0,00

- ----

6 860,00

5 484,00

º·ºº

1 680,00

1 006,09

""v•�....•·••-· . """••-•·• ·•-•-·• �

0,00

3 175,00

2 250,00

142,95

0,00

7 000,00

-----10 872,95

1 149,04

Diferimentos

27 133,87

0,00

950,00

27 133,87

1 149,04

Devedores diversos - mercado nacional

27 133,87.
27 133,87

al o_
o_
r __------- - --------··-·-··-- 150,00
au
l_
P_
_
_
c__
Daniela Silva
1 470,00
Devedores diversos

____

------ .... ..
-----

0,00

0,00

38 006,82

6 860,00

i

43312

14 120,83

2 250,00

Outros act vos fixos tangíveis

43311

14 120,83

11 879,04

Pedro Silva

i

4331

14 120,8 3

Outros devedores e credores

Act vos fixos tangi_
v_
el_
s ________

433

14 120,83

___ ...-----·-

Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional

------

25 999,87

--·--·-..•.- ·�-·-

Devedores e credores por acréscimos

27221

0,00

0,00

0,00

250,00

- ••·- ·

Outras contas a receber e a pagar

272

1000,00

0,00

2 740,00

8 25,00

6 000,00

27

272212

320,00

0,00

780,15

550,00

2 000,00

0,00

24 375,15

600,00

2 000,00

3 232,94

24 375,15

900,00

4 000,00

Manuela Martins

0,00

114,25
· -· -- .. ... _ .• 3 232,94

44133,80

760,00

9_
000,00
______

Fernando Branco

0,00

0,00

______
1 500,00

114,25

0,00

6 955,00

600,00

David Costa

261230

267

Helena Silva

Saldo Crédito

0,00

6 955,00

1 150,00

Eva Santos

261229

330,15

3 500,00

Manuela Duarte

261225

12 724,97

780,15

Sandra Monteiro

261221

56 858,77

1 300,00

Arnaldo Sequeira

261220

31 720,51

31 330,15

Jorge Garrido

261214

28 48 7,57

31

Saldo Débito

1 485,25

115 025,01

··••

•···-·-·w·-,

1 514 273,49

1 514 273,49

..••- ····· ·�'.� .. ... . . ... . . ........ ... 1514 273,49
0,00
904 039,79
0,00
0,00

. .. . .. .

__

,.,·�--- -· ·•

417 937,56
0,00

Sindicato dos Funcionários Judiciais

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em l::UH

Data Contab. : 31-14• 2019

La nçamento: <TODOS:>

Conta

Descriç3o

i
FR-Representado em Ativos (edific os)- Acrescirr
...... ·--·-·····- -

55224

Mov. Débito

Mov. C<édlto

254 922,84

447 218,98

Saldo Débito

Saldo Crédito

,00

192 296,14
0,00

0

56

Resultados transitados

218 70 9,49

84 412,31

134 297,18

561

Resultados transitados

218 709,49

84 412,31

62

134 297,18

Fornecimentos e serviços externos

656 283,51

193 292,07

462 991,44

622

Serviços especializados

166 763,13

10 917,84

1S5 845,29

6221

;ra b.�. ��.�s. . .��

54 279,31

4 235,92

50 043,39

7 380,00

0,00

7 380,00

622100

�:.���.I

····-··

··---•--··-�----

�.:�dos

Advogados(Onofre)

622101

•- .•----- ----·...---- .......

.Apoio Juridico
... .- ...,,_.,... .,..
....... ...

622102

Conta bilidade

622103

Organização de Eventos

622104

Graficas

622106
622107

�utros Serviços (Tradução, Pareceres)_ .....y• •.••• • • • _..._._ ·--.

622108

Centro Estudos Sociais - Estudo

250,00
7 576,80

0,00

14 503,20

1 033,20

1 3 470,00

0,00

7 124,72

3 202,72

3 922,00

0,00

2 536,99

0 00

,

2 536,99

0,00

,

····- · ·· ···•·- 8 757,60

0,00

6 150,00

0,00

--·-- -ª..?.�.?..!.��

0,00

5 979,87
· · · · · · ······· ········-·· ------

5 939,28

40,59

0,00

,00

1 246,86

0,00

.;,oo
______ 100
__._
0,00

91 061,87

6224

Honorários

622401

Si mão Barbosa-168272636

1 800,00

José Pedro Silva•209494468

4 500,00

Diamantino Pereira-130072176

0 00

1 246,86

91 761,87

0

w....,,.
· · - · - · ·-·-··--..

18 000,00
7 999,98

Carlos Caixeiro•107004089

622414

Palia Lizardo·l02290997· s/r

622423

Marta Guerreiro- 241548489- c/r

-------

622424

-------

622464

••• • • •• ••• •-�•�• •• -

42 000,00
7 999,98
163,93

0,00

7 999,98

48,00

0,00

250,00

0 00

-, A• ..
� •- •

200,00

Conservação-equip. básico

55,82

Serviçcs bancários
-

--

-

-

6228
622802
622803
622807
623
6231
6232

Serviços bancár!os
.
. _____
Portes ba ncários

0,00

En_carg�� gerais .projeto ··· ·-··- ·· -·- -... -·
Ma teriais

7 999,98
163,93
0,00

•·�-•-·. •

0,00
... . .,, ·--·

__

º·ºº

0,00
,00

0

0,00

48,00

0 00

, 0

º·ºº

200,00

0,00

100,00

0,00
-�--·- ·--· -----·--- ·-- ···-

0 00

--···--·-··----

. . .• . 595,SO

0,00

,

0,00

•. .� · - --- ·-•···-- ._.,......._

--···55,82
·- · - --

0 00

º·ºº

42,64

42S,99

,00

----- 425,09

º·ºº
·- ---·---·· ---- ··"·- -----·

------

0,00
--······-··--···-----

,

0 00

--·

·--- . .........
,_ .

,00

0,00

468,63

0

,

0

539,68

42,64

Formação Com
12 006,00
;pe
i r________
_
f_
.._
_
Formadores
7 134,00
•·· •-·----------,-·--- ·"· '�·--· · ·- - ·-· --Pessoal não docente
4 516,00

0,00
0,00

893,72

42S,09

,00

º·ºº

42 000,00

00

100,00

--.

,

0 00

,

• --••••....
--•

-=� �. �

·· ··· · ···- ····• · .•

º·ºº

Cata rina Santos-c/r 194079449-livro
·-•-•--«___
,.._, -· •-

·--·-·--·---�----·-

6227

, 0

300,00

Marco Vieira-s/r 219996520

, 0

00

7 999,98

00

300,00

Conservação e reparação
595,50
. ....... ...,._,_--·�-..... .,
..,---•-·-•---...
Cons��a ção-edlficlos e o�t._
cons_
t.
_ ____ ..,... -·--•• ·•······--··�···-··

62263

.... ""''" " -···---·--- ·- ·

1
r
���a__ F�?!��:� '.���.!��.�
�l ___________
António Silva- c/r 194273210-obras

6226
62262

,

0 00

400,00

Paulo Fialho•s/r 143361961

62272

18 000,00

400,00

------

622467

62271
--

0,00

,

622408

622466

--•·· - --- ·-- ·--··-•-·· ·· ··-· ··-....--

0 00

Pedro Sá Nogueira-209560835

62246S

1 800,00

0

622405
622407

,00

0

150,00

6

- - - -----

622404

0,00

0,00

Vigilância e segurança

Daniela Silva-219805601

,00

0

0,00

6223

622403

0,00

250,00

Publicidade e propaganda

22402

0,00

7 576,80

6222

6

º·ºº

851,08

1 2 006,00
.•

7 134,00
······-..
· -··4 516,00

,

0,00

0,00

0,00
0,00
0, 00

356,00

0 00

356,00

0

77 031,88

4 6S1,39

72 380,49

0

1 173,69

1 05,10

1 068,59

0,00

m :�_s_; utensílios de desgaste rápi�?-- -· -•·· · ·· . .
.�:'�_.. :�
.. - ·
.
livros e documentação técnica

,

,00
,00

1 528,25

0 00

1 528,25

0,00

6233

Material de escritório

20 417,17

494,41

19 922,76

6234

0,00

Artigos para oferta

41316,73

4 051,88

37 264,85

623S

0,00

Licenças lnformá!icas

624
6
-���---·- - ---· ----------·

Energia e f uidos
l - ·······
..-......•. ·---·--·

__ ----··--···-··-- ______

12 596,04

7 315,23
---- . - · · ··--· -· · · • ·· · ---·· ·"·····- -·--· · -· - . ---,...- .... -..

6 212,76
1
-��:��·i·�-ª��·----··- -----•·---·---· ....·-·-· ·'"·-·----·

,

12 596,04

77
--··-· ·· ·· ------ -·· ---·· ··.7.·�214,
--- ,,,..
6 112,3
-··,..·-····· ···..· · -·· -- ····---··

100,46
________.... ·····-·-- 100,46
.. -· ��.·-···-·--- ·-�

1 102,47

135 200,30

156 636,6S

Água

625

Deslocações, estadas e transportes

291836,9S

Deslocaç?e� e estadas
,,....__.___

291 552,60

134 915,95

90 978,82

49 189,23
---•••-•--•-•-U•••----•

62S1
62511
62S12

Restaurantes/Alimentação
•••• --••• •m••-• • -- -- --•-•
Hoteis

62513

Estacionamento, combustíveis

62514
62515

·•••-'h • • -• • • ··•·••· ••- • •• ••••·• -...• •-•-- -

••••••-••••

59 690,48

0

º·ºº

6243

1 102,47

....... ,,,...- •· •• •W· ••

-----

156 636,65
41 789, S9

º·ºº

0,00
0,00
,00

0

º·ºº
, 0

0 0

0,00
·-·-···· · ··· -· · · · ·--

31 385,00

28 305,48

7 991,98

1 031,96

Transportes (avião, taxi, ...)

6 960,02

33 770,98

0,00

23 8S5,03

9 915,9S

Folhas de Viagem
.

77 623,63

0,00

25 971,43

51 6S2,20

·#••-·· �··-----
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Sindic�Ho dos Funcionários Judiciais

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14· 2019

Lançamento: <TODOS>

Conta

Descrição

62516

Mov. Débito

Portagens

Mov. Crédito

Saldo Débito

8 966,22

3 483,30

Saldo Crédito

5 482,92

0,00

12 530,49

0,00

12 530,49

0,00

284,35

284,3S

0,00

113 336,32

42 422,08

. _ · - ___o,oo

76 265,12

42 308,24

62517
6259

Assemb.Geral de EUR

626

Serviços diversos

6261

Rendas e alugueres

-----

626101

Rendas de imóveis

626102

Al uguer Pavilhões, salas, etc

626 103
626 104
6262
62621
6

26 22

62624
6263
62631

0,00

13 704,00

0,00

••••••••• • O, H•

0,00

4 531,20

0,00

4 531,20

�!��-�:��aturas, barcos, ;_
t
..
, e_____

0,00

39 804,43

32 437,49

______7_ ��-6,�4

0,00

Comunicação •
·· · · -· •·- -·•·•·• -····
Telefone fixo e movei

���guer equi pame nto�- -.
· -.

18 225,49
25 136,42

0,00

25 136,42

c.n e _Expedição _inforr�ação.
. .

0,00

9 299,70

0,00

9 299,70

0,00

14 213,12

0,00

14 213,12

0,00

1 623,60

�--------------·-··-··· ---------------•·..·---•

______

Justiça TV
Seguros

Seguros • ramo incêndio

626321

Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.

6265

Contencioso e notariado

6267

limpeza, higiene e conforto

0,00

1 623,60
1 126,96

...... ..........

Seguros • ramo acidentes pessoais

----

0,00

33 956,88

13 704,00

62632

------...--·- ---·-····--

70 9 14,24
om •-•

634,72

·-�---- __________o,oo
_ -----

-·•• ••- •-- - --�--•• ,......,
• .,._..

......

.......

6268

0,00

492,24

0,00

4 582,65
______

··-·· ---- - - - -��

2 846,89
3 378,28

1 126,96

º•.ºº

492,24

-------

.....-�•••••• n• •••--•• •-.-• •· • -- - •-• -

,

---···•"·· -

634,72

0,00

_

0,00

••••• "',...,.,,.,•-•--- -•- ....•--

� ....-.......

_

0,00

. ............

0,00

492,24

0,00

492,24

0,00

4 582,65

0,00

2 832,30

0,00

3 279,03

0,00

S1,31

0,00

----··--·-·---··--···· --- -••------.--n ,._,..,�, ....,_...,..._,._ ,__•-•-•"
14,59

99,25

626801

Condominio

95 1,31

0,00

9

626802

Funerária e coroas de flores

634,2S

99,25

5

626803

rt
_
o_
Artigos e autorizações�espo
_
____

136 471,00

1 5 _256,70

121 214,30

895,18

100 402,04

0,00

447,59

67 073,30

0,00

63

-------.- ......-•--·--•••-· "•- • •, •�•� - --H-. •- --·•--•--• .. .,•-..•••-••

Gastos com o pessoal

632
321

6

6322
6323
6324

Remunerações do pessoal

--- -- .. ... ... ............. ._........ .• --- · · ·····101 297,22

Remunerações. �o.pessoal - v�nc.
. ..... ... .
.

67 520,89

Remunerações do pessoa - Isenção de horário

2 844,30

0,00

Remunerações do pessoal • s. féria:,_
__�--·-

5 796,73

447,59

Remunerações do pessoal -

5 341,97
nata l
_ _________
__
•�_
_

6325

Remunerações do pessoa - s. aliment

6326

..
Remunerações
do pessoal - Subs Transporte
-·
.. . ....
.
Remunerações do pessoal . prémios

6327

N---- •

•• •--•- ---•--,.��•·-.--•••••·••••-••••

0,00

-- •-,. ----•-�•• • --••• .

0,00

--------· - ----····---2 844,30

_ o,oo
-

......... ..... ....

5 349,14

·- -�:.?� ______..____ _

0,00

5�-�:.?.7.

0,00

0,00

11 206,78

0,00

0,00

4 186,55

0,00

4 400,00

0,00

4 400,00

18 763,05

212,61

--�----

•••·--N•

--•- ... ,-,.-••- ,•--··••--· - - "--••• --

4 186,55

1 1 206,78

_-

--·- ---·-·

35,00

·---· ---·•-· ·· ··..
·· �

_____
-· -· -··

_,

·-··

18 550,44
····-•·
··-----�···-

0,00

-

__..,

.. ...... . .........._,

0,00

6352

Enc. s/rem.-pessoal

636

Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc

1 395,04

6362

Seg.ac.trb • pessoal

1 395,04

28,08

1 366,96

0,00

89
__________
_�

0,00

894,86

0,00

0,00

894,86

0,00

0,00

0,00

14 120,83

0,00

0,00

0,00

21 530,15

0,00

0,00

21 530,1S

0,00

21 530,15

638
6382

18 763,05

9..�!.�.?.!. gastos com º..�._
es_
so
a
l __
_
_
Ocp· pessoal

64
642
6423
64232

•
lnsufuciências
de remunerações a liquidar

..
Gastos
depreciação
e de amortização
. .. ...... . ...de
. ...... · · · - ·· · .. . . .. ... .. . ... · - ·· ·············•···•····..·•-·--••.. .
Outros act vos fixos tangíveis
i

Deprec..equlpamento bãsico

68

4233

14 120,83
, --,-----••«•-•-

,n....

14 120,83

2 1 530,15

--- -

9 760,72
11 769,43

Outros gastos e perdas

19 471,38

681

Impostos

16 667,58

6811

Impostos directos
...
,

--------

68111
6812
68122

_, ___ ..,..... . ----·---------

IMl-lmp. Municipal de Imóveis
Impostos indirectos
·
(honorários) l·va
· ····· · · · · · ·..····•· •···· •

14 120,83

-�-•A•AA• • • • -• --- • - - • .,·••·--•-

........

-----

2 013,12

2 013,12
•- .. •--'·'"'
--·· --·-·----· - -·....- ..-.
14 654,46

14 353,56

-

·-,,

18 550,44
•. . . ··•···- .� .......···"··· ·... · •·· -·- · ·�· --•-'• •.....
1 366,96

•·•·•...•·- H.......•�•·•·---

21 530,15

Oeprec-edifícios outras construções

6

28,08

894,86

639
Custos e/pessoal duodécimos
--• ---•-•--- • -•--• - --�·•~•
• ---.... ------- • •·----· ·--- .. .
6392

212,61

----

-.._,_,
...,.,,.. ..
,.,__
_

------···-·-·-- ···--- -- ---

9 760,72

0,00

1 1 769,43

0,00

19 379,38

0,00

92,00
92,00

0,00

... ..

0,00

------'º·ºº

0,00

----___ - ----- _

........... .,,..

0,00
0,00

0,00
..

........,......___

16 57 ,58
· · -�----·
--··- .

0,00

0,00

5

2 013,12

2 013,12

92,00

14 562,46

92,00

14 261,56

-�

.........

... �- .

... • _,. _

0,00
0,00
0,00
0,00

68125

Seg Social (honorár os)

688
6882

Outros
Donativos

68822

Donativos -Outros

200,00

0,00

6883

Quotizações

200,00

0,00

930,00

0,00

68832 ..�.. -- -- --- ·-----·--�·· ..

9 30,0
es out ra
Quot i zaçõ_
... ... ___ ·-·-·-··- -·---- ---··-_
_
_
_
__, _____
__�

930,00

0,00

0,00

930,00
w•-••---•·
-·

0,00

i
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0,00
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0,00
0,00
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Sindici:ltO dos funcionários Judiciais

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019
Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14•2019

Conta

Descrição

6885

Mov. Débito

para impostos
Insuficiênc
i a da· · ·estimativa
·-·· ····-··-· -·-···--·..-·.

689

Custos com apoios financeiros concedidos a ass
•·· • • - ➔- ..._ •• • --·-...·-·-··---·

•• • •• ···-······ -· •••••

• ........-• • •

Forma�d.�s - subsidio alimentação�.. transporte --• •... --·
·
·
··· Prestações de serviços

6897
72

721

Valores em EUíl

Quotas dos utilizadores

7211

1

7222
· ·········· ··•·•--·-•-·----

72301

72404
72423
75

75 1

7511

75110 1
75110 2
752
78

788
7885

79

791

81

812

8121

818

1 666,73

0,00

683 934,44

0 00

775,02

5

635 263,72

······ ·······-·-·-·- ·-

0,00

Convivias

Maratona
--'-"-'------- ------· ······ · · ·· ·- - · ·· -· ·- ----· ·---··••· · -·· ··
Assembleia Geral EUR - Outros

635 263,72
0,00

Subsídios, doações e legados à exploração

1 150,00

0,00

43 770,0 0

Orçament� Segurança Social

Subsídios de outras ent dades
i

Outros rendimentos e ganhos
Outros

0,00

37

__

516,55

31 889,06
5 627,49

0, 0
935,
-•-··-·---· ··-·-·-·, - ----- ---º·ºº -- -�--·------·-·
73,9
0

0,00

Restituição de impostos

0,00

Dedepó_
s_
ito
_,___________

Resultado liquido do período

Imposto so�.re o rendimento do período
��<:�to estimado para o período
Resultado líquido

Soma líquida

C> PRIMAVERA BSS/ llc:enç� dl!: SINDICATO 005 FUNCI ONÁRIOS JUDICIAIS

0,00

106 556,77
255,57

• • •••---•➔-..-H••• •••H•

255,57

··-·· ····· · ···· ·-°·ºº
3

···- ··-� .�=2::!'
0,00

106 301,20
0,00

...• • • • • - • fü ➔ • - ••➔------

0,00

- --· --· · · -·-

-•-'-- •- ·----- -- ·
·· · ·
•

0,00

2 375,70

2 345,70
30,00

0,00

43 770,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

____...;º•ºº
-------º·ºº
0,00

255,57

255,57

106 301,20

106 30 1,20

5 269 049,31

0,00

5 269 049,31

2 203 926,96

Soma Saldos

· ··--- ····- ·- ·· ·· - --634 972,63

... . . .-.......... . · ·- .• 415,00
1 137,50

0,00

l 216,99

775,02

571 475,37

0,00

0

73,90

775,02

0,00

0,00

73 ,90

0,00

620 133,59

0,00

10

Juros, dividendos e outros rendimentos slmilarE _______o;,o
1 216,99
..._o ______
Juros obtidos

º·ºº

0,00

185,00

8 451,6-5
M-H• •---•---- - ---- • 3--•-•
3 7 516,55
--·�•-·--· · ·---.-...... ·-

0,00

0,00

0,00

30,00

12,50

º·ºº

-----

2 345,70
45 520,00

· -· --· -· · · -· ·- 0,00
Subsídios do Estado e outros entes p úblico�
.......
.
..
..
.
- -·---·· . �-..,....... __ ·- - �.��
o.ao
F?.�.����� . .
Fundo Social Europe_u_____

2 375,70

12,50

0,00

7,07

775,02

õ
:..

72401

------

0,00

-·-- ·· · -··· --·
·
·
·
·
·
·- ··· · ,

40 anos.S .
7 2302
..
I) . ·····-----··---··--- -· -··-·-_
_
_
_______,..
724
Rendimentos. de_patrocinadores e col aborações-�---· ---- - ·---··
72403

Saldo Crédito

0 00

'---

723

Saldo Débito

0,00

63 800,85

1 666,73

,

7221

Mov. Crédito

666,73

,
-Quo�i.z.��ões e jólas
63
788,3
... ....• ...................... .
-Quotizações Recebidas
291,09
o,.;,R..•
Fu_n,.;,d..:
Q
ot_
0
iz_
e_
s.)___
a (--=
u_
aç_
1_
63
497,26
:.:_
••_rv
_
%
_
_:_
_
__ ,...•.-· ·- ·--·
-- �·---··- ........de.... recursos
Promoções
0,00
.- �
· -· · ..:.. para captação
.....
...
CCJ-RCP
0,00
Cartões AMSFJ

722

7,07

3 097 856,19

185,00

... ... .. .....- ·· ····-----·38 451,65
·-·---· -·-· - " • · 37 516,55
·- ·37 516,55

••
..• • • - -• • o A ➔ • - ••-

-•

·--- ·· ··-· · ····31
··· ····-0- 6··•
- ·-889,

. 5 627,49
•···· - -·
·· ,.. ......,... . . . .
·· ·-· ··-- ··· -·· ·

935, 10

73,90
-----·· · - · -· - - · · ---·-·-···
73,90
73,90

l 216,99

1 216,99
._____
1 216,99

0,00
0,00

0,00

2 203 926,96

3 097 856,19

u
Si11diC{ltO dos Funcionârios Judiciais

Mapa de Análise de Custos (De 01/2019 - 12/2019)

Valores e:rn f.LJR

·A
mento : - <ToDA5>
en r
nc_
La_
ç•
T_
____________ _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
c
_
o_
(,)
_
_
,_
_
: <":_
o_
c_
_
_
_
5>_________________________________
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Sindicato dos Funcionários Judiciais
Conselho Fiscal e Disciplinar
PARECER DO CONSELHO FISCAL E DISCIPLINAR

Procedemos, com alguma regularidade, à consulta dos documentos.
Os procedimentos contabilísticos adoptados encontram-se conformes às disposições oficiais
aplicáveis em matéria orçamental e de tesouraria, não sendo do nosso conhecimento, práticas de
incumprimento de preceitos legais.
No final do exercício, foram analisados os documentos de prestação de contas, bem
como o orçamento, apresentados pela Direcção, tendo-se concluído que os mesmos possibilitam
uma adequada compreensão, quer da situação financeira do S.F.J., quer do modo como se
desenrolaram as actividades no ano de 2019.
Continuamos a considerar, tal como temos vindo a reportar em anteriores pareceres, que o
Fundo de Reserva deve ser constitUÍdo integralmente pela cativação de 10% da quotização anual.
Uma vez que o último Conselho Nacional Ordinário, autorizou a utilização do Fundo de
Reserva para suportar as despesas com os Congressos e o Conselho Nacional Extraordinário,
recomendamos que o Resultado Líquido do Exercício, de 34.505,26 €, seja reposto no Fundo de
Reserva.
Cumpre-nos reconhecer o decréscimo das despesas resultantes do exercício, em
comparação, designadamente, com o que se vinha verificando nos últimos cinco exercícios.
EM CONCLUSÃO:

Recebemos toda a colaboração na obtenção de informações e esclarecimentos
considerados indispensáveis ao desempenho das nossas funções.
Cumpre-nos, mais uma vez, reconhecer e realçar o zelo revelado pela funcionária da
contabilidade Cristina Hemúnio.
Como consequência do trabalho efetuado e da deliberação, em reunião Plenária, o
Conselho Fiscal é de Parecer que:
1 - As contas apresentadas pela Direcção devem ser aprovadas.
2 - O Orçamento deve ser ratificado.

Lisboa, 1 1 de Março de 2020
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ORÇAMENTO / 2020

RECEITA
UK•� ·".:-::!::N I u
2020

QUOTIZAÇOES

.. DESPESAS

..

636 000,00 €
ORÇAMENTO 2020

Fundo de Reserva
Festas de Natal
Conselho Nacional
Convívios
Outras Actividades Recreativas/Desportivas/Culturais
Direcção Nacional
Secretariado Executivo Nacional
Secretariados Executivos Regionais
Assembleias de Delegados (Distritais)
Conselho Fiscal e Disciplinar
Visitas a Tribunais
Comissão Negociadora / Apoio Jurídico / Assistência Médica
Formação
Acção Médica do SFJ
Higiéne, Segurança e outros
Quotizações (Casa do Funcionário de Justiça). EUR
Donativos e Subsídios

TOTAL

IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS

63 600,00 €
50 000,00 €
18 000,00 €
1 2 000,00 €
1 500,00 €
32 000,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
1 000,00 €
1 9 000,00 €
1 5 000,00 €
30 000,00 €
5 000,00 €
9 506,24 €
1 000,00 €
1 000,00 €

283 606,24 €
ORÇAMENTO 2020

Equipamento Básico
Equipamento Administrativo
Obras Sedes (Grandes Reparações)

TOTAL

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

2 490,00 €
1 000,00 €
- €

3 490,00 €
ORÇAMENTO 2020

Electricidade e Agua
Material de Escritório
Artigos p/ oferta
Alugueres
Comunicações
Seguros
Rendas
Custos com Pessoal
Honorários
Conservação e Reparação
Publicidade e propaganda
Trabalhos especializados
Citote
Outras Actividades Sindicais

TOTAL

.,

O Tesoureio da D.N

//lJYM

TOTAL DE DESP ESAS

,�

9 000,00 €
1 3 000,00 €
1 5 665,76 €
1 5 000,00 €
30 000,00 €
2 000,00 €
1 0 500,00 €
125 000,00 €
93 738,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €
25 000,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €

348 903,76 €
ORÇAMENTO 2020

636 000,00 €

