
ANTÓNIOVENTINHASpresidente do sindicato dos magistrados do ministério público

Este ainda
não é o nosso
estatuto

Apesar
da aproximação
de posições que o
sindicato reconhece
que tem havido
com o Governo
há aspectos na
mobilidade ou na
área disciplinar
que os magistrados
querem ver
alterados

OSindicatodosMa gistrados do Ministério Público reúnese em assembleia

geral nopróximo sá
bado 23 de Setem

bro para decidir o que fazer face à
proposta de estatuto apresentada
peloGoverno AntónioVentinhas diz
quehá aspectos muito importantes
em aberto e não exclui umagreve

Qual é o ponto de situação das
negociações com o Ministério da
Justiça do estatuto dos magis
trados do Ministério Público

Estamos na ponta final das ne
gociações comoMinistério da Jus
tiça mas há umasérie depormeno
res muito importantes que estão
pendentes Jáhouvevárias versões
do estatuto e em Setembro houve

um retomardo diálogo comnovos
pontos designadamente a discussão
dacarreira 

No início afirmava que estava
previsto um grande reforço de
deveres semacontrapartidade
direitos significativos Houve um
recuo por parte do Ministério da
Justiça
Nãome parece que tenhahavi

doum recuo Oquepossodizeréque
houve umaaproximaçãono sentido
deretomarmos as negociaçõesepo
dermos chegar a uma aproximação
deposições Nestemomento háum
processo negociai Iremos apreciar
esta últimaproposta do Ministério
da Justiçana assembleia geral Nes
te momento o que pretendemos é
queos associados do SMMP sepro
nunciem sobre aglobalidade do es
tatuto proposto e não seja um pro
cesso de decisão solitário por parte
da direcção do sindicato

Um processo mais democráti
co

Envolverdemocraticamenteos

associados na discussão até para
que possamalertar adirecçãodo sin
dicato para pontos que possamos
nemestara ver E importantepara a
direcção ter um feed back dos as
sociados e umaformade apelarmos
àdemocracia associativa

Disse que há aspectos muito im
portantes por acertar Quais
Relativamenteàquestãoda car

reira aindahápormenores

Omodelo da carreira plana
Pelo que percebi houve aí um re
cuo nas negociações
Foimaisumaproximardeposi

ções Acarreira planaque foipropos
ta pelo sindicato não é a proposta
peloMinistériodaJustiça

Pode concretizar

Tem a ver por exemplo com o
provimento dos lugares para deter
minadosdepartamentos Quais são
osrequisitos para acederaessesde
partamentos Qual o limitede idade
em que se atinge o escalão máximo
nacarreira

Na carreira plana a ideia é per
mitir que os magistrados vão
evoluindo mas não apenas pelo
tempo de serviço
Também pelo número de anos

de carreira mas de formamais len
ta O magistrado pode permanecer
sempre no mesmo lugar mas atin
giro topodecarreira se tiver notade
mérito semconcorrerpara os luga
res especializados Mas se concor
rer para os lugares especializados
poderá atingir esse topo de carreira
mais cedo

Como será feita a progressão
Oqueestáemcimadamesaéque

sejafeitaatravés deumconcurso cur
ricularpara cada área a que omagis
tradoconcorra Porexemplo alguém
que sejamuito conceituado na área
do crime que tenhamuita coisa es
crita e que teve uma longa carreira
nessaárea terámaispossibilidade de
progredir sendo que esses aspectos
serão apreciados no concurso curri
cular Emprimeirainstância apossi
bilidade de atingir o topo será apar
tir de um determinado número de
anos mais a nota de mérito Ou en
tãoumconcursopara áreas deespe
cialização Defendemosummodelo
diferentequeimplicavaas promoções
a Procurador da RepúblicaOuseja
com determinado número de anos

atingir se iaacategoriadeProcura
dorda República se tivesse umade
terminadanotademérito

Isso não foi aceite
Não Onossomodeloéummo

delo diferente deste que aperfeiçoa
do poderá ser positivo

Há implicações de natureza sa
larial

Oque estamos a falar tem aver
com aforma deaceder aos lugares e
nãocomquestões salariais directas
Tem avercomaestruturaçãodacar
reiras e a possibilidade de existir
umamaior movimentação dentro
dos lugares doMP e de as pessoas
concorrerem para onde se sintam
maismotivadas agorapraticamen
te as pessoas são empurradas a ir
para a progressão paradetermina
dos lugares e depois de lá estarem
aão podem regressas ao ponto de
origem Porexemplo nestemomen
to ummagistradoque saia da inves
tigaçãocriminal eváparaum tribu
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nal dotrabalho cível oudo traba

lho sequiser regressas apontode
origem aumDIAP já não pode

Estão de acordo com a pro
posta em matéria de nor
mas disciplinares
Osistemadisciplinarquepro

pomos foimuitomelhorado ape
sar de não consagrar todas as so
luções que pretendemos Acha
mos que há um avanço por parte
do Ministério mas não comple
tamente Desde o aumento das

sanções a outras questões este
não éonosso estatuto dopontode
vistadisciplinar Nem dopontode
vista damobilidade apesardeha
vermelhoriasmuitograndes face
ao texto inicial apresentado pelo
Ministério

O que pretendem em maté

ria de mobilidade

Que ahaverqualquertipo de
mobilidade dependesse do con
sentimentodosmagistrados Essa
proposta não é aqueconsta do es
tatuto Apesar de este ter sido
muito atenuado não é a solução
de base quedefendemos

Em suma tem havido uma
aproximação mas não é su
ficiente

Aquestãoé saber seessaapro
ximação no entender dos asso
ciados é suficiente ou não Parti
mosdepontosmuito divergentes
ao longo do tempo tem havido
umaaproximação aquestão é sa
ber se foi suficiente ou não

Que indicações dará a direc
ção aos associados
A nossa posição vai ser deci

didanavésperada assembleia ge
ral e só será transmitida em pri
meiramão aos associados

Mantém se a hipótese de
greve
Agreve é sempre uma situa

ção de equacionar se os associa
dos entenderem que o estatuto
não é satisfatório equeo Ministé
rio da Justiça não temmais pos
sibilidades de aproximação Se fe
cha agora oprocesso eos associa
dos entenderem que este estatu
to não serve o MP teremos de uti
lizar todos os meios ao nosso al

cance para tentar alterar esse es
tado de coisas Existe uma gran
de expectativa dos magistrados
Sabemque umestatuto não se al
tera com esta amplitude todos os
anos Queremos que fique ome
lhor estatuto possível

Sem descongelar
as carreiras não
faz sentido

Aproposta doGovernode umacar
reira plana para os magistrados do
Ministério Público aproxima se do
que os magistrados pretendiam
apesarde aindanão terem sido acei
tes aspectosque apontam como re
levantes Acima de tudo entendem
que não fará sentido umamudança
tão profunda se as carreiras conti
nuarem congeladas

Como é que essa proposta se
conjuga com o facto de haver
um congelamento das carrei
ras da função pública
Quando se propõe uma nova

carreira émuito importanteque ela
não venha congelada E o que nós
esperamos éque no próximoOrça
mento do Estado surja um descon
gelamento Uma nova carreira as
sente em novos pressupostos de
contagem e depois vir congelada
acaba por não fazer muito sentido
para nós

Ocongelamento de carreiras

inviabiliza a aplicação das no
vas regras propostas pelo Go
verno

Algumas ficam sem aplicação
sim Não serão todas mas algumas

O descongelamento terá já im
pactos em termos de salários
Há impacto masnunca se devia

tercortadoo salário das pessoasque
estão a trabalhar Os cortes os con
gelamentos nunca concordámos
com eles Quem entrou na carreira
nos últimos 15 20 anos doponto de
vista da antiguidade praticamente
não progrediu

Esse é um problema transver
sal à Função Pública
Nós não somos equiparados a

funcionários não temos o regime
geral da Função Pública mas rela
tivamente a corte e congelamento
aplicou se omesmo regime Apesar
de termos um regime diferenciado
nesta matéria o regime foi igual à
Função Pública
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