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INFORMAÇÃO
REUNIÃO NA RESIDENCIA OFICIAL DO PRIMEIRO-MINISTRO
O Sindicato dos Oficiais de Justiça, reuniu hoje com o Assessor do Senhor Primeiro-Ministro, Dr. Artur Penedos,
numa acção que visa levar os problemas da Justiça e dos Oficiais de Justiça, a várias instâncias.
Esta reunião, que estava já agendada, teve lugar num momento particularmente difícil para o país. No entanto,
assumimos a responsabilidade de continuar a trabalhar, numa tentativa de minimizar os problemas com que se defronta
a Justiça e a nossa classe.
No momento em que a reunião ocorreu, foi assumido que não há tempo para se iniciar uma negociação que
permita, através de uma alteração estatutária, valorizar a carreira dos Oficiais de Justiça.
No entanto, é importante que um Governo de gestão assuma responsabilidades e garanta que a imagem da Justiça
não se deteriore. Foi isso mesmo que o SOJ reivindicou deixando exemplos concretos de situações que têm de merecer
uma resposta.
O momento é difícil mas um Governo, mesmo de gestão, não pode isentar-se de manter as condições mínimas
para o funcionamento do Órgão de Soberania “Tribunais”.
O Dr. Artur Penedos garantiu que as situações denunciadas vão ser avaliadas e que o Governo não se desinvestirá
de agir no quadro legal.

DIA DAS LUTAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL
No dia 25 de Março, comemora-se mais um dia de intensa e significativa luta por parte dos colegas, Oficiais de
Justiça do Brasil.
Assim, o SOJ expressa a sua solidariedade e faz votos para que os colegas do Brasil possam também eles
alcançar as suas reivindicações.
São reivindicações justas e fazemos votos de progresso nessas jornadas de luta.
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