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Judiciais
Informação Sindical – 19 de dezembro de 2018
Reunião da Sra. Ministra da Justiça com o SFJ

O Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) foi convocado para uma reunião ontem no Ministério da
Justiça (MJ), com a senhora Ministra da Justiça.
Esta reunião foi marcada na sequência da posição assumida pelo SFJ na pretérita reunião de 11/12,
onde rejeitámos liminarmente o documento apresentado ("Linhas Gerais...").
Mais informámos que, em face de contradições e retrocessos constantes daquele documento, não
estávamos disponíveis para dar seguimento à reunião e solicitámos "que fosse agendada uma
reunião com a Ministra da Justiça" (cfr. consta da IS de 12/12/2018).
Assim, na reunião com a Senhora Ministra (18/12) expusemos, uma vez mais, os nossos argumentos
e as nossas razões, já fundamentadas nos vários documentos entregues pelo SFJ ao MJ.
A Senhora Ministra mostrou-se disponível, e comprometeu-se a reanalisar as nossas propostas, com
o objetivo de ir de encontro a algumas das nossas posições, as quais assentam numa visão
justa, integrada e sustentável da carreira de Oficial de Justiça.
Esta disponibilidade em reapreciar os nossos fundamentos, revelada pela Sra. Ministra da Justiça
nesta reunião, constituiu sem dúvida um fator positivo, bem diferente de reuniões anteriores, mas
não mais do que isso, pelo que, obviamente, tal não altera em nada a estratégia de luta definida
pelo SFJ.
Como sempre temos assumido, só suspendemos a luta em face de propostas concretas do Ministério
da Justiça, que respeitem os Oficiais de Justiça, e que permitam retomar as negociações de forma
séria.
O SFJ tem tido, e continuará a ter, uma atitude proactiva e responsável, estando sempre disponível
para uma negociação com boa fé, mas sem nunca abdicar da defesa intransigente de uma carreira
digna.
A UNIÃO e DETERMINAÇÃO dos Oficiais de Justiça tem sido fundamental neste caminho!

A LUTA CONTINUA!
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!

