
Esquerda dividida e Rio
contra no salário de juizes
Proposta do PS sem consenso por permitir vencimento superior ao do chefe
do Governo Associação lembra apoio prometido por grupos parlamentares

ESTATUTOA proposta socia
lista para o Estatuto dos Ma
gistrados Judiciais está a di
vidir a Esquerda por elimi
nar conforme acordado en
tre Governo e Associação
Sindical dosJuizesPortugue
ses ASJP o limite que não
lhespermite ganhar mais do
que o primeiro ministro À
semelhança deRuiRio líder
do PSD oBlocomanifestou
se contra aproposta Porém
o PCP vê com bons olhos o

fimdaquelanormaque trou
xe distorções graves Face
aestapanóplia de posições a
associação recorda que todas
asbancadas se compromete
ram a viabilizar esta revisão
Após dar entrada no Parla

mento apropostaque permi
te aosmagistrados dos tribu
nais superiores verem os
seus salários subir aministra
da Justiça defendeu que o
fim do limite indexado ao sa
lário dochefedeGoverno re

põe uma remuneração a
quejá tinhamdireito Fran
cisca Van Dunem lembrou

que é uma das grandes rei
vindicações dos juizes por
ter deixado de haver estí

mulos à progressão nomea
damente na idaparao Supre
mo Tribunal de Justiça Re
cordou que desembargado
res dos tribunais da Relação
abdicavam de promoções
recusando ir para longe de
casa por mais 28 euros

REFERÊNCIASMÁXIMAS
Também o presidente da
ASJP Manuel Soares desta
cou ao JN que não se trata de
aumentar tabelas mas sim
de aplicar em2020 o que foi
aprovado em 1990 e blo
queado seismesesmeses de
pois poruma lei que deveria
ter sido temporária mas
perdurou até hoje
Mesmo assim a proposta

não convenceu Para oBE os
salários do presidente daRe
públicae doprimeiro minis
tro devem manter se como
referências máximas Ao

JN o deputado José Manuel
Purezaargumentou que este
limite tem a vantagem de
evitar a discricionariedade

e exceções para aqui e aco

lá Por isso o BE é por
princípio bastante crítico
da proposta Sabemos que
há necessidade de reporjus
tiça aos juizes sublinhou
mas há outras formas de o
conseguirmos como a repo
sição do tempo de serviço

Vamos ponderar apropos
ta Sabemos que resultou de
um acordo para resolver
distorções graves na pro

gressão das carreiras criadas
por umamedida avulsa de
Cavaco disse pelocontrário
António Filipe PCP ao JN
E não vê solução que não
sejaquebrar o teto
Por sua vez Rui Rio recusa

o fim do limite Não é poli
ticamente correto nem po
pular masé aminhaconvic
ção hámuitos anos na Fun
ção Pública o salário do pre
sidente da República deve
ser o mais alto e ninguém
deve ganhar mais que o pri
meiro ministro

PeloCDS NunoMagalhães
criticou na RTP o Governo
pela gestão casuística do
dossiê dos juizes emvez de
tratar de forma integrada as
carreiras do Estado

Opresidente daASJP
Manuel Soares diz ao JN
confiar que a proposta
será aprovada Recorda
que aquando da discus
são na generalidade
todos os partidos des
tacaram a importância
de viabilizaremum
acordo entre Governo e

sindicato incluindo
com esta incidência re
muneratória Por isso
diz se surpreendido
comRui Rio Nota que a
proposta inclui o au
mento em cem euros

para 875 do subsídio
que não é atualizado
desde 2005 Em troca
os juizes desistem de
uma ação que poderia
custar ao Estado 20 ou
30 milhões de euros
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