COMUNICADO
GREVE GERAL
O Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ), expressa o seu total apoio à GREVE GERAL DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, marcada para os dias 9 e 10 de Novembro e faz um apelo para a adesão a esta
forma de luta, por parte dos Oficiais de Justiça.
Relativamente à questão muitas vezes colocada pelos Oficiais de Justiça sobre os serviços mínimos deve
ser expresso o seguinte:
Nos termos da lei, é aos Sindicatos que compete em primeira instância cuidar dessa questão e não aos
funcionários, individualmente.
A greve é um direito constitucional que assiste aos trabalhadores e passível de punição toda e qualquer
forma de coacção que vise alterar a posição do trabalhador nesta matéria.
Nestes termos o SOJ apela à consciência dos Oficiais de Justiça para que possam aderir à Greve pelos
motivos a seguir aduzidos.
O Governo tem assumido publicamente uma postura ofensiva para com os portugueses em geral, e para
com os funcionários públicos em particular.
Um Governo que apresenta aumentos de 1,5% para os trabalhadores, que propõe o congelamento das
progressões e suplementos, que aumenta entre 50% e 100% os descontos para a ADSE e SSMJ, que altera o
regime de faltas, que foge sistematicamente à negociação efectiva, pois decide primeiro, unilateralmente, e depois
então se disponibiliza para “negociar”, não cedendo um milímetro quantos às decisões já por ele tomadas, sendo
que a este autismo governamental, acresce a falta de sentido de equidade na medida em que os trabalhadores
perdem poder de compra, direitos adquiridos e protecção social, enquanto os grandes grupos económicos, vêm
crescer os seus lucros e não lhes são pedidos quaisquer sacrifícios com vista ao tão sobejamente falado “controlo
de défice”, é um Governo que merece o protesto inequívoco dos trabalhadores.
Assim, sem prejuízo de posteriores acções para defesa dos direitos dos Oficiais de Justiça, o SOJ reitera o
apelo à Greve Geral e, que cada um possa em consciência, expressar o seu protesto, aderindo à mesma.
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