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DECLARAÇÃO DE VOTO  

…………Na reunião plenária de 10 de Setembro, o Conselho Superior do Ministério Público 
aprovou um Comunicado a que foi dada ampla divulgação na comunicação social.  
Como votei desfavoravelmente, na altura, assumi o compromisso de elaborar, se bem 
que resumidamente, as razões da minha discordância.  
E assim:  
1- As afirmações constantes da introdução do Comunicado são pura e simplesmente inúteis e 
inócuas e revelam, a meu ver, que o Conselho Superior extrapolou dois ou três factos bem 
situados e identificados como se se tratasse de “conflitualidade existente no seio do Ministério 
Público”, o que não se conforma à realidade,  
2- Os números 1 a 4 do Comunicado, em todo o seu conteúdo, traduzem uma critica geral ao 
exercício das funções dos magistrados do Ministério Público, critica imerecida e, se senão 
isso, uma atitude paternalista ante os mesmos magistrados, além de asserções meramente 
tautológicas e apenas referidas genericamente;  
3- No número 5, o Conselho Superior meteu, salvo o devido respeito, a “cabeça na areia”, 
lateralizando as suas competências, tal como definidas no artº 27º, al. a) do Estatuto do 
Ministério Público, apelando ao Procurador-Geral da República para cumprir o que ele 
Conselho devia cumprir, ou seja, regularizar a situação funcional do Vice-Procurador-Geral da 
República;  
4- O Comunicado esquece o que todos os Conselheiros defenderam, ou seja, a necessidade 
urgente de uma pacificação com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, de um 
diálogo sério e profícuo, independentemente, como é próprio da Democracia, dos divergentes 
entendimentos e opiniões.  

14 de Setembro de 2010  

Alberto Pinto Nogueira  
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