
TRIBUNAIS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS EXIGEM INTEGRAÇÃO DAVERBA NO VENCIMENTO

Milhões em abonosfantasma na Justiça
Suplemento para recuperação de processos pendentes é mentira que já dura desde 1999

BERNARDO ESTEVES

OMinistériodaJustiça MJ paga por ano 12 7milhões de euros em

suplementos a 7500
oficiais de justiça relativo a
compensação do trabalho de

recuperação dos atrasos proces
suais Porém na prática estes
trabalhadores não desenvolvem

um trabalho específico para re
cuperação de ações pendentes
Trata se de um suplemento

introduzido em 1999 pelo Go
verno de António

Guterres que re
presenta 10 por
cento do salário

Havia umdesfa

samento em relação
aos salários pagos
em outros organis
mos do MJ mas
como era complica
do dar um aumento
foi criado este abono com o

compromisso de integrar depois
no vencimento Todavia o Go
verno de Guterres caiu e nunca
mais se mexeu Para o Estado é

bomporque não paga subsídios
de férias e Natal sobre esse va

lor disse ao CMFernando Jorge
do Sindicato dos Funcionários

Judiciais que exige a integração
do abono no salário

O Governo através do relató
rio da Direção Geral da Admi
nistração e do Emprego Público
já anunciou a intenção de redu
zir e até extinguir suplementos

O sindicato avisa que tal seria
incomportável Não nos passa
pela cabeça que nos tirem esses
10 seria a insurreição total Há
funcionários a ganhar 500 600
euros e não recebemos horas ex
traordinárias refere Fernando

Jorge O CM sabe que o MJ não
tem para já qualquer intenção
de mexer nestes suplementos

Julgamentos marcados para 2015
OTribunal doTrabalho de

Lisboa está a agendar julga
mentos para oano de 2015 de
vido à falta de recursos Os jui
zes estão já a marcar julgamen
tos para 2015 porque faltam
funcionários magistrados e sa
Ias de audiência São processos
que estão concluídos e prontos
para ir a julgamento mas ainda
terão de esperar mais de umano
por falta de recursos disse ao
CMFernando Jorge admitindo
que haja também um aumento

do número de processos pois a
crise levou a um aumento da
conflitualidade laboral

Segundo opresidente do Sin
dicatodos Funcionários Judiciais
oGoverno pressionadopela
troika privilegioua redução dos
processospendentes relativos a
ações executivas e não reforçou
meios nos tribunais de trabalho

Os processos da troika que têm
que ver comdinheiro forampri
vilegiados Osdaspessoas fica
rampara trás disse

300 mil ações
extintas com
mudança na lei
A redução de processos pen

dentes foi conseguida pelo Go
verno não através do pagamen
to deste abono mas recorrendo
auma alteração legislativa que
permitiuextinguir cerca de 300
mil das 1 4milhões de ações
executivas para cobrança de dí
vidas Estes processos repre
sentam70 por cento do total de
pendências e muitos estavam
parados nos tribunais sempos
sibilidade de resolução Com a
mudança introduzida pela mi
nistra da Justiça Paula Teixeira
da Cruz foramextintos todos os
processos que durante três me
ses não sofressemqualquer im
pulso Foiumamudança para
enganar a troika que exigiu a
redução das pendências Deu
um certo gozo e teve lógica
considera Fernando Jorge
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