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NOTA – 31.05.2021 

PLENÁRIO NACIONAL 
18.06.2021 – 14.00 Horas 

 

O Governo e o Ministério da Justiça têm demonstrado e actuado de forma desrespeitosa para com os Oficiais de 

Justiça prometendo a resolução de várias reivindicações e referindo mesmo na Assembleia da República que as 

mesmas são mais que justas, mas ignorando as várias solicitações de reuniões que temos enviado para o Ministério 

da Justiça. 

Temos tido o apoio da ASJP, do SMMP, de muitos Magistrados, Advogados, Deputados e Autarcas que de forma 

pública têm reconhecido e demonstrado que apoiam as justíssimas reivindicações dos Oficiais de Justiça. 

Os oficiais de Justiça são o garante do bom funcionamento da Justiça! 

São os mesmos trabalhadores que sempre disseram “presente” e colaboraram na resolução de problemas graves: 

Organização Judiciária de 2014 – fizemos de tudo (desempenhando tarefas que não nos estão atribuídas e que 

muitas outras classes profissionais se recusariam a fazer) e demos o nosso melhor para que nada falhasse e tudo 

funcionasse, tendo inclusivamente trabalhado muito para além do horário e aos fins de semana.  

Crash do CITIUS em 2014 – mantivemos o sistema judiciário em funcionamento apesar do crash do citius; 

Desempenho Profissional / Pendências Processuais – Desde sempre que os Oficiais de Justiça têm, através do 

seu esforço quotidiano, apesar de em muitos Tribunais e DIAP.s existirem péssimas condições de trabalho e 

material / equipamento (obsoleto), conseguido bons níveis de produtividade e, pasmem-se, reduzimos as 

pendências. 

Mas há um preço a pagar, para que os Tribunais e DIAPs  funcionem, milhares de oficiais de justiça têm de trabalhar 

muito para além do horário e por vezes aos fins de semana, sem qualquer compensação. 

Tendo em consideração o silêncio e a falta de vontade em negociar, por parte do Ministério da Justiça, o Secretariado 

Nacional decidiu marcar um Plenário de Funcionários de Justiça para o próximo dia 18 de Junho de 

2020, das 11:00 às 16:30horas, no Terreiro do Paço, em Lisboa. 

Em breve daremos mais informações relativamente à operacionalização (Inscrições / Transportes). 

Junta-te aos que se encontram a lutar diariamente por ti, por mim e por todos Nós. 

Quem não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. 

Luta pelos teus e pelos nossos direitos. 

Justiça Para Quem Nela Trabalha. 

 


