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INFORMAÇÃO 
 

SOJ COLOCA TERMO À GREVE  
- Oficiais de Justiça de Boa-Fé Negocial -  

 
 
O Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) foi convocado, pelo Ministério da Justiça, para reunir 
no dia 15 de março, para Abertura de Processo Negocial de recomposição da carreira dos 
Oficiais de Justiça, na contagem do congelamento do tempo de serviço. 
 
Relembra-se que a abertura deste processo negocial era uma das reivindicações do SOJ e consta 
do Aviso Prévio de Greve que se iniciou a 04 de janeiro, com termo a 04 de outubro de 2019. 
 
Estamos conscientes de que a convocatória, para abertura do processo negocial, é um passo 
muito pequeno, perante a postura que tem sido assumida pelo Governo, reiteradamente, 
desconsiderando o processo negocial, desrespeitando a lei, “atropelando” os seus próprios 
trabalhadores, na desvalorização insípida dos princípios mais elementares de um Estado de 
Direito Livre e Democrático. 
 
Contudo, e de boa-fé negocial, somos do entendimento que um pequeno passo pode representar 
– assim todos estejam de boa-fé –, finalmente, o início de uma caminhada proveitosa, em prol 
dos direitos dos trabalhadores, nomeadamente o direito à vida profissional, pessoal e familiar. 
 
Assim – imbuído de verdadeiro espírito de missão –, o SOJ colocando os interesses do País em 
primeiro lugar, deliberou colocar termo à greve que decorre desde o dia 04 de janeiro do 
corrente ano, respeitando os princípios de uma sã negociação.  
 
Compete agora ao Governo, perante esta posição, assumir também as suas responsabilidades e 
demonstrar, na prática, vontade genuína de dar o passo firme e seguro, rumo ao respeito pelos 
princípios do Estado de Direito Livre e Democrático, conforme deve ser apanágio de um 
processo negocial de base ética, franco e justo para todos os stakeholders envolvidos. 
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