
Pedro Lima Representante daAssociação Sindical de Juizes
nos Açores explica porque motivo os juizes estão em greve
pela revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais

Ganho menos
hoje do
que recebia
em 2004

LUÍSPEDRO SILVA

Porquemotivo osjuizesconvocaram
21 dias de greve ao longo deste ano
Não existe um Estatuto dosMagistra

dos Judiciais atualizado e aprovado há
vários anos Toda a reformulação daor
gânicajudiciária avançou semhaveruma
alteração do estatuto Estasituação ar
rasta se hávários anos

Logicamente que existe o objetivo de
adaptar e atualizar o Estatuto mas o po
der político tem atrasado esta alteração
que emrigor deveriatersidoefetuada pa
ralelamente com aalteração daorgânica
Podemosdividiremdois aspetos onde

hádissídio umprimeiro aspeto sobre te
mas relacionados com o poder discipli
nar e matérias relacionadas com ainde
pendência dos juizes Neste caso houve
umasériededesacordos queseforamul
trapassando
Depois existem as questões remunera

tórias e de carreira onde existemaior di
ficuldade em estabelecer um acordo A
falta continuadadeacordo comavanços
e recuos com a perceção da associação
sindical de algumprocedimento inde
vido do poder político nomeadamente
do Governo e do grupo parlamentar do
Partido Socialista é que íevaram aque as
posições se extremassem e aAssociação
Sindical dos Juizes entendesse ser ne
cessário avançar para a greve
Aextensão e relativadureza dagreve

está relacionadacomademoradestepro
cesso e as agruras do processo negociai
Qualéo desacordoque existe aoní

veldoplanoremuneratório entre aAs
sociaçãoSindicaldosJuizeseoMinis
tério daJustiça
Suponho por infeliz que isto seja que

os problemas não sejam com oMinisté
rio daJustiça que reconhecerá ajuste
zadas nossas reivindicações ou pelome
nos de parte delas O conflito será com
oMinistério das Finanças

Adegradação financeira ao longo dos
anos dosjuizes tornou as coisas insus
tentáveis e reclama atualizações O Mi
nistériodaJustiça não está sensível pen
samos nós devido alimitações financeiras
impostas pelo Ministério das Finanças
Háquantotempoosaláriodosjuizes

não é revisto

Nomeu caso emtermos líquidos ape
sar de ter subido de categoriaganhome
nos hoje do que recebia em 2004
Istojá comarecuperação departe dos

cortes após a passagem da troika Mes
mo contando com essa recuperação ga
nhomenos hoje do que em 2004 quan
do estava numa posição inferior à que
desempenho atualmente Como exem
plo a título pessoal poderia ter concor
ridohádois anos paraoTribunal daRe
lação e uma das razões porque não o faço
équeiriaganharmenos Porabsurdo que
isto possa parecer Foi este o estado em
que as coisas chegaram
Como é que se explica essa situa

ção

Devido aumcongelamento indefini
do das carreiras escalões remunera
tórios ehaverumalimitação de teto sa
larial nos escalões superiores Umjuiz
desembargador ou conselheiro com
quarenta anos de carreira ganha cerca
de 40 euros a mais que umjuiz de pri
meirainstânciacom 20 anos decarrei
ra porque o teto salarial dosjuizes nos
tribunais superiores estálimitado e não
pode subir mais
A comunidadejulga que osjuizes

apresentambonsvencimentos be
neficiam deumbomníveldevida por
issosentedificuldade emperceber as
motivações desta greve Que argu
mentos apresentam osjuizes para as
pessoas com estas ideias
Primeiro apresento um esclareci

mento sempre que um grupo profis
sional faz greve é invariável ser referido
como argumento que a população em
geral não compreende as motivações
para agreve Mas as pessoasjácomeçam
a perceber esse truque argumentativo
Quando se diz que os enfermeiros

querem mundos e fundos quemépro
fessor polícia ou funcionário adminis
trativo sabe que é isso que dizemares
peito dele quando faz reivindicações

Éverdade que os juizes têm um ní

vel remuneratório alto em comparação
com outros estatutosprofissionais mas
isso é o que é Os médicos ganhammais
do que os enfermeiros Os professores
ganham mais do que os contínuos
Não é por ganhar algo mais do que um

professor quepasso aacharque umjuiz é
bempago Porquenãoestáaserbempago
Recentemente opresidentedaAs

sociação Sindical dos Juizes anun
ciou a suspensão de um diade greve
para retomar as negociações
Chegou a ser efetuada greve em vá

rios dias mas foi canceladaagreve por
um dia porque oMinistério deu sinais
para se recomeçarasnegociações Exis
te um novo pré aviso de greve para o dia
22 de fevereiro e neste momento não
sei se a greve vai ficar suspensa ou vai
avançar Tudo vai depender da nego
ciação
Se a greve avançar como é que o ci

dadãovaisentiroprotestodosjuizes
Durante os primeiros dias de greve

a adesão foi muito elevada Desta vez
também vai registar uma adesão em
massa Na primeira vez a greve foi efe
tuadaporjurisdições Numdiao tribu
nal deTrabalho noutro dia os tribunais
criminais Destavez agreve seráporco
marcas Se a greve avançar no dia 22 de
fevereiro na comarca selecionada não
vão ser concretizadas diligências ou des
pachados processos
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