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Proc. n.º 2456/13.2BELSB 

 

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS, NIPC 502 448 750, com sede na Av. 

António Augusto de Aguiar 56 — 4° Esq, em Lisboa, veio, nos termos do disposto na 

alínea a) do n.° 1 do art. 114°, alínea a) do n.° 2 do art. 112°, art. 113°, art. 120.º todos do 

CPTA, interpor contra  o MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, com domicílio na Praça do 

Comércio, 1149-019 Lisboa, PROVIDÊNCIA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE 

EFICÁCIA do Despacho do Senhor Director-Geral da Direcção Geral da Administração da 

Justiça, consubstanciado no aumento do período normal de trabalho dos Funcionários de 

Justiça nas secretarias dos Tribunais Judiciais, secretarias do Ministério Público e nas 

secretarias dos Tribunais Administrativos e Fiscais, para 8 horas/dia e de 40 horas/ semana, 

devendo ser assegurado esse acréscimo de uma hora até às 18h, como pedido preliminar do 

pedido principal a apresentar em acção administrativa especial de anulação do referido 

despacho. 

 

Alega, em síntese, que: 

 - a Lei n.º 68/2013, de 29 de Agosto, nos seus art.s 2° e 3° introduziu como principais 

alterações à Lei n.° 58/2009, de 9 de Novembro, o aumento do período normal de trabalho 

dos trabalhadores em funções públicas, através do aumento dos limites máximos do 

período normal de trabalho, diários e semanal; 

 - no seguimento da referida lei, o Senhor Director-Geral da Direcção-Geral da 

Administração da Justiça, proferiu Despacho consubstanciado no aumento do período 

normal de trabalho dos Funcionários de Justiça das secretarias dos Tribunais Judiciais, 

Secretarias do Ministério Público e nas Secretarias dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais, para 8 horas por dia e de 40 horas por semana, devendo ser assegurado esse 

acréscimo de uma hora até às 18h (cfr. Doc. n.º 1 junto à p.i.); 
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 - as normas estatutárias relativas aos Funcionários de Justiça encontram-se previstas no 

Decreto-lei n.° 343/99 de 26 de Agosto (com as alterações do DL 175/2000; DL 96/2002 e 

DL 169/2003); 

 - o actual horário de trabalho dos Funcionários de Justiça consta dos art. 122° da LOFTJ, 

aprovado pela Lei 3/99 de 13 de Janeiro e art 152° da LOFTJ, aprovada pela Lei n.° 52/ 

2008, de 28 de Agosto; 

 - não foi chamado para negociar a alteração do horário de trabalho dos Funcionários de 

Justiça; 

 - o Despacho proferido pelo Senhor Director-Geral da Direcção-Geral da Administração 

da Justiça, irá causar prejuízos de difícil reparação para os interesses dos Funcionários de 

Justiça que se querem ver reconhecidos no processo principal sendo provável que essa 

pretensão venha a ser julgada procedente; 

 - o Despacho em causa, proferido no cumprimento do disposto nos art.s 2° e 3.º da Lei n.° 

68/2013, além de ilegal, é gravemente lesivo dos direitos dos Funcionários de Justiça aqui 

representados pelo Requerente; 

 - o Despacho do Senhor Director-geral da Direcção-Geral da Administração da Justiça que 

impõe aos Funcionários de Justiça um período normal de trabalho de 8 horas/ dia e de 40 

horas/semana, representa e acarreta prejuízos sérios e graves, de difícil reparação, 

inevitáveis e impossíveis de atenuação mediante a adopção de outras medidas ou 

providências, o que fundamenta a adopção da presente medida cautelar de suspensão de 

eficácia daquele despacho; 

 - muitos Funcionários Judiciais conduziram as suas vidas, profissionais e pessoais, 

assumiram compromissos, por exemplo mediante a contratação de serviços de creches, 

infantários, escolas ou colégios de acordo com um determinado horário, pelo que a 

alteração do seu horário implicará na maior parte dos casos um acréscimo da prestação 

habitualmente paga; 
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 - outros Funcionários de Justiça têm que prestar cuidados de saúde a ascendentes seus ou 

do seu cônjuge, que carecem de apoio diário e inadiável no pressuposto de um determinado 

horário, que até aqui exerciam e nada fazia prever a sua alteração, de forma inesperada e 

unilateral; 

 - se considerarmos a actual evolução legislativa dos limites máximos do período normal 

de trabalho na Função Pública, tem de concluir-se que o aumento dos limites máximos do 

período normal de trabalho, não era propriamente uma alteração na ordem jurídica que os 

Funcionários de Justiça poderiam prever; 

 - o Despache proferido pelo Senhor Director-Geral da Direcção-Geral da Administração 

da Justiça, consubstanciado no aumento do horário de trabalho dos funcionários judiciais 

viola manifestamente o disposto no art. 222° da LOFTJ; Viola o regime da negociação 

colectiva, previsto na CRP e na Lei n.° 23/98; Viola Direitos, Liberdades e Garantias 

consagrados na CRP; e viola o Principio da Protecção da Confiança e o Principio da 

Proibição do Retrocesso Social; 

 - o horário de trabalho dos Funcionários de Justiça encontra-se previsto nas referidas Leis 

Orgânicas, aprovadas pela Assembleia da Republica; 

 - apesar do n.° 1 do art. 11° da Lei n.° 68/2013 dispôr que os horários específicos 

existentes à data da entrada em vigor da lei, devem ser adaptados ao disposto no art. 2° e 

apesar de constar que tem natureza imperativa e prevalece sobre quaisquer leis especiais e 

instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho, nunca um Despacho de um 

Director-geral poderá revogar o disposto em Leis Orgânicas de Funcionamento dos 

Tribunais Judiciais.  

 - de acordo com o disposto no art. 112° n.° 3 da CRP, as Leis Orgânicas têm valor 

reforçado, pelo que parece manifesto, que o Despacho do Senhor Director-Geral da 

Direcção-Geral da Administração da Justiça viola o disposto nos art.s 122° e 152° das 

LOFTJ, e consequentemente viola o disposto no art. 112° n.° 3 da CRP; 
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 - o direito à contratação colectiva é um direito reconhecido constitucionalmente aos 

trabalhadores, nos termos da lei (artigo 56°, n.° 3, da CRP); 

 - tal como é reconhecido o direito à participação na elaboração da legislação do trabalho 

(artigo 56.°, n.° 2, alínea a), da CRP); 

 - relativamente ao direito à negociação colectiva, dispõe o n.° 1 do art. 5° da Lei n.° 23/98 

que “É garantido aos trabalhadores da Administração Pública em regime de direito 

público o direito de negociação colectiva do seu estatuto”, definida, no n.° 2 do mesmo 

artigo, como “a negociação efectuada entre as associações sindicais e a Administração 

das matérias relativas àquele estatuto, com vista à obtenção de um acordo”; 

 - nos termos da aliena f) do art 6.° da Lei 23/98 devem ser objecto de negociação colectiva 

as matérias em geral relativas à fixação ou alteração da duração e horário de trabalho; 

 - o Estatuto dos Funcionários de Justiça foi aprovado pelo Decreto-Lei 343/99 de 26 de 

Agosto, sendo uma carreira especial, com deveres gerais da administração pública e 

especiais constantes nos art.s 64° a 66° do EFJ, pelo que a Lei 68/2013 não tem aplicação 

imediata aos funcionários de Justiça; 

 - não foi chamado para negociar a alteração do horário de trabalho dos Funcionários de 

Justiça.  

 

 - a limitação da duração diária e semanal do tempo de trabalho decorre do direito “ao 

repouso e aos lazeres, a um limite máximo de jornada de trabalho, ao descanso semanal e 

a férias periódicas pagas”, surgindo como um direito fundamental dos trabalhadores, cuja 

consagração constitucional se encontra prevista no art. 59°, n.° 1, alínea d) da CRP, sendo 

que esta norma constitucional encontra-se enquadrada no capítulo dos Direitos, Deveres 

Económicos, Sociais e Culturais e, é classificada como de natureza análoga à dos Direitos, 
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Liberdades e Garantias beneficiando do seu regime, ou seja, é um direito social 

fundamental que vincula imediatamente o legislador e os poderes públicos; 

 - o Requerido está obrigado a cumprir com os Princípios da Exigibilidade ou Necessidade, 

da Adequação e da Proporcionalidade; 

 - este direito liga-se, ainda, ao direito à saúde (art. 64° da CRP) e deve conjugar- se com 

“... o direito a constituir família e o direito à conciliação da vida profissional com a vida 

familiar e pessoal”, previsto no artigo 36° e 59°, n.° 1, al. b). Acresce que, o art. 69° da 

CRP dispõe que as crianças têm direito à protecção da sociedade e do Estado com vista ao 

seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de 

discriminação, e de opressão e contra o exercicio abusivo de autoridade na família e nas 

demais instituições; 

 - constituindo dever do Estado cooperar com os pais na educação dos filhos, e tendo já os 

Funcionários de Justiça efectuado o planeamento das suas vidas para este ano lectivo, a 

entrada em vigor do despacho do Senhor Director-Geral viola esses preceitos 

constitucionais; 

 - em matéria dos direitos dos trabalhadores existe uma “Proibição de Retrocesso Social”, 

da qual resulta, que uma vez obtido determinado estado evolutivo, tais Direitos passam a 

constituir um direito subjetivo e uma garantia constitucional, o Despacho viola esses 

princípios e consequentemente viola a CRP. Nesse mesmo sentido aponta o Principio da 

Proteção da Confiança previsto no Princípio de Estado de Direito Democrático, consagrado 

no art. 2° da CRP;  

 - o despacho consubstanciado no aumento do horário de trabalho sem o consequente 

aumento da remuneração dos Funcionários de Justiça representa então, sem qualquer 

margem para dúvida, uma alteração do salário dos associados do Requerente que será 

reduzido; 
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 - a CRP no n° 3 do art.° 59° dispõe que os salários gozam de privilégios especiais. No art.° 

129° n° 1 d) do Código do Trabalho, foi consagrado no nosso ordenamento jurídico — o 

Principio da Irredutibilidade da Retribuição. O Tribunal Constitucional já se pronunciou a 

propósito da redução de remunerações no sector público, no Acórdão 141/2002, Proc. 

198/92, onde foi decidido “declarar com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade 

da norma constante do artigo 11° da Lei n.° 2/92, de 9 de Março, na medida em que 

operou uma redução da remuneração global aufe rida por pessoal por ela abrangido e 

que se encontrava ja’ em exercício de funções à data da sua entrada em vigor, por 

violação do princípio da confiança. (visito no princípio do Estado de direito democrático, 

consagrudo no artigo 2° da Constituição.”; 

 - os Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção da Confiança estão consagrados no art. 

2° da CRP. A estabilidade das soluções e a inerente previsibilidade de condutas constituem 

valores essenciais de um Estado de Direito. A jurisprudência do Tribunal Constitucional 

considera que “o princípio da confiança garante inequivocamente ara mínimo de certeza e 

segcrança das pessoas quanto aos direitos e expectativas legitimamente criadas no 

desenvolvimento das relações jurídico-privadas, podendo afirmar-se que, com base em tal 

princípio, não é consentida uma normação tal que afete de forma inadmissível, intolerável, 

arbitrária ou desproporcionadamente onerosa aqueles mínimos de segurança que as 

pessoas, a comunidade e o direito têm de respeitar.” (cfr. Ac. TC n.º 363/92, de 

11.12.1992, proc.° 91-0283); 

 - o dever de manter o sistema mais favorável para os trabalhadores deveria ser 

preocupação do Estado, cumprindo normas e princípios constitucionais sem nunca bulir 

com esferas patrimoniais assentes em legítimas expectativas de muitos anos.” (cfr. Ac. TC 

n.° 3/2010, D.R., II Série, 02.02.2020); 

 - pode estar em causa uma situação de “retrocesso social” quando tenha havido 

diminuição ou afectação por alguma norma ou acto administrativo de qualquer direito 

adquirido em termos de violação geral do princípio da protecção da confiança ou de 

segurança dos cidadãos no âmbito económico, social e cultural. A tutela da segurança e a 
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proteção da confiança impede que sejam apresentadas soluções excessivas, intoleráveis e 

inadmissíveis, que lesem as expectativas legítimas que os particulares depositavam na 

continuidade da ordem jurídica e na sua previsibilidade; 

 - o Despacho consubstanciado no aumento do limite máximo da duração do tempo de 

trabalho, é injusto e atentatório do Princípio da Confiança, depositada pelos Funcionários 

de Justiça na ordem jurídica em vigor até agora; 

 - o mesmo Despacho vem traduzir uma afetação inadmissível ou excessivamente onerosa 

da convicção e expetativa dos Funcionários de Justiça porque não há nenhum motivo de 

interesse geral que se possa sobrepor à proteção da confiança criada quanto ao repouso, 

lazeres, ao limite máximo da jornada de trabalho existente e à conciliação da vida 

profissional com a vida familiar e pessoal; 

 - as alterações previstas no despacho traduzem uma mutação na ordem jurídica, a qual não 

poderia normal e razoavelmente um funcionário de justiça prever. 

Devidamente citada, a entidade requerida deduziu oposição, na qual suscitou a excepção de 

incompetência absoluta deste tribunal e por impugnação, sustentou a legalidade da decisão 

impugnada. 

Cumpre apreciar e decidir. 

FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO 

Com relevo para a apreciação da matéria de excepção e do mérito da causa, consideram-se 

provados os factos seguintes: 

1 – O Senhor Director-Geral da Direcção Geral da Administração da Justiça proferiu, na 

sequência da publicação da Lei n.º 68/2013, de 29 de Agosto, o despacho cujo teor se 

transcreve: 
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“DESPACHO  

Assunto: duração do período normal de trabalho - Lei n.° 68/2013, de 29 de agosto.  

A Lei n.° 68/2013, publicada no Diário da República, II Série, n.° 166, de 29 de agosto de 2013, vem 

estabelecer a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas, visando a 

aplicação de um mesmo período normal de trabalho a todos os trabalhadores que exercem funções públicas, 

independentemente da sua modalidade de emprego e da carreira em que se encontrem inseridos.  

Nestes termos, estabelece o n.° 1 do art.° 2.° daquela Lei que” o período normal de trabalho dos 

trabalhadores em funções públicas é de oito horas por dia e quarenta horas por semana”.  

O n.° 2 do mesmo preceito refere que “os horários específicos devem ser adaptados ao período normal de 

trabalho de referência referido no número anterior”. Por força do n.° 1 do art.° 11.º, os horários específicos 

existentes à data da entrada em vigor da lei devem ser adaptados ao disposto no art.° 2.º  preceito que, nos 

termos do art.° 10.º, fica investido de natureza imperativa e prevalece sobre quaisquer leis especiais e 

instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Para além disso, pretende-se que a alteração do período 

normal de trabalho se repercuta positivamente na vida dos cidadãos e que a este aumento corresponda o 

alargamento do número de horas de atendimento semanal dos serviços públicos.  

Nessa medida, determina-se com a alteração da redação do n.° 2 do art.° 123.° do Regime do Contrato de 

Trabalho, prevista no artigo 3.° da Lei n.° 68/2013 que “o período de atendimento deve, tendencialmente, ter 

a duração mínima de oito horas diárias e abranger os períodos da manhã e da tarde, devendo ser 

obrigatoriamente afixadas, de modo visível ao público nos locais de atendimento, as horas do seu início e do 

seu termo.” O mesmo efeito emerge da alteração do n.° 2 do art.° 3.° do Decreto-Lei n.° 259/98, de 18 de 

agosto, conforme previsto no artigo 4.° da mesma Lei, ao determinar que “O período de atendimento deve 

tendencialmente, ter a duração mínima de oito horas diárias, abranger o período da manhã e da tarde e ter 

obrigatoriamente afixadas, de modo visível ao público, nos lacais de atendimento, as horas do seu início e 

do seu termo.” Porém, no que diz respeito às secretarias dos tribunais judiciais, secretarias dos serviços do 

Ministério Público e, bem assim, às secretarias dos tribunais administrativos e fiscais, o horário de 

funcionamento, que corresponde ao período durante o qual exercem a sua atividade, e o período de 

atendimento, que equivale ao tempo em que as secretarias se encontram abertas ao público, mostram-se 

previstos em lei especial (art.° 122.° da Lei n.° 3/99, de 13 de janeiro, que aprova a Organização e 

Funcionamento dos Tribunais Judiciais), pelo que não se subsumem no âmbito da regulação dos normativos 

ora alterados, que preveem o alargamento do número de horas de atendimento semanal dos serviços públicos, 

impondo-se assim, consequentemente, uma alteracão legislativa a se. Nesta medida, mantem-se o horário de 

atendimento constante do referido art.° 122.° da Lei n.° 3/99, de 13 de janeiro, até que se produza a alteração 

legislativa em conformidade, os seja, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 

minutos às 16 horas. Tendo em conta a recente publicação da Lei n.° 62/2013, de 26 de agosto, que aprova a 

Organização do Sistema Judiciário e que impõe a necessária regulamentação a aprovar no prazo de 60 dias, 

tal iniciativa fica relegada para momento coincidente com a aprovação desta.  

Contudo, impondo-se dar cumprimento ao previsto no artigo 2.°, de acordo com o imposto pelo art° 10.º, 
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ambos da Lei n.° 68/201 3, de 29 de agosto, e tendo em vista a respetiva produção de efeitos, prevista para o 

próximo dia 28 de setembro, determina-se que: 

 - O período normal de trabalho dos funcionários de justiça nas secretarias dos tribunais judiciais, secretarias 

dos serviços do Ministério Público e nas secretarias dos tribunais administrativos e fiscais, passa a ser de oito 

horas por dia e de quarenta horas por semana, devendo ser assegurado este acréscimo de uma hora até às 18 

horas.  

 - Para o efeito, devem os administradores judiciários, secretários de justiça, ou quem legalmente os substitua, 

dar conhecimento aos funcionários de justiça colocados na respetiva secretaria judicial ou serviços do 

Ministério Público, que o presente despacho se encontra disponível para consulta na página eletrónica da 

DGÁJ, e bem assim, adotar as providências necessárias por forma a garantir o cumprimento do alargamento 

do horário agora fixado.  

O Diretor-Geral (Assinatura electrónica); 

 

2 – O r.i. foi apresentado em juízo no dia 25.9.2013, cf. fls 1 e 2 dos autos em suporte de papel; 

 

3 – A entidade requerida apresentou a resolução fundamentada, via site, no dia 27.9.2013, cf. fls 29 dos autos 

em suporte de papel; 

 

4 – O Requerente pediu a declaração de ineficácia dos actos de execução indevida no dia 2.10.2013, cf. fls 45 

e segts dos autos em suporte de papel; 

 

5 – No dia 7.10.2013, foi apresentada em juízo a oposição, cf. fls 76 e segts dos autos em suporte de papel; 

 

6 – No dia 10.10.2013, a entidade requerida pronunciou-se acerca do pedido de declaração de ineficácia, cf. 

fls 126 e segts dos autos em suporte de papel. 

 

APRECIAÇÃO  

 

Da excepção de incompetência absoluta do tribunal 

A entidade requerida suscitou na sua oposição a incompetência absoluta da jurisdição 

administrativa, alegando que “Tal como vem recortada a pretensão e respetiva causa de 

pedir, não é a mesma suscetível de atingir o efeito desejado, pelo que se verifica a 

impropriedade ou inutilidade do meio processual” uma vez que o “aumento do período 

normal de trabalho” “não decorre do despacho, mas sim da Lei n.° 68/201 3, de 29 de 
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agosto, em particular do disposto nos seus artigos 2°, n.º 1 e 10.º, os quais vieram 

imperativamente determinar o aumento do período normal de trabalho para 8h/diárias e 

40h/semana.” 

Acrescenta que “O despacho que se impugna limita-se a dar cumprimento ao disposto 

naquele diploma e nas suas normas de natureza imperativa, de forma vinculada, não sendo, 

por isso, fonte de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Mais alega que “Este diploma 

dimana da Assembleia da República, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 161.º da 

CRP, não existindo dúvida de que se trata de um ato legislativo, em conformidade com o 

n.° 1 do artigo 112.° da CRP, pelo que o ato administrativo impugnado não configura um 

ato administrativo em sentido material.” Diz ainda que “ por força do estatuído no n.° 1 do 

artigo 11.º da Lei n.° 68/201 3, os horários específicos existentes à data da sua entrada em 

vigor, devem ser adaptados de forma a contemplar a nova duração do período de trabalho 

previsto no artigo 2.°, “(...) devendo os serviços promover a adequada alteração dos 

respetivos regulamentos internos...)”, competindo tal à entidade empregadora pública, e ao 

dirigente máximo dos serviços, observado que seja o formalismo previsto na Lei.” 

Em face destas considerações, extrai que “o que o Requerente parece pretender é antes a 

desaplicação das normas Legais constantes da Lei n.° 68/201 3, impondo à Administração 

uma conduta de “nion facere”, fazendo com que tudo se passe como se estas normas não 

tivessem sido editadas, de modo a manter o período normal de trabalho, com o conteúdo 

anteriormente vigente, até que venha a ser proferida decisão final no âmbito do processo 

principal a intentar.” pelo que conclui no sentido de que “a providência cautelar pretendida 

não configura meio idóneo para tal, porquanto o efeito pretendido apenas poderia resultar 

da suspensão de eficácia das próprias normas da Lei n.° 68/2013 ou da condenação do 

Requerido a não aplicar as mesmas.” Tratando-se de suspensão de eficácia das próprias 

normas legais extraídas dos artigos 2.°, 3.º e 10.º da Lei n.° 68/201 3, verificar-se-ia a 

incompetência absoluta da jurisdição administrativa para a respetiva apreciação, bem como 

a consequente ilegitimidade passiva do R. 

Vejamos. 
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Não obstante a entidade requerida ter alegado que o despacho suspendendo se limita a 

aplicar o disposto nos art.º 2.º, 3.º e 10.º da Lei n.º 68/2013, de 29.8 (cf. art.º 2.º da 

oposição), pelo que estamos perante normas emitidas pela Assembleia da República no uso 

do poder legislativo, cabendo a apreciação da sua constitucionalidade, ao Tribunal 

Constitucional e não aos tribunais administrativos, por não estarmos perante normas 

emitidas por qualquer entidade administrativa no exercício da função administrativa, tal 

não é exacto. 

Em primeiro lugar, o Requerente identificou como sendo objecto da presente providência, 

o Despacho do Senhor Director-Geral da Administração da Justiça, emitido para vigorar a 

partir de 28.9.2013, pelo qual determina que o acréscimo de 1 hora diárias no período 

normal de trabalho seja prestado, de 2.ª a 6.ª f, das 17 às 18h.  

Ora tal obrigação – prestação do acréscimo de 1 hora diárias, de 2.ª a 6.ª f, das 17 às 18h - 

não se encontra prevista em qualquer dos preceitos da Lei n.º 68/2013, como resulta da sua 

simples leitura. 

É quanto basta para demonstrar que a decisão cuja eficácia o Requerente pretende 

suspender, por um lado, é um despacho emitido por um director-geral e não quaisquer 

normas legais e, por outro lado, o despacho suspendendo não se limitou a reproduzir o teor 

de alguns dos preceitos legais da Lei n.º 68/2013, designadamente, os art.º 2.º, 3.º e 10.º 

invocados pela entidade requerida. Ou seja, apreciar a aparência de bom direito da decisão 

suspendenda não é, em substância, apreciar a legalidade e ou inconstitucionalidade da Lei 

n.º 68/2013.  

A excepção é de improceder, ficando prejudicado o conhecimento da ilegitimidade passiva 

do R.. 

 

Do mérito da causa 

Começa-se por dizer que a Lei n.º 68/2013 alterou o Dec.-Lei n.º 259/98, de 18.8 

(Estabelece as regras e os princípios gerais em matéria de duração e horário de trabalho na 

Administração Pública), o qual foi emitido no uso da autorização legislativa concedida pelo 

n.º 1 do artigo único da lei n.º 11/98, de 24 de Fevereiro, pois que se trata de matéria 

incluída na reserva relativa da competência legislativa da Assembleia da República. 
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O referido decreto-lei foi objecto de negociação com as organizações representativas dos 

trabalhadores da função pública, como consta da parte final do seu preâmbulo. Recorda-se 

que de acordo com o artigo 6..º da Lei n.º23/98, de 26 de Maio (Estabelece o regime de 

negociação colectiva e a participação dos trabalhadores da Administração Pública em 

regime de direito público) são objecto de negociação colectiva as matérias relativas à 

fixação ou alteração da “Da duração e horário de trabalho”, cf. al. f) do seu n.º 1). 

 

O Dec.-Lei n.º 259/98, de 18.8. prevê no seu art.º 38.º, sob a epígrafe, “Pessoal docente, 

saúde e justiça” o seguinte: 

“Mantêm-se em vigor os regimes de trabalho e condições da sua prestação fixados em 

legislação especial para o pessoal docente e da saúde e, bem assim, para o sector da justiça, 

sem prejuízo do previsto artigo 15.º”. 

 

Sublinha-se que a Lei n.º 68/2013, não obstante ter alterado os artigos 3.º, 7.º, 8.º, 16.º e 

17.º do Dec.-Lei n.º 259/98, manteve inalterado o seu art.º 38.º, antes transcrito. 

 

Ora o regime de trabalho e condições da sua prestação para o sector da justiça, 

concretamente, os funcionários judiciais colocados nas secretarias judiciais consta do art.º 

122.º da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro (Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais 

Judiciais) o qual reza assim: 

“1 - As secretarias funcionam, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 

13 horas e 30 minutos às 17 horas.  

2 - O disposto no número anterior não prejudica a instituição, por despacho do Ministro 

da Justiça, de horário contínuo.  

3 - As secretarias encerram ao público uma hora antes do termo do horário diário.  

4 - As secretarias funcionam igualmente aos sábados e feriados que não recaiam em 

domingo, quando seja necessário assegurar serviço urgente, em especial o previsto no 

Código de Processo Penal e na Organização Tutelar de Menores.” 

 

Repare-se que o horário de funcionamento previsto no n.º 1 do art.º 122.º da Lei n.º 3/99 é 

um horário rígido, de acordo com a definição constante do n.º 1 do art.º 17.º do Dec.-Lei 
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n.º 259/981 (“aquele que, exigindo o cumprimento da duração semanal do trabalho, se 

reparte por dois períodos diários, com horas de entrada e de saída fixas idênticas, separados 

por um intervalo de descanso”) diferente do horário rígido previsto no n.º 2 do mesmo art.º 

17.º , para os serviços de regime de funcionamento comum da Administração Pública, cf. 

n.º 2 do art.º 1.º, relativo ao seu âmbito de aplicação. 

 

A entidade requerida afirma sem justificar que uma coisa é o horário de funcionamento das 

secretarias judiciais e coisa diferente, o período normal de trabalho dos funcionários nas 

secretarias dos tribunais judiciais. Sendo verdade que tal distinção de conceitos se justifica, 

em abstracto, carecia a mesma de justificação, no caso concreto. De resto, não só a 

entidade requerida, na sua oposição, não justifica a sua afirmação, como o Despacho 

suspendendo, não justifica porque carece de alteração legislativa a fixação de novo horário 

de atendimento, nada referindo quanto à necessária alteração legislativa do horário de 

funcionamento também previsto por lei. É que se tal afirmação tivesse sido produzida, 

inexistiria evidente contradição entre a mesma e a alteração do horário de trabalho dos 

funcionários em causa fixada no Despacho suspendendo. Porquê? Porque estando o horário 

de funcionamento das secretarias judiciais fixado na lei, concretamente, no n.º 1 do art.º 

122.º da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro (Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais 

Judiciais) e não, em regulamento interno, como acontece, em regra, nos serviços da 

Administração Pública e não podendo existir juridicamente normal prestação de trabalho 

fora do horário de funcionamento dos serviços, não se aplica aos funcionários judiciais 

colocados nas secretarias dos tribunais judiciais, o disposto no art.º 2.º da Lei n.º 68/2013, 

nem as alterações por si introduzidas aos art.ºs 7.º e 8.º do Dec.-Lei n.º 259/98. Entender-se 

o contrário, como defende a entidade requerida viola directamente o art.º 38.º deste 

diploma legal, o qual ressalva expressamente a situação em vigor no sector da justiça, 

como se disse anteriormente. 

 

                                                           
1 Este preceito dispõe que: “Horário rígido é aquele que, exigindo o cumprimento da duração semanal do trabalho, se 

reparte por dois períodos diários, com horas de entrada e de saída fixas idênticas, separados por um intervalo de 

descanso” 
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Dir-se-á que esta interpretação subtrai os funcionários judiciais colocados nas secretarias 

da obrigação de prestação normal de trabalho aplicável aos demais funcionários colocados 

nos serviços da Administração Pública, não prestando o acréscimo de 5 horas semanais, 

imposto pela Lei n.º 68/2013, a partir de 28 de Setembro. 

Sim, é verdade. Porém, tal resultado foi querido pelo legislador, na medida em que 

manteve inalterado o art.º 38.º do Dec.-Lei n.º 259/98, certamente consciente da 

transitoriedade da sua vigência, uma vez que se encontra em curso o prazo previsto para a 

regulamentação da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto (Aprova a Organização do Sistema 

Judiciário), prazo este que termina já no próximo dia 26 de Outubro, ou seja, daqui a 15 

dias, cf. o seu art.º 181.º. 

 

Repare-se que o período normal de funcionamento dos serviços da administração Pública2 

não pode iniciar-se antes das 8 h, nem terminar depois das 20 h (cf. n.º 2 do art.º 2.º do 

Dec.-Lei n.º 259/98), cabendo ao dirigente máximo do serviço a sua fixação, em 

regulamento interno, após consulta prévia dos funcionários e agentes, através das suas 

organizações representativas, de acordo com o previsto na al. a) do n.º 1 e n.º 2 do art.º 6.º 

do mesmo decreto-lei. E, de acordo com o disposto no art.º 15.º do Dec.-Lei n.º 259/98, os 

dirigentes máximos dos serviços da Administração Pública podem adoptar uma ou 

simultaneamente, mais do que uma das modalidades de horário de trabalho (horários 

flexíveis, desfasados, jornada contínua, turnos) para além dos horários específicos 

previstos no art.º 22.º. Ou seja, nos casos em que são estabelecidas várias modalidades de 

horário é possível atribuir relevância à referida distinção entre horário dos trabalhadores e 

horário de funcionamento, mas não no caso em apreço. 

 

Tão pouco, o horário de trabalho dos funcionários judiciais em apreço, é um horário 

específico a adaptar, por força do disposto no n.º 2 do art.º 2.º da Lei n.º 68/2013. 

 

Os horários específicos a adaptar por força deste preceito legal, são os previstos no art.º 

22.º do Dec.-Lei n.º 259/98, cf. se extrai quer da al. d) do n.º 1 do art.º 6.º, quer do n.º 2 do 

                                                           
2 O período de funcionamento é o período diário durante o qual os serviços exercem a sua actividade, cf. 

n.º 1 do art.º 2.º do Dec.-Lei n.º 259/98. 
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art.º 15.º, ambos do Dec.-Lei n.º 259/98, sendo tal da competência do dirigente máximo 

dos serviços, como se disse antes. Repare-se a ressalva dos mesmos que é feita na norma 

transitória contida no n.º 1 do art.º 11.º da Lei n.º 68/2013. 

 

Por fim, a norma de prevalência contida no art.º 10.º da mesma lei, quando prevê que o 

art.º 2.º “prevalece sobre quaisquer leis especiais” quis significar os diplomas legais 

existentes à data da entrada em vigor do Dec.-Lei n.º 259/98 e ressalvados pelo n.º 2 do 

art.º 7.º do Dec.-Lei n.º 258/98, bem como os diplomas emitidos pelos diversos serviços 

integrados na Administração Pública, ao abrigo desta mesma norma, cuja redacção se 

transcreve “2 - O disposto no número anterior não prejudica a existência de regimes de 

duração semanal inferior já estabelecidos, nem os que se venham a estabelecer mediante 

despacho conjunto do membro do Governo responsável pelo serviço e do membro do 

Governo que tiver a seu cargo a Administração Pública.” a qual ao ter-se mantido 

inalterada, permitirá a edição futura de novos diplomas prevendo horários de serviços 

inferiores à duração normal actual (40horas). 

 

Apenas um breve apontamento, tendo em conta o alegado nos art.ºs 36 e 37 do r.i., para 

dizer que a LOFTJ aprovada pela Lei n.º 3/99, não é uma lei de valor reforçado por não se 

enquadrar em qualquer das previsões normativas do n.º 3 do art.º 112.º da CRP. Com 

efeito, dispõe n.º 3 do art.º 112.º da CRP que “ Têm valor reforçado, além das leis 

orgânicas, as leis que carecem de aprovação por maioria de dois terços, bem como 

aquelas que, por força da Constituição, sejam pressuposto normativo necessário de outras 

leis ou que por outras devam ser respeitadas.” O n.º 2 do art.º 166.º prevê quais os actos 

legislativos que devem revestir a forma de lei orgânica, os quais estão previstos nas alíneas 

a) a f), h), j), primeira parte da alínea l), q) e t) do artigo 164.º e no artigo 255.º. da CRP.  

 

Em face do que antecede, é manifesto que a decisão suspendenda padece de vícios de 

violação de lei por errada interpretação do disposto no n.º 2 do art.º 2.º, 10.º e n.º 1 do art.º 

11.º todos da Lei n.º 69/2013. Padece também de vício de violação de lei por aplicação 

indevida do disposto no n.º 1 do art.º 2.º da Lei n.º 69/2013, ao não atender que esta lei não 
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alterou o art.º 38.º do Dec.-Lei n.º 259/98, preceito este que ressalva o regime de trabalho 

em vigor no sector da justiça. 

Atendendo a que o julgador não está vinculado ao alegado pelas partes no que diz respeito 

ao direito, julga-se procedente a presente providência pelos motivos antes expostos, ao 

abrigo do disposto na al. a) do n.º 1 do art.º 120.º do CPTA, considerando-se prejudicado o 

conhecimento das demais causas de pedir invocadas. 

 

Fixo o valor da causa em €30 000,01. 

Custas a cargo da entidade requerida. 

Registe e notifique. 
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