
Estatuto Ministra da Justiça e sindicatos dos juÍzes e do Ministério Público em guerra

Magistrados acusados
de pediremmais 40
Nelson Morais

A ministra da Justiça Paula Tei
xeira da Cruz afirmou ontem que a
revisão dos estatutos dos magistra
dos não avançou porque estes pe
diam aumentos remuneratórios na

ordem dos 40 Em reação o pre
sidente do Sindicato dos Magistra
dos do Ministério Público SMMP
António Ventinhas disse que se
trata de pura invenção da minis
tra enquanto a presidente da As
sociação Sindical dos JuÍzes Portu
gueses ASJP Maria José Costeira
acusou a de desonestidade inte
lectual

Se ainda não estão repostos se
quer os salários da Função Pública
é manifestamente impossível acei
tar pedidos de aumentos de cerca
de 40 afirmou a ministra em
resposta aos jornalistas que na As
sembleia da República lhe pergun
taram por que tinha deixado cair a
revisão dos estatutos dos magistra
dos judiciais e do MP Paula Teixei
ra da Cruz exemplificou que um
aluno do Centro de Estudos Judiciá

rios CEI começaria logo a ganhar
3000 mil euros mais um subsídio
de condição de magistrado de 1200

Isso é má fé e desonestidade

intelectual reagiu a nova presi
dente da ASJP Maria José Costeira

lembrou que os auditores de justi
ça nome dos alunos do CEJ ga
nham uma bolsa de mil euros lim

pos E o projeto de novos estatu
tos saído de um grupo de trabalho
criado pela ministra não fazia ne
nhuma proposta de alteração des
sa bolsa garantiu ao JN

O presidente do SMMP António
Ventinhas também desmentiu a
ministra quanto aos aumentos de

40 É uma pura invenção é 100
falso declarou

Grupos de trabalho presididos
pelo secretário de Estado da Justi
ça com dois diretores gerais e re
presentantes dosmagistrados con
cluíram no final de 2014 projetos
de revisão dos estatutos com um

capítulo que preconizava altera
ções distintas às remunerações de
juizes e de procuradores

Mas os dirigentes sindicais sus
tentam que aqueles projetos pro
duzidos com aval do secretário de

Estado eram apenas contributos
para a proposta de lei que a minis
tra deveria ter levado a Conselho de
Ministros Daí Ventinhas insistir

que os aumentos remuneratórios
ali previstos são um falso argu
mento da governante Numa reu
nião a 5 de março dissemos lhe
que deixávamos cair os aumentos
remuneratórios se fosse necessá
rio para que o novo estatuto fosse
aprovado justifica

Criticada atuação
dos novos
dirigentes sindicais

Vivi estes quatro anos paci
ficamente com os sindicatos

Se alguma coisa mudou foi se
guramente a atuação das au
tuais direções disse ontem
Paula Teixeira da Cruz justifi
cando a guerra aberta pelos
sindicatos de juizes e procura
dores com a mudança de presi
dentes há três meses Da parte
dos juizes Maria José Costeira
ironizou que a ministra se es
queceu de dizer que foi agora
que começou a faltar à verdade
a ser desleal e a achincalhar os

juizes Oque mudou foia
atuação da ministra sempre se
comprometeu em aprovar os
novos estatutos e não o fez
corroborou o novo líder do

SMMP António Ventinhas
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