INFORMAÇÃO SINDICAL
PLENÁRIO NACIONAL
DIA 29.06.2021 em SANTARÉM
Em reunião de Secretariado Nacional ocorrida hoje 18.06.2021, foi decidido que o Plenário
Nacional será realizado no próximo dia 29.06.2021, pelas 14.00 horas em Santarém.
O SFJ, foi ontem confrontado, pelas 15.45 horas, com o comunicado do conselho de ministros,
que impôs uma “cerca sanitária” em Lisboa a partir das 15.00 horas do dia 18.06.2021
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=427 .

“De forma a conter o aumento de incidência que se tem verificado, fica proibida a circulação de e para a
Área Metropolitana de Lisboa ao fim-de-semana, entre as 15h00 de dia 18 de junho e as 06h00 de 21 de
junho de 2021.”

Perante o “cerco sanitário” decretado pelo Conselho de Ministros, o SFJ encontrava-se perante
uma decisão difícil e complexa.
Poderíamos:
Não levar em conta a comunicação feita pelo Conselho de Ministros e manter o Plenário,
fazendo deslocar e concentrar em Lisboa, no Terreiro do Paço, cerca de 2500 Oficiais de Justiça.
Ou levar em conta a comunicação do Conselho de Ministros e procurar uma cidade com índices
mínimos de casos e Rt (covid19).
Decidimos não colocar em causa o bom nome dos oficiais de justiça. Tal aconteceria certamente
se tivéssemos avançado para o plenário no Terreiro do Paço. Seríamos notícia nacional, mas
pelas piores razões, nomeadamente porque tínhamos desrespeitado a decisão do Conselho de
Ministros e seríamos os causadores do aumento de casos a nível nacional, porque o SFJ tinha
concentrado cerca de 2500 pessoas de todo o território Nacional e que estes seriam a causa do
aumento do número de casos de Covid19.
O SFJ continua implacável na defesa dos direitos dos Oficiais de Justiça.
Rejeitamos na íntegra o projecto de revisão de Estatuto dos Funcionários de Justiça, publicado
no BTE http://bte.gep.msess.gov.pt/separatas/sep12_2021.pdf.
A nossa posição é bem explicita e encontra-se plasmada nas Informações Sindicais de
09.06.2021 e 16.06.2021.
Assim, para além da greve já decretada ao Juízo de Execução de Lousada, que se realizará entre
os dias 01.07.2021 e 15.07.2021, estamos já a delinear e a calendarizar o agravamento das
formas de luta, nomeadamente uma greve alargada, que compreenderá o período
compreendido entre o dia 01.08.2021 e 30.10.2021.

E no dia 29 de junho, no Plenário Nacional, daremos voz à nossa indignação.
Quem não luta pelo que quer, aceita o que vier.
A LUTA CONTINUA!

O momento é de UNIÃO!
JUNTOS, CONSEGUIREMOS!

