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Somos
a
favor
da
moralização
e
observância do teto salarial. O que não
aceitamos é o massacre e a submissão que
o Legislativo quer nos impor.
É preciso esclarecer que a magistratura
federal (Comum e do Trabalho) não recebe
supersalários.
Apoiamos qualquer iniciativa que tenha
por
finalidade
a
moralização
de
vencimentos nesse país, abrangendo todos
os Poderes da República: Judiciário,
Executivo e também o Legislativo.

As associações nacionais não fizeram
lobby
contra
a
extinção
dos
supersalários, e sim contra normativos
visivelmente inconstitucionais e contra
as intenções obscuras dos parlamentares
que estão na mira da lava jato. Mais uma
vez reafirmamos: Não somos a favor dos
Supersalários e não os recebemos.
Os PLS aprovados ontem pelo Senado
Federal, independente do mérito da
questão, e outros tantos que estarão na
pauta de hoje, não têm objetivos nobres
como quer fazer crer o presidente do
senado. Na verdade, conforme anunciou o
Senador Renan Calheiros, todos os
projetos que prejudicam, de alguma forma,
a Magistratura e o Ministério Público
estarão em pauta.
Tudo aconteceu, coincidentemente, depois
que o procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, protocolou na segundafeira, dia 12/12, no Supremo Tribunal
Federal (STF), a primeira denúncia
derivada da Operação Lava Jato contra o
presidente do Senado, Renan Calheiros

(PMDB-AL), que é acusado de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro.
O Senador Renan Calheiros já é réu
perante o STF em uma ação penal e alvo de
outros 10 inquéritos, portanto, não há
como negar que as suas ações apenas
retratam o seu ódio e, em verdadeiro
abuso de autoridade, que, falaciosamente,
diz combater, tenta calar e fragilizar as
instituições que podem punir os seus
crimes. Induz a população em erro para
que
se
posicione
contra
o
Poder
Judiciário, dizendo que a magistratura
recebe mais de R$ 100.000,00, por mês, o
que não é verdade. Consta do Portal da
transparência de todos os TRTs os
contracheques de seus magistrados, que
podem ser consultados por qualquer
interessado.
O subsídio Bruto de um Juiz Titular de
Vara da Justiça do Trabalho é de R$
28.947,55 + R$ 884,00 (alimentação) = R$
29.831,55. Desconta-se de Imposto de
renda o valor de R$ 6.215,55, de PSSS
(Previdência): R$ 3.184,23, de Saúde TRT:

R$ 504,00 e de contribuição associativa:
R$ 473,50. Total de descontos: R$
10.881,28, só para a União (IR e PSSS) o
desconto é de R$ 9.903,78. Valor líquido:
18.950,27.
Sempre aprendi que o Congresso Nacional é
a casa do povo, mas, ultimamente, todos
têm visto que o povo está proibido de
entrar nas duas casas: Câmara e Senado.
O mais interessante é que na casa da
Justiça nenhum cidadão é impedido de
entrar. E é na Justiça que o povo
encontra a garantia de seus direitos.
Não deixe que o Poder Legislativo feche
também as portas do Judiciário para o
povo. Resista e não acredite em mentiras
contadas por aqueles que são alvos de
investigação de crimes.
Ontem, o Senador Renan Calheiros, em
atitude déspota, ou seja, de forma
arbitrária e opressora, determinou que os
magistrados fossem retirados do Plenário.
Hoje, repetiu a mesma arbitrariedade.

Vimos algumas manifestações favoráveis a
esse ato. Alguns podem estar pensando que
essa
barbaridade
foi
uma
atitude
corajosa, mas é preciso que esse país
pare
e
pense
sobre
o
que
está
acontecendo.
O Senador, que já é réu em um processo e
investigado em outros 10 inquéritos, como
disse anteriormente, está buscando,
visível e incontestavelmente, enfraquecer
o Poder Judiciário e o Ministério
Público, pois a todo momento quer reger e
aprovar leis de interesse próprio, a
exemplo do PLS 280 apensado ao PLC
80/2016 (das dez medidas adulterado) que
querem aprovar neste momento.
Se
aprovado, seguirá direto para sanção
presidencial e provavelmente dificultará
as investigações da lava jato, operação
da qual o Senador Renan Calheiros e
tantos
outros
parlamentares
são
investigados.
Que país é esse?!?!?!?
Resistir e Lutar. Não tem outro caminho.
A Magistratura não se entregará.

