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Marcelo&ministra da Justiça: demissão ou terra de ninguém?
JUSTIÇA, CIÊNCIA&POLÍTICA, COM TEMPERO

GONÇALO S. DE MELLO
BANDEIRA1

M
arcelo deve exer-

cer veto na lei do 

aumento dos juí-

zes. É como a “mu-
lher de César”, não basta ser. 

Em notícia da comunicação 

social de 31/5/19 (Expresso), 

dizia-se “Procuradores exi-
gem o mesmo tratamento que 
os juízes”. Foi aprovada uma 

nova Lei na Assembleia da 

República na qual ficou es-

tabelecido que os juízes dos 

Supremos terão aumentos 

líquidos de cerca de €700 

mensais. Situações simila-

res, embora em “menor me-
dida” (€340), irão aconte-

cer com juízes da Relação, 

dos T. Centrais administra-

tivos – o salário mínimo é 

de cerca de €600 e foi dos 

que aumentou menos na 

UE (Tvi: 5/6/19)! Já os juízes 

estagiários também irão ver 

um acréscimo nos seus salá-

rios ficando a ganhar mais 

do que um professor em to-

po de carreira p.e. do “Se-
cundário”: Jornal Económi-

co em 30/5/19. Contra isto 

se insurgiu muito bem Rui 

Rio (as críticas do Advogado 

Júdice indicam, neste “mun-
do de Justiça”, que Rui Rio 

está a alertar Portugal para 

o bom caminho: a História 

dará razão a Rui Rio neste 

ponto). Não estamos contra 

o aumento dos juízes! Bem 

pelo contrário, pessoas de 

ética cerebral igual a zero 

são mais susceptíveis, des-

de logo quando existem ca-

sos de suspeita de corrup-

ção ao “mais alto nível” (com 

presunção de inocência) – 

p.e. Juízes Rui Rangel e Fáti-
ma Galante alvo de processos 
disciplinares / A Operação Lex 
investiga suspeitas de corrup-
ção/recebimento indevido de 
vantagem, branqueamento de 
capitais, tráfico de influências 
e fraude fiscal / Lusa 11/10/18”; 
ou “Procurador condenado por 
corrupção quer regressar à ma-
gistratura / Orlando Figuei-
ra estava em licença sem ven-
cimento de longa duração, foi 
condenado pelo tribunal pelo 
crime de corrupção, mas diz 
que quer de novo o lugar de 
procurador”. Bem pensado! 

E os Conselho Superior da 

Magistratura e do Ministério 

Público?! E até pode ser que 

todos sejam ilibados e tu-

do não tenha passado dum 

equívoco bancário. OXA-

LÁ que sim. E os outros au-

mentos? Militares, polícias, 

guardas prisionais, Serviços 

de Informação?! E professo-

res e investigadores Univer-

sitários e Superior (não es-

quecendo os outros graus), 

que geram uma riqueza in-

contável para Portugal nos 

âmbitos económico, social, 

político, cultural e mental – 

veja-se o crescimento à vol-

ta das universidades - NÃO 

DIZEM NADA? Onde está a 

equiparação Justa das carrei-

ras? Não tem sentido um sa-

lário no Estado acima do 1º 

Ministro (e PR). É uma vio-

lação clara da divisão de po-

deres: Legislativo, Executi-

vo e Judicial - vão estudar 

Montesquieu. “Populismo” 
é violar a igualdade institu-

cional entre a divisão dos 3 

Poderes Originais. Resta a 

Comunicação Social e Re-

des Sociais para fazerem a 

respectiva denúncia. E os 

médicos, diplomatas, enfer-

meiros, professores em ge-

ral, trabalhadores do Estado, 

do Privado, das Cooperati-

vas, das IPSS’s. E o MISE-

RÁVEL SALÁRIO MÍNIMO 

praticado em Portugal? On-

de está a solidariedade so-

cial? Não esquecer as dife-

renças internas salariais cada 

vez maiores quando com-

paradas com outros países 

da UE... Bem sabendo que 

houve ALGUMA contesta-

ção interna na votação da 

Assembleia, como foi den-

tro do PS (v.g. Maria Mar-

ques etc.), CDS (Mota Soa-

res etc.) e CDU (não sendo 

CDU, Álvaro Cunhal que 

conheci pessoalmente de-

ve estar a dar voltas no Tú-

mulo...), não é que estes 

partidos foram votar a fa-

vor?! Neste caso, o descré-

dito partidário atingiu o seu 

máximo e resta à Socieda-

de Democrática tomar po-

sição. E os 24 mil milhões 

para a Banca?! O n/colega 

professor Rebelo de Sou-

sa que apoiei desde o início 

(embora já nos tenha desi-

ludido) tem que vetar esta 

vergonha. Recorde-se que 

David Justino acusou a mi-

nistra da Justiça de ter “ne-
gociado o seu próprio aumento 
de salário uma vez que ela vai 
para o Supremo”.  A Srª rea-

giu violentamente, mas Jus-

tino manteve as críticas (TSF 

24/4/19). Diria: a Srª minis-

tra tem direito a responder, 

mas todo o Povo Português 

já viu bem aqui que m é que 

tem razão e quem devia es-

tar calado. Há outra hipóte-

se: demita-se Srª ministra. 

Vergonha?
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