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ACTA 

Aos 8 de Março de 2008, realizou-se na nova sede do SSMP, na Rua 
Tomás Ribeiro, 89-3º, em Lisboa, a Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos 
Magistrados do Ministério Público, oportuna e legalmente convocada pela 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral e com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
1) Informações; 
2) Apreciação e votação do relatório da actividade e as contas da 
Gerência; 
3) Discussão da proposta de alteração do Estatuto do SSMP; 
4) Novos ataques ao Estatuto Sócio-Profissional dos Magistrados – 
medidas a tomar. 

 
Uma vez que à hora para que se encontrava marcada (14h30m) não se 

verificava o "quorum" estatutariamente exigido, a Assembleia-Geral iniciou-se 
meia hora mais tarde, ou seja, pelas 15 horas, ainda nos termos do Estatuto do 
SMMP. 
 
      * 
 
 Encontrando-se presente a Presidente da Mesa, Joana Marques Vidal, e o 
1º Secretário da Mesa, Adriano Cunha, e constatando-se a falta de um terceiro 
elemento, foi convidado a integrar a Mesa o sócio António Mota Salgado, que 
aceitou o encargo e nela tomou o seu lugar. 
 
      * 
 
 No decurso da Assembleia-Geral estiveram presentes 74 sócios, conforme 
lista de presenças que se junta em anexo, fazendo parte integrante da presente 
acta. 
 

* 
 Tendo a Presidente da Mesa dado início aos trabalhos, foi liminarmente 
solicitado pelo Presidente da Direcção, António Cluny, uma alteração à 
respectiva ordem no sentido de se iniciar a assembleia com a discussão e 
votação de uma proposta, apresentada pela Direcção, de moção de apoio à 
manifestação dos professores, a decorrer, à mesma hora, na Praça do Marquês 
de Pombal, em Lisboa, cujo teor consta da minuta distribuída à Mesa da 
Assembleia e pelos participantes.     
 
 A discussão da proposta de moção foi colocada à votação, tendo sido 
aceite por maioria (30 votos a favor), com 1 voto contra e 4 abstenções. 
 
 Decorreu, então, um período de discussão sobre esta proposta de moção 
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apresentada pela Direcção, a qual foi defendida pelo seu Presidente, António 
Cluny, tendo-se seguido a intervenção de vários presentes (nomeadamente, 
João Aibéo, Mota Carmo, Aurora Rodrigues). Seguidamente, procedeu-se à 
votação, tendo a aludida moção de apoio à manifestação dos professores 
(cujo teor consta de documento anexo à presente acta) sido aprovada por 
maioria (28 votos a favor), com 3 votos contra e 4 abstenções. 
 
      * 
 
 Passou-se, de seguida, ao ponto da ordem dos trabalhos relativo a 
“Informações”, tendo sido, para tal, dada a palavra, pela Presidente da Mesa, 
ao Presidente da Direcção, António Cluny, o qual informou a Assembleia sobre 
diversas questões relevantes, designadamente: 

1) Sobre os problemas técnicos referentes ao “site” do SMMP na internet, 
a cargo da “NOVIS”, esperando-se que os mesmos se resolvam 
brevemente; 

2) Sobre a recente reunião havida com o Senhor Ministro da Justiça, 
onde a Direcção teve ocasião de expressar a sua posição crítica sobre 
o projecto relativo ao novo “Mapa Judiciário”; de expressar, também, 
a sua posição crítica sobre o que considera ser um verdadeiro 
“esbulho” de 2 anos de antiguidade (em decorrência do despacho 
interpretativo, mas “contra legem”, do Secretário de Estado Dr. João 
Figueiredo), que se considerava, apenas, temporariamente suspensa, 
e nunca como definitivamente perdida; e, por fim, de expressar, 
também, o seu descontentamento quanto ao incumprimento do 
protocolo relativo à actualização do subsídio de renda de casa, o que 
levou a que fosse formalmente endereçada ao Senhor Ministro da 
Justiça um ofício, subscrito em 6/3/08 pelo Secretário-Geral, João 
Palma (cuja cópia foi dada a conhecer aos presentes e fica anexada 
à presente acta), solicitando que seja determinado que se retome o 
cumprimento das obrigações emergentes do contrato celebrado em 
20/11/2003” 

3) Sobre os aspectos mais relevantes do processo de aquisição da nova 
sede do SSMP, das necessárias obras efectuadas, e do seu 
apetrechamento ainda em curso. 

4) Sobre o convite que foi recebido, do Senhor Procurador-Geral da 
República, para uma reunião de trabalho, com a Direcção do SSMP, 
na próxima 2ª feira (10/3/08), ainda que sem agenda conhecida. 

 
Após as informações prestadas, vários presentes (designadamente, João 

Aibéo, Mota Salgado, Helena Cluny, Mota Carmo, Aurora, Rodrigues, Pena dos 
Reis) pronunciaram-se sobre as mesmas ou solicitaram esclarecimentos 
adicionais à Direcção, que foram prestados pelo Presidente António Cluny e 
pelo Secretário-Geral João Palma. 
 

Várias destas intervenções exprimiram, também, grandes preocupações 
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pelo sentido e concretização da eventual alteração, a curto prazo, do “Estatuto 
do Ministério Público” – tema que necessariamente se liga, até, ao do Mapa 
Judiciário em discussão pública -, não havendo, por ora, notícias concretas 
sobre propostas de alteração ao “Estatuto”. Sobre a eventual existência de 
projectos de alteração ao Estatuto do Ministério Público a serem apresentados 
pelo Procurador-Geral da República e/ou pelo CSMP, foram prestados 
esclarecimentos por alguns dos membros deste Conselho que se encontravam 
presentes, nomeadamente Luís Mota Carmo, Aurora Rodrigues, João Paulo 
Centeno e Pena dos Reis. 

 
      * 
 
     Passou-se, de imediato, à apreciação e votação do relatório da 
actividade e das contas da gerência relativas ao ano de 2007. 

 
Para tanto, a Mesa deu a palavra à Direcção, a qual, através do 

Tesoureiro António Ventinhas, apresentou à Assembleia as contas da 
gerência, oportunamente divulgadas, tendo o mesmo aludido aos 
aspectos economicamente mais relevantes do ano transacto, 
nomeadamente a compra da sede e obras efectuadas (e o empréstimo 
bancário para tanto contraído junto da CGD), e a organização do 
Congresso e da reunião da Medel. Salientou, por fim, o apuramento de um 
resultado líquido positivo de 46.712,36€. 

 
De seguida, o Presidente do Conselho Fiscal, Pimenta Simões, 

apresentou o parecer deste órgão, também previamente divulgado, no 
sentido da aprovação das contas pela Assembleia Geral.   

 
Após um breve período de pedidos de esclarecimento e respectivas 

respostas, a Mesa pôs à votação as contas da gerência relativas ao 
exercício de 2007, tendo as mesmas sido aprovadas pela maioria dos 
presentes, sem votos contra e com 5 abstenções. 

 
A Mesa deu, então, a palavra à Direcção para a apresentação do 

relatório de actividades relativo ao ano de 2007, o que fez através dos seus 
membros Rui Cardoso e António Cluny. 

 
     * 
 
De seguida, passou-se à apreciação e votação da proposta de 

alteração do Estatuto do SSMP apresentada pela Direcção, previamente 
divulgada, que fica anexa à presente acta. 

 
A Mesa começou por dar a palavra à Direcção, a qual, através do 

Secretário-Geral João Palma, apresentou e fundamentou sucintamente as 
diversas alterações propostas ao Estatuto do SSMP – aos arts. 1º, 3º, 5º 
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(novo), 6º (actual 5º), 7º (actual 6º), 8º (actual 7º), 9º (actual 8º), 10º (actual 
9º), 12º (actual 11º), 14º (actual 13º), 16º (actual 15º), 17º (actual 16º), 18º 
(actual 17º), 19º (actual 18º), 20º (actual 19º), epígrafe da Subsecção I da 
Secção II do Capítulo II e art. 22º (actual 21º), 23º (actual 22º), 24º (actual 
23º), 25º (actual 24º), epígrafe da Subsecção II da Secção II do Capítulo II e 
art. 26º (actual 27º), 27º (actual 25º), 28º (actual 26º), 32º (actual 31º), 33º 
(actual 32º), 36º (actual 35º), 42º (actual 41º), 44º (actual 43º), epígrafe do 
Capítulo VIII e art. 57º (actual 56º) e 58º (novo). 

 
Seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento e de emissão 

de opiniões por parte de vários sócios, relativamente a algumas das 
alterações propostas, tendo tomado parte neste debate, designadamente, 
os membros da Direcção António Cluny, João Palma, Fernando Simões e 
Rui Cardoso, e os sócios Pena dos Reis, Maria João Lobo, Olga Barata, João 
Aibéo, Helena Cluny, Rui Bastos, Francisco Medeiros. 

 
Tendo sido expressadas algumas dúvidas sobre a introdução do 

novo art. 5º, referente à previsão da admissão do “direito de tendência”, foi 
explicado pela Direcção que tal se devia à necessidade de dar 
cumprimento a uma imposição nesse sentido constante da Constituição e 
do Código do Trabalho. 

 
Tendo-se, também, suscitado dúvidas sobre a viabilidade legal da 

designação de um membro da Direcção para exercício de funções 
sindicais a tempo inteiro ou parcial “nos termos do Estatuto do MºPº e do 
Código do Trabalho”, conforme previsto no proposto nº 6 do art. 20º, em 
face da aparente omissão do indicado Estatuto do MºPº quanto à matéria, 
foi esclarecido pela Mesa que a matéria se encontra regulada no nº 3 do 
art. 13º do Estatuto dos Magistrados Judiciais (Lei 21/85, de 30/7, na 
redacção da Lei nº 143/99, de 31/8), expressamente aplicável aos 
Magistrados do MºPº por força do nº 1 do art. 4º da Lei nº 143/99, o qual 
prevê que os magistrados que executam funções no órgão executivo da 
associação sindical gozam dos direitos previstos na legislação sindical 
aplicável, podendo ainda beneficiar de redução na distribuição de serviço, 
mediante deliberação do Conselho Superior.  

 
Seguidamente, e em resultado da discussão havida, a Direcção 

aceitou alterar, por iniciativa própria, a proposta de alteração 
relativamente a duas normas: 

- quanto ao § 1º do nº 1 do art. 6º, em face de intervenções de 
Helena Cluny, de Adriano Cunha, de Mota Salgado e de elementos da 
Direcção, esta propôs a seguinte redacção substitutiva: 

«O patrocínio judiciário é concedido pela Direcção a requerimento 
do sócio que pretenda agir para fazer valer direitos profissionais próprios e 
defender-se em processo disciplinar ou em acção cível ou administrativa ou 
em processo crime directamente decorrentes do exercício das funções de 
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magistrado, e consiste no pagamento do serviço de advogado contratado 
pelo Sindicato»;    

- quanto ao nº 6 do art. 20º, em face de intervenções de João 
Aibéo, de Francisco Medeiros, de Mota Salgado, de Rui Bastos e de 
elementos da Direcção, esta propôs a seguinte redacção substitutiva:  

«Em cada mandato, a Direcção poderá designar, nos termos legais, 
entre o Presidente, o Secretário-Geral ou um dos vogais, qual deles 
exercerá, a tempo inteiro ou parcial, as respectivas funções».   

 
Em seguida, foram apresentadas por diversos sócios propostas 

modificativas da versão proposta pela Direcção para alguns artigos 
estatutários. Assim: 

a) Pelo sócio Pena dos Reis, foi proposto: quanto ao art. 6º (da nova 
numeração), a eliminação da parte final do nº 6 e dos nºs 7 e 8; a 
eliminação do nº 4 do art. 10º (da nova numeração); e a 
eliminação do nº 9 do art. 24º (da nova numeração); 

b) Pelo sócio Francisco Medeiros, foi proposta a eliminação dos 
vocábulos «inteiro ou» do nº 6 do art. 20º (nova numeração, com 
o conteúdo substitutivo apresentado, já na Assembleia, pela 
Direcção, cfr. supra); 

c) Pela sócia Maria João Lobo, foi proposta a alteração do nº 8 do 
art. 16º (da nova numeração) para «Autorizar a compra, a venda 
ou a oneração de imóveis»; e a eliminação do nº 10 do art. 24º 
(da nova numeração). 

 
Atendendo à exigência estatutária de maioria qualificada para a 

alteração dos Estatutos, procedeu-se à recontagem dos sócios presentes 
na Assembleia naquele momento tendo-se verificado a presença de 40. 

 
Passou-se, então, à votação, pela seguinte forma, e com os seguintes 

resultados:  
- Começou-se por votar, em bloco, todas as alterações propostas 
pela Direcção que não foram alvo de outras propostas apresentadas 
nos termos supra referidos, isto é, todas as alterações propostas pela 
Direcção, incluindo a versão substitutiva do §1º do nº 1 do art. 6º (da 
nova numeração) apresentada já no decurso da Assembleia 
(exceptuando-se, pois, desta primeira votação genérica: a parte final 
do nº 6 e os nºs 7 e 8 do art. 6º, o nº 4 do art. 10º, o nº 8 do art. 16º, o nº 
6 do art. 20º, e os nºs 9 e 10 do art. 24º, todos segundo a nova 
numeração proposta). 
Nesta primeira votação genérica das alterações propostas pela 
Direcção (sem estas últimas aludidas normas) observaram-se os 
seguintes resultados: 
Votos contra – 0; abstenções – 0; votos a favor – 40. 
Assim, foram aprovadas todas as alterações propostas pela Direcção 
que não foram, também, alvo de outras propostas apresentadas. 
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- Passou-se à votação da proposta da Direcção relativa à parte final 
do nº 6 do art. 6º (de que fora apresentada uma outra proposta para 
a sua eliminação, ou não introdução), tendo-se apurado os seguintes 
resultados: 
Votos contra – 10; abstenções – 0; votos a favor – 30. 
Assim, a proposta da Direcção quanto a esta norma foi aprovada, 
por ter obtido o necessário voto favorável de, pelo menos, três 
quartos dos presentes (tendo sido inerentemente recusada a 
proposta contrária). 
 
- Passou-se à votação da proposta da Direcção relativa ao nº 7 do 
art. 6º (de que fora apresentada uma outra proposta para a sua 
eliminação, ou não introdução), tendo-se apurado os seguintes 
resultados: 
Votos contra – 11; abstenções – 0; votos a favor – 29. 
Assim, a proposta da Direcção quanto a esta norma foi recusada, 
por não ter obtido o necessário voto favorável de, pelo menos, três 
quartos dos presentes, tendo assim sido eliminado este número. 
 
- Passou-se à votação da proposta da Direcção relativa ao nº 8 do 
art. 6º (de que fora apresentada uma outra proposta para a sua 
eliminação, ou não introdução), tendo-se apurado os seguintes 
resultados: 
Votos contra – 11; abstenções – 1; votos a favor – 28. 
Assim, a proposta da Direcção quanto a esta norma foi recusada, 
por não ter obtido o necessário voto favorável de, pelo menos, três 
quartos dos presentes, tendo assim sido eliminado este número. 
  
- Passou-se à votação da proposta da Direcção relativa ao nº 4 do 
art. 10º (de que fora apresentada uma outra proposta para a sua 
eliminação, ou não introdução), tendo-se apurado os seguintes 
resultados: 
Votos contra – 15; abstenções – 1; votos a favor – 24. 
Assim, a proposta da Direcção quanto a esta norma foi recusada, 
por não ter obtido o necessário voto favorável de, pelo menos, três 
quartos dos presentes, tendo assim sido eliminado este número. 
 
- Passou-se à votação da proposta da Direcção relativa ao nº 8 do 
art. 16º (de que fora apresentada uma outra proposta com 
redacção alternativa), tendo-se apurado os seguintes resultados: 
Votos contra – 14; abstenções – 2; votos a favor – 24. 
Assim, a proposta da Direcção quanto a esta norma foi recusada, 
por não ter obtido o necessário voto favorável de, pelo menos, três 
quartos dos presentes, tendo assim sido eliminado este número. 
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- Passou-se à votação da proposta da Direcção relativa ao nº 6 do 
art. 20º , na versão substitutiva já apresentada na Assembleia (de que 
fora apresentada uma outra proposta com redacção alternativa), 
tendo-se apurado os seguintes resultados: 
Votos contra – 9; abstenções – 0; votos a favor – 31. 
Assim, a proposta da Direcção quanto a esta norma foi aprovada, 
por ter obtido o necessário voto favorável de, pelo menos, três 
quartos dos presentes. 
 
- Passou-se à votação da proposta da Direcção relativa ao nº 9 do 
art. 24º (de que fora apresentada uma outra proposta para a sua 
eliminação, ou não introdução), tendo-se apurado os seguintes 
resultados: 
Votos contra – 6; abstenções – 4; votos a favor – 30. 
Assim, a proposta da Direcção quanto a esta norma foi aprovada, 
por ter obtido o necessário voto favorável de, pelo menos, três 
quartos dos presentes. 
 
- Passou-se à votação da proposta da Direcção relativa ao nº 10 do 
art. 24º (de que fora apresentada uma outra proposta para a sua 
eliminação, ou não introdução), tendo-se apurado os seguintes 
resultados: 
Votos contra – 3; abstenções – 4; votos a favor – 33. 
Assim, a proposta da Direcção quanto a esta norma foi aprovada, 
por ter obtido o necessário voto favorável de, pelo menos, três 
quartos dos presentes. 
 
Em síntese: foram aprovadas todas as alterações propostas pela 

Direcção (incluindo as versões do §1º do nº 1 do art. 6º e do nº 6 do art. 20º 
rectificadas pela Direcção já no decorrer da Assembleia), com excepção: 
dos nºs 7 e 8 do art. 6º; do nº 4 do art. 10º; e do nº 8 do art. 16º. 
 
     * 
 

Seguidamente, passou-se ao último ponto da ordem de trabalhos, 
relativo a “Novos ataques ao Estatuto Sócio-Profissional dos Magistrados – 
medidas a tomar”. 
  

Quanto a este ponto, tinham sido entregues à Mesa, no início da 
Assembleia, pela Direcção do SMMP e pelo sócio Pena dos Reis, dois 
documentos dos quais constavam duas moções, intitulados “Pela Unidade 
do Ministério Público” e “Ministério Público – Que Futuro?”, respectivamente, 
os quais se juntam em anexo à presente Acta e dela fazem parte integral. 

 
A Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Direcção, 

António Cluny, o qual pronunciou-se sobre o tema em causa e apresentou 



8 
 

a Moção que, neste âmbito, a Direcção havia deliberado apresentar à 
Assembleia Geral e fora previamente divulgada (intitulada “Pela Unidade 
do Ministério Público”), tendo explicitado a sua motivação e fundamentos, 
particularmente quanto à necessidade e objectivos da realização de um 
“Fórum do MºPº”, cuja efectivação a Direcção propôs concretamente para 
finais de Abril ou inícios de Maio próximo. 
 

Seguiu-se um período e discussão em que usaram da palavra, 
designadamente, os sócios Pena dos Reis, Mota Salgado, Carlos João 
Lobato, Francisco Medeiros, João Aibéo e Olga Barata. 
 

Tendo sido expressas algumas posições críticas, não quanto à Moção 
em si própria, mas em relação a termos utilizados na sua fundamentação 
preliminar e final, a Direcção explicitou que essas partes não integravam a 
Moção, limitando-se a consubstanciar as razões expressadas pela Direcção 
para justificar a apresentação da Moção, pelo que não deveriam ser 
consideradas na sua votação. Nestes termos, ficou esclarecido que a 
Moção colocada a votação integrava, exclusivamente, os 
“Considerandos” 1 a 9 e a consequente deliberação da convocação de 
um “Fórum do MºPº”, tendo em vista os objectivos elencados sob os nºs 1 a 
6.      
 

Pela sua parte, o sócio Pena dos Reis apresentou à Assembleia uma 
proposta, intitulada “Ministério Público – Que Futuro?”, para que seja 
determinada “a marcação de um Congresso Extraordinário do MºPº, a 
realizar até final de Outubro do corrente ano de 2008, mandatando-se a 
Direcção do SSMP para a sua organização, devendo este órgão iniciar a 
sua preparação com uma reunião de delegados sindicais especificamente 
convocada para se pronunciar sobre o objecto e a organização do 
Congresso Extraordinário”. 

 
Da discussão havida resultou a receptividade a ambas as propostas 

(de moção da Direcção, relativamente à realização de um “Fórum do 
MºPº”, e quanto à marcação de um Congresso Extraordinário do MºPº), as 
quais foram consideradas como complementares. 

 
A pedido da Direcção, e por questões logísticas e de necessidade de 

tempo para a respectiva preparação, o proponente Pena dos Reis 
concordou em alterar a sua proposta no sentido de que o Congresso 
Extraordinário do MºPº fosse marcado até ao final do corrente ano de 2008, 
em vez de até final do mês de Outubro. 

 
Então, a Presidente da Mesa colocou à votação da Assembleia a 

Moção apresentada pela Direcção (“Pela Unidade do Ministério Público”), 
propondo a realização de um “Fórum do MºPº” em final de Abril ou início de 
Maio próximo, tendo a Moção sido aprovada por unanimidade, sem votos 
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contra nem abstenções. 
 
De imediato, a Presidente da Mesa colocou à votação da 

Assembleia a proposta do sócio Pena dos Reis (“Ministério Público – Que 
Futuro?), propondo a realização de um Congresso Extraordinário do MºPº 
até final do corrente ano de 2008, tendo a mesma sido também aprovada 
por unanimidade, sem votos contra nem abstenções. 

 
     * 
 
Tendo-se, assim, esgotado a ordem de trabalhos, a Presidente da 

Mesa encerrou formalmente esta Assembleia Geral Ordinária do SMMP 
pelas 19h45m. 

 
     * 
 
Para constar se lavrou a presente acta, a qual vai ser assinada pela 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Joana Marques Vidal, e pelo 1º 
Secretário, Adriano Cunha, que a elaborou. 

 
 
 
Lisboa, 8 de Março de 2008 

 
 
 
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 
________________________________________________________ 
 
O 1º Secretário da Mesa da Assembleia Geral 

 
________________________________________________________ 


