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ENTENDIMENTOS CONVENIENTES AO ESTILO “DDT”

No dia de ontem, veio a DGAJ informar este sindicato, e veicular a informação, de que “entende”(?!) que o
aviso prévio de greve do SFJ, datado de 1999, está caducado.
Sobre matéria semelhante, será conveniente observar as informações sindicais de 12/07/2017 e de
18/07/2017, cuja posição mantemos.
Argumenta a DGAJ (mal), que as reivindicações que o sustentaram já caducaram, ou estão totalmente
desfasadas da realidade atual, e também porque já houve pré-avisos subsequentes para o mesmo universo de
trabalhadores e abrangendo os mesmos períodos horários, os quais consumiram o ou os anteriores.
Obviamente, não passam de convenientes “entendimentos” (e não decisões judiciais e/ou jurisprudência), na
sequência de uma greve marcada pelo SOJ, que deu origem à imposição de serviços mínimos (para esta
greve).
Provavelmente, se pudesse, seria a DGAJ a marcar os horários e as datas das greves.
Provavelmente, se pudesse, seria a DGAJ a definir os tipos de greve.
Provavelmente, se pudesse, a DGAJ imporia serviços máximos, em vez de serviços mínimos, nas greves dentro
do horário normal de trabalho.
Provavelmente, se pudesse, a DGAJ seria a “DDT”.
Mas, que se saiba, ainda vivemos num Estado de Direito.
A DGAJ, com estas manobras, tenta apenas confundir, atemorizar e desmobilizar os Oficiais de Justiça, de
forma a que estes continuem, quais escravos, a trabalhar gratuitamente fora do horário normal de trabalho.
O artigo 540.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12/2, define que é nulo o ato que
implique coação, prejuízo ou discriminação de trabalhador por motivo de adesão ou não a greve, e ainda que
constitui contraordenação muito grave o ato do empregador que implique coação do trabalhador no sentido
de não aderir a greve, ou que o prejudique ou discrimine por aderir ou não a greve.
A posição da DGAJ é, por isso, GRAVE, INACEITÁVEL e um ATENTADO AO ESTADO DE DIREITO!
Percebe-se porque, exultam de alegria, os mesmos de sempre, de braço dado com o “entendimento” da
DGAJ, quando tal posição apenas se pode traduzir em prejuízo para os Oficiais de Justiça.
Vejamos.
O art.º 57.º da Constituição da República Portuguesa garante o direito à greve por parte dos trabalhadores,
dando a estes a competência de definir o âmbito de interesses a defender através da greve, não podendo a lei
limitar esse âmbito.
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Dispõe o art.º 530º do Código do Trabalho, que compete aos trabalhadores definir o âmbito de interesses a
defender através da greve, e que o direito à greve é irrenunciável.
O n.º 1 do art.º 531º do mesmo código diz que o recurso à greve é decidido por associações sindicais (a não
ser que tenha existido alguma alteração que desconheçamos!).
A greve termina por acordo entre as partes, por deliberação de entidade que a tenha declarado ou no final do
período para o qual foi declarada, cfr. dispõe o art.º 539.º do Código do Trabalho.
Aliás, o COJ teve já diversas deliberações que sustentam e dão razão ao SFJ, contrariando a posição agora
divulgada pela DGAJ.
Ora, a greve decretada, em Fevereiro de 1994, pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais ao trabalho não
remunerado realizado fora do horário normal de trabalho, e adequada ao horário atual por republicação de
novo Aviso Prévio, em Junho de 1999, mantém-se em vigor por quatro grandes motivos:
1- Não atingiu o fim do período para o qual foi declarada, pois o aviso prévio decretou greve por tempo
indeterminado;
2- O SFJ não decretou nenhuma greve coincidente com os mesmos períodos horários;
3- Muitos dos pressupostos e reivindicações que levaram ao decretamento da greve mantêm-se atuais;
4- O SFJ não deliberou nem comunicou, nunca, o fim desta greve, antes pelo contrário.

O SFJ, na defesa do supremo interesse da classe que representa, irá recorrer, obviamente, a todos
os meios para a reposição da legalidade e do respeito pelos direitos constitucionais dos
trabalhadores.
A greve do SFJ, republicada por Aviso Prévio de 1999, continua em vigor!
E não obriga a quaisquer serviços mínimos!

