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GREVE AO TRABALHO NÃO RECONHECIDO 

 

 

Decorre, até 31 de dezembro de 2018, durante todos os dias, nos períodos 

compreendidos entre as 12h30 e as 13h30, bem como das 17h00 às 09h00 (do dia 

seguinte), a greve dos Oficiais de Justiça ao trabalho (es)forçado – trabalho realizado, 

sem que tal seja reconhecido. 

 

Assegurar o cumprimento desta greve, por parte dos Oficiais de Justiça, é 

fundamental, pois há que garantir coerência e constância na ação. A adesão 

massiva à greve é fundamental, na luta pelos direitos dos trabalhadores e, mais ainda 

nesta greve, também por não ter qualquer custo para o trabalhador, comportando 

antes um custo para o Governo, uma vez que deixa de ser assegurado o trabalho que, 

sendo fundamental, não é sequer reconhecido. 

 

Também é importante que se coloque fim à irracionalidade da nossa própria atuação, 

pois não é racional fazer greve durante três dias – como ocorreu com as duas últimas 

greves – para depois, nos dias seguintes, a maioria da classe trabalhar mais horas, 

recuperando assim, através desse trabalho suplementar, os atrasos decorrentes da 

greve. Sejamos coerentes e frontais: nenhuma carreira atinge objetivos ou é levada a 

sério, com estas inconstâncias. 

 

Portanto, há que mudar de paradigma, de vez, e perceber o que está em causa. 

Sabemos que há a questão das inspeções e exigências feitas, muitas vezes por 

colegas nossos que esquecem quem são e qual a sua carreira. Contudo, é à carreira, 

no seu todo, que compete mostrar força, coerência e constância. Pois só assim 

venceremos.  

 

Afirmou Simone Beauvoir, citada de memória: «o opressor não seria tão forte se não 

tivesse cúmplices entre os oprimidos». Compete-nos, então, garantir que nenhum 

opressor conseguirá ganhar, quando à nossa razão se junta a nossa coragem. Nós 

temos razão! Basta de medo! 
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Assim, os Oficiais de Justiça devem, no âmbito desta greve, interromper todas as 

diligências, durante o horário de almoço – das 12h30 às 13h30 –, independentemente 

da sua natureza, pois desta forma determinou o tribunal arbitral. Mais: devem informar 

os magistrados que presidem às diligências que se encontram em greve, retomando 

os serviços, se assim for determinado, após as 13h30, mas retomando a mesma 

(greve), logo após as 17h00, nos termos e conforme o determinado pelo Colégio 

Arbitral. 

 

Para melhor acompanhamento desta greve e dos seus impactos, deve ser informado 

este Sindicato, por e-mail, das diligências adiadas ou interrompidas. 

 

É fundamental ADERIR, AFIRMAR a coerência e constância na luta! 
 
Lisboa, 2018-09-11 
 

A Direcção 


