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Proc. 01/PEP/GERAL/2012/TR

Acórdão do Colectivo de Juízes do Tribunal de Recurso,
constituído por Cláudio de Jesus Ximenes, Maria Natércia
Gusmão Pereira e Guilhermino da Silva:

Em 16 de Abril de 2012 foi realizada a segunda votação para a
eleição do Presidente da República, nos termos da Lei 7/2006,
de 2006, de 28 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelas Leis 5/2007, de 27 de Março, e 8/2011, de 22 de Junho,

para a qual concorreram os candidatos mais votados na primeira
volta Francisco Guterres “Lú-Olo” e Taur Matan Ruak.

Feito o apuramento dos resultados e publicada a acta do
apuramento provisório, nos termos do artigo 46º dessa Lei, a
Comissão Nacional de Eleições (CNE) remeteu ao Tribunal de
Recurso a acta de apuramento dos resultados nacionais
acompanhada das actas de apuramento distrital e inicial, bem
como das reclamações e decisões que incidiram sobre elas,
com a informação de que não foi interposto nenhum recurso.

Este  Colectivo de Juízes do Tribunal de Recurso analisou as
actas e demais documentos recebidos da CNE e nada encontrou
susceptível de afectar a regularidade da votação ou influir no
resultado eleitoral e verifica que o apuramento desse resultado
está correcto.

Assim, nos termos do artigo 48º da Lei 7/2006, delibera julgar
válida a segunda votação para a eleição do Presidente da
República realizada em 16 de Abril de 2012 e definitivos os
resultados correspondentes, a seguir discriminados, os quais
serão proclamados pelo Presidente do Tribunal de Recurso:

 Total Percentagem 

Eleitores inscritos 627.295  

Eleitores votantes 458.703 73,12 % 

Votos válidos 449.879 98,08 % 

Votos brancos 2.023 0,44 % 

Votos nulos 6.801 1,48 % 

Candidatos Votos obtidos Percentagem 

     Francisco Guterres “Lú-Olo” 174.408 38,77 % 

     Taur Matan Ruak 275.471 61,23 % 

     O  Candidato eleito Presidente da República é Taur Matan Ruak 

Rui Correia
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-    Remeta cópia ao Jornal da República, para publicação, à
CNE e ao STAE.

Díli, 23 de Abril de 2012

Os Juízes do Tribunal de Recurso

Cláudio de Jesus Ximenes – Presidente e Relator

Maria Natércia Gusmão Pereira

Guilhermino da Silva

Resolução do Conselho Superior de Magistratura Judicial

Na reunião de 19 de Abril de 2012, em que participaram os
conselheiros Cláudio de Jesus Ximenes, Presidente,
Guilhermino da Silva, Napolião Soares da Silva, Nelson de
Carvalho e Cirilio Cristóvão, nos termos do ao abrigo do artigo
111º da Lei 08/2002, de 20 de Setembro, alterada pela Lei 11/
2004, o Conselho Superior da Magistratura Judicial nomeou
os juízes portugueses António Joaquim da Costa Gomes, Júlio
Gantes Gonçalves e Pedro Miguel dos Reis Raposo Figueiredo,
para exercerem funções, o primeiro no Tribunal Distrital de
Dili, o segundo no Tribunal Distrital de Oecússi, em acumulação
com o Tribunal Distrital de Díli, e o terceiro no Tribunal Distrital
de Suai.

Dili, 23 de Abril de 2012

_____________________
Jacinta C. Da Costa
Juíza Secretária do CSMJ

DECRETO-LEI N.º 19 /2012

de  25  de  Abril

Estatuto dos Oficiais de Justiça

A presente lei insere-se no esforço do actual Governo apostado
na reorganização dos tribunais judiciais, ditada em razão da
conveniência e maior eficiência dos serviços, através da qual

se opera a cisão entre o regime aplicável à estrutura e
funcionamento dos serviços de apoio aos tribunais, do
Ministério Público e da Defensoria Pública e o estatuto próprio
dos respectivos funcionários, os oficiais de justiça.

Até agora, as normas estatuárias referentes aos oficiais de
justiça encontravam-se inseridas num diploma mais
abrangente, na generalidade, partilhando o seu regime jurídico
com o regime aplicável aos Serviços das Secretarias dos
Tribunais, do Ministério Público e da Defensoria Pública,
constante do Decreto-Lei nº 27/2009, de 9 de Setembro.

No âmbito da reorganização dos serviços de apoio adminis-
trativo aos tribunais, ao Ministério Público e à Defensoria
Pública, aproveita-se a oportunidade para proceder à autonomi-
zação do estatuto dos oficiais de justiça, reconhecendo a
especificidade das funções que cumprem e adequando-o às
crescentes exigências do serviço público que asseguram.

A função que os oficiais de justiça cumprem é essencial à boa
administração da justiça e ao regular funcionamento dos
tribunais. Os oficiais de justiça que prestam serviço nos
Tribunais, no Ministério Público e na Defensoria Pública são
o suporte directo e indispensável de Juízes, Procuradores da
República e Defensores Públicos no desempenho das
respectivas funções. A par da execução dos actos dos
magistrados e de um vasto conjunto de actos processuais que
lhes compete assegurar, os oficiais de justiça são quem
transmite, em primeiro lugar, a imagem dos serviços, enquanto
facilitadores do contacto inicial dos participantes na
administração da justiça e do público em geral com as
instituições judiciárias.

A natureza específica das funções desempenhadas exige que
os oficiais de justiça tenham conhecimentos e formação
especializada determinando a sua organização numa carreira
de regime especial, construída a partir de um regime de
recrutamento e formação capaz de assegurar a preparação
necessária para o bom desempenho das funções e num regime
de progressão na carreira baseada no mérito conjugado com
os níveis de desempenho e as classificações de serviço. Ainda
que pautada pela sua simplicidade, a carreira especial dos
oficiais de justiça quer-se aliciante, de modo a atrair bons
profissionais com níveis elevados de preparação técnica e
deontológica, optando-se, por isso, pela salvaguarda de um
regime remuneratório adequado e compatível com as exigências
da carreira.

Assim, o Governo decreta, ao abrigo da alínea p) do artigo
115.º da Constituição da República, para valer como lei, o
seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

É aprovado o estatuto dos oficiais de justiça, publicado em
anexo ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante.

Artigo 2.º
Revogação

São revogadas as normas estatutárias respeitantes aos


