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INFORMAÇÃO SINDICAL – 03 de junho de 2019
FALTA DE RESPEITO DO GOVERNO - OFICIAIS DE JUSTIÇA EM LUTA
Tal como informámos na passada quinta-feira, o Governo decidiu incluir no Decreto-Lei de Execução
Orçamental (DLEO) a “integração” do suplemento de 10% no vencimento.
É uma decisão que há muito reivindicamos e que se arrasta há cerca de 20 anos (foi uma promessa
do governo de então, o qual integrava o atual Primeiro Ministro).
E, se a decisão de integração é positiva, não podemos, todavia, aceitar a forma como se anuncia a
sua concretização.
Antes de mais, esclarece-se que nunca houve qualquer negociação específica sobre esta questão
com o SFJ.
Em rigor, o que o Governo está a fazer é extinguir um suplemento e a alterar a massa salarial dos
Oficiais de Justiça, ao arrepio do processo de negociação obrigatória, e não a integrar o suplemento.
Ao agir assim, o Governo envia uma mensagem perigosa aos restantes atores económicos, uma vez
que que dispensa a negociação nos processos de alteração salarial!
O que sempre exigimos foi que o Governo cumprisse o seu compromisso de integrar o valor do
suplemento na remuneração base, o qual, recordamos, sempre foi tributado em sede de IRS e
sujeito a descontos para a CGA!
Para tal, defendeu sempre este sindicato que tal deveria ser concretizado através do acréscimo
direto do suplemento mensal ao vencimento. E, claro, pago em 14 meses. Este é, aliás, o único
procedimento admissível em sede de “integração” de um suplemento na remuneração mensal dos
trabalhadores.
A nossa indignação pela forma como o Governo pretende realizar esta integração é tanto maior,
porquanto, ainda recentemente, foi aprovada na Assembleia da República uma proposta
apresentada pelo partido do Governo, relativa à integração do suplemento de compensação dos
Juízes, em que o respetivo valor mensal passará a ser pago, na sua totalidade, em 14 meses, em vez
dos 12 meses atuais.
Mais, para neutralizar o impacto da tributação sobre este suplemento dos Juízes, foi o mesmo
suplemento alvo de um aumento.
Ou seja, o Governo tem “dois pesos e duas medidas” para situações iguais, consoante o “peso”
institucional da classe profissional.
Para uns não existe travão orçamental, para outros a neutralidade orçamental é uma condição
exigível.
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Ou dito de outra forma, poderíamos dizer que o Governo tem medo dos Juízes, mas não se importa
de desconsiderar (e desrespeitar) os Oficiais de Justiça!
Importa também recordar que, em reuniões havidas no Ministério da Justiça (e na qual, além do SFJ,
estiveram presentes representantes de outro sindicato), a SEAJ afirmou que o Ministério da Justiça
estava a estudar uma “solução” que permitisse que em sede “da integração do suplemento de
recuperação processual, não houvesse uma diminuição do montante mensal auferido pelos oficiais
de justiça...”!
Os Oficiais de Justiça, como é reconhecido por todos os profissionais do foro e pelos atuais
responsáveis do MJ, desempenham as suas funções com elevado brio profissional, dedicação,
disponibilidade e exclusividade, trabalhando todos os dias muito para além do horário normal de
trabalho
Assim, o SFJ e todos os Oficiais de Justiça não podem deixar de manifestar o seu veemente protesto
por mais esta afronta e, nesse sentido, solicitámos já reunião, com caráter de urgência, à Sra.
Ministra da Justiça e a todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República.
Não sendo corrigida esta afronta, e de forma a manifestar o nosso descontentamento e indignação
de forma pública, o Secretariado do SFJ deliberou ainda a marcação dos seguintes dias de greve
geral nacional:
 Dias 18 e 25 de junho;
 Dias 2, 4 e 12 de julho.
A designação alternada destes dias de luta permite manter o protesto no tempo e, não menos
importante, permite a paralisação total de todos os tribunais nestes dias de greve, sem necessidade
de serviços mínimos, face aos acórdãos recentemente proferidos pelo Tribunal da Relação de Lisboa
em recursos interpostos por este SFJ relativamente a decisões do Colégio Arbitral aquando das
greves de janeiro de 2019.
Só perde quem desiste de lutar!
O SFJ tudo fará para que se FAÇA JUSTIÇA PARA QUEM NELA TRABALHA.

A luta continua!
Juntos conseguiremos!

