
Bem-vindos ao X Congresso do Ministério Públi-
co!
Este será mais um grande fórum do SMMP de 
debate e promoção da justiça e da democracia.
Ninguém o pode negar: o Ministério Público mu-
dou. Vai continuar a mudar. Aqui estamos todos 
para contribuir para isso. Desde já apontamos 
um caminho: o da qualidade. Queremos contri-
buir decisivamente para o reforço da qualidade 
no Ministério Público, para benefício do país e de 
todos. Superar a estatística e procurar a substân-
cia. Passar do discurso da eficácia pelo número ao 
discurso da justiça como valor. E daí o tema deste 
congresso: qualidade!
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O que se propõe fazer no 
SMMP?
Mais imediatamente, obter 
a aprovação do Estatuto do 
Ministério Público ainda 
nesta legislatura e conseguir 
um curso especial destinado 
exclusivamente a formar 
100 Magistrados do Minis-
tério Público no próximo 
ano. Melhorar o sistema de 
inspecções de forma a acabar 
com injustiças relativas. Criar 

um sistema de formação 
especializada para cada uma 
das áreas de intervenção do 
Ministério Público. Melhorar 
a comunicação da direcção 
do sindicato com os cole-
gas e para o exterior. Exigir 
um estatuto remuneratório 
condizente com os níveis de 
responsabilidade. Essencial-
mente estarmos na frente da 
mudança do sistema de justi-
ça, no sentido da sua credibi-

lização junto dos cidadãos.
 
Por que devem os sócios 
votar na sua lista?
Porque é aquela que tem 
um projecto mais sólido e 
melhor defende os princípios 
sufragados pelos sócios em 
Congressos e assembleias de 
delegados sindicais. A expe-
riência sindical acumulada ao 
longo dos anos, permite-nos 
conhecer bem os principais 
dossiês pendentes, designa-
damente aquele que se refere 
à aprovação do nosso Estatu-
to. Caso existam dificuldades 
de entendimento entre a 
actual e a nova direcção do 
Sindicato, o processo de 
revisão do EMP poderá ficar 
comprometido.

Que acha da proposta de 
novo Estatuto do Ministério 
Público apresentada pelo 
grupo de trabalho à Ministra 
da Justiça?
Consagra velhas aspirações 
do Sindicato e dos seus 
associados e fará com que o 
nosso estatuto sócio-econó-
mico fique mais adequado às 
responsabilidades que temos. 
Trata-se de uma proposta po-
sitiva, não se olvidando que 
o Sindicato teve um papel 
decisivo na configuração da 
versão final do texto elabora-
do pelo grupo de trabalho.

Autonomia ou hierarquia: 
qual é mais importante?
Definitivamente a Autono-
mia! O Ministério Público é 
uma estrutura hierarquizada, 
mas assenta na autonomia 
interna de cada magistrado. 
O conceito de magistrado é 
incompatível com o de uma 
estrutura do tipo militar em 
que se obedece cegamente às 
ordens do chefe. A hierar-

quia, serve para coordenar 
e melhorar a qualidade do 
trabalho da nossa magistratu-
ra, mas não pode ser um fim 
em si mesmo. Somos magis-
trados, com a independência 
inerente ao próprio conceito.
 
Não temos magistrados do 
Ministério Público a mais?
O défice de magistrados 
do Ministério Público é o 
maior problema que aflige a 
nossa magistratura. Não há 
nenhuma região do País que 
tenha magistrados suficientes 
para o cabal exercício das 
nossas funções, o que leva a 
um maior sacrifício daqueles 
que trabalham no terreno. 
Sempre defendi um aumento 
substancial do quadro de 
magistrados, mesmo fora do 
período eleitoral. 

Se fosse PGR, qual a primei-
ra coisa que faria?
Solicitaria uma audiência à 
Ministra da Justiça e exigi-
ria a abertura de um curso 
especial de magistrados, bem 
como o reforço do orça-
mento da PGR por forma a 
permitir o aumento do qua-
dro de inspectores e melho-
rias substanciais do sistema 
informático. 

Quais são os maiores desa-
fios para o Ministério Públi-
co nos próximos anos?
Os maiores desafios do 
Ministério Público para os 
próximos anos passam por 
afirmar a nossa instituição 
junto da sociedade. Temos 
uma actividade social extre-
mamente útil, mas a comu-
nidade não tem a noção do 
trabalho que desempenha-
mos e qual a importância do 
mesmo. É preciso alterar esse 
estado de coisas.
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VOTA LISTA A!

O DÉFICE DE MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO É O 
MAIOR PROBLEMA QUE AFLIGE A NOSSA MAGISTRATURA*
*Título da responsabilidade do entrevistado

Candidato à presidência do SMMP, António Ventinhas



O que se propõe fazer no 
SMMP?
Pugnarei: pela alteração do 
EMP ainda nesta legislatu-
ra; por uma adequada ratio 
MP/Juízes, com a abertura 
de mais vagas; pela solução 
da falta de funcionários 
nos serviços do MP; pela 
carreira plana e pelo fim da 
diferenciação remuneratória 
sem fundamento. Por fim, 
nunca permitirei que ataques 
públicos aos magistrados do 
MP na comunicação social 
fiquem sem resposta.
Por que devem os sócios 
votar na sua lista?
Pelos motivos devidamente 
expostos no programa da 
LISTA B.
Pela experiência, credibi-
lidade e competência dos 
colegas que a compõem, 
por representar dedicação e 
proximidade com os sócios, 
por ser independente do 
governo, partidos políticos 
ou outras associações políti-
cas, bem como do CSMP e 
PGR, únicos órgãos de gestão 
e disciplina do MP.
Connosco, o Sindicato nego-
ciará e comunicará de forma 
empenhada e transparente, 
com um registo próprio da 
condição de magistrado.
Que acha da proposta de 
novo Estatuto do MP apre-
sentada pelo grupo de traba-
lho à Ministra da Justiça?
Não sendo ainda o projecto 
de estatuto elaborado pelo 
governo, fica aquém de 
muitas expectativas e do pro-
jecto referente aos juízes. É 
inaceitável a remessa de parte 
do EMP para a lei geral.
Foram vertidos os nossos 
deveres, quer em disponibi-

lidade, exclusividade, reali-
zação de turnos e dever de 
interrupção de férias, sem 
os correspondentes direitos: 
majoração das férias pessoais 
em função do mérito (exis-
tente na FP), pagamentos dos 
turnos realizados durante a 
semana com disponibilidade 
24h/dia (que os juízes não 
têm, não se podendo integrar 
no conceito de disponibili-
dade), pagamento dos danos 
decorrentes da interrupção 
de férias, jubilação aos 60 
anos (recusado pelo GT que 
incluía o SMMP e constante 
do documento idêntico dos 
juízes).
Este projecto também não 
se coaduna com as leis de 
organização judiciária, au-
mentando os lugares hierár-
quicos com sobreposições de 
funções.
Autonomia ou hierarquia: 
qual é mais importante?
O principal perigo para a 
autonomia, hoje, resulta da 
escassez de meios.
A hierarquia do MP deve 
ser vista como um dever, na 
coordenação, na articulação, 
no apoio aos magistrados e 
no esforço uniformizador de 
procedimentos. Nunca deverá 
constituir uma estrutura de 
poderes personalizados desli-
gada da actividade processual.
Não temos magistrados do 
MP a mais?
Faltam mais de 140 magis-
trados. Muito antes deste 
movimento, que foi desastro-
so no método de colocações, 
algumas jurisdições, poucas, 
tinham os quadros adequa-
dos, apesar da insuficiência 
global ser crónica.
Se fosse PGR, qual a primei-

ra coisa que faria?
Não está em causa ser PGR 
e não se devem confundir 
papéis. Como presidente 
da Direcção, encetarei de 
imediato todos os contac-
tos necessários para que as 
alterações ao Estatuto do MP 
sejam aprovadas nesta legisla-
tura, melhorando-o ainda na 
medida do possível.
Quais são os maiores desafios 
para o MP nos próximos anos?
Sempre na perspectiva sin-
dical, termos uma Direcção 
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VOTA LISTA B!

OUVIR. UNIR. DEFENDER. COM TRANSPARÊNCIA. ESTA É A 
TUA OPORTUNIDADE DE MUDAR.*
*Título da responsabilidade do entrevistado

credível, com experiência nos 
diversos escalões do MP e 
com uma praxis irrepreensí-
vel, que nos permita enfren-
tar todos os poderes que 
coloquem em causa
a autonomia do MP e os
nossos direitos estatutários.
Para estar à altura destes 
desafios, urge RENOVAR.
Assim, a conclusão é uma 
só: VOTA B. Nota final: as 
perguntas atrás respondidas 
foram definidas pela Direc-
ção do SMMP/lista A.

Candidato à presidência do SMMP, Júlio de Pina Martins



Depois de ter sofrido um ferimento 
grave, o narrador de “A Sentine-
la”, Henrique Monroe, tem tempo 
suficiente para contemplar a crise 
moral em Portugal com calma. E 
chega à seguinte conclusão:
“Ao mesmo tempo, apercebi-me 
também de que o nosso sistema de 
filtragem estava gravemente ava-
riado: em vez de rejeitar as pessoas 
mais corruptas, o nosso sistema 
político permitia-lhes subir até ao 
topo.”
Penso que esta é a mensagem
política mais perspicaz do livro.
Como é que vamos corrigir o nosso 
sistema de filtragem?
Como é que vamos fazer com que 
as pessoas mais sensíveis,
inteligentes, eficientes e imbuídas 
de compaixão cheguem ao topo?
Espero que os Magistrados
e as outras pessoas que assistiram 
à minha sessão na sede do Porto 
tenham gostado da nossa conversa 
sobre a crise moral em Portugal,
o processo de escrita e os outros
temas que abordamos.  Agradeço 
aos organizadores a oportunidade 
de falar com os sócios sobre
a minha escrita.

SMMP
uma associação no seio da magistratura
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OPINIÃO

JUSTIÇA À CONVERSA,
COM
Richard Zimler

COMO É QUE VAMOS
FAZER COM QUE
AS PESSOAS MAIS SENSÍVEIS, 
INTELIGENTES, EFICIENTES
E IMBUÍDAS DE COMPAIXÃO 
CHEGUEM AO TOPO?
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UM TRAJECTO

DE SUCESSO
O SMMP surgiu na cena da sociedade civil 
portuguesa com o 25 de Abril de 1974. Até 
aí era impensável uma associação no seio 
da magistratura, fechada, ensimesmada e 
obediente ao poder politico. Mas, impulsio-
nado no terreno pelas massas populares o 
processo revolucionário, destacou-se o fenó-
meno do sindicalismo em geral e o sindica-
lisno judiciário como fenómeno novo, que 
proporcionou um levantamento entusiásti-
co das magistraturas, com múltiplas sessões/
reuniões, em Lisboa e Porto.
E, logo em Outubro de 1974 os Delegados 
do Procurador da República, reunidos em 
Congresso, no Tribunal da Boa-Hora, em 
Lisboa, pediram aos poderes legislativos 
constituídos a criação de uma norma, com 
dignidade constitucional, que permitisse aos 
tribunais a não aplicação de leis fascistas, 
quando a sua aplicação, no caso concreto, 
se revelasse claramente iníqua. Depois 
seguiu-se um movimento reivindicativo dos 
candidatos, na sua maior parte delegados 
interinos, de oposição à realização de um 
concurso marcado para 25 de Novembro de 
1974, para acesso à carreira do Ministério 
Público (na altura uma verdadeira “greve” 
à prova escrita, pois os candidatos não res-
ponderam à chamada, no átrio do Supremo 
Tribunal da Justiça, e até aproveitaram para 
fazer um plenário no salão nobre desse 
Supremo).
Este facto, surpreendente para a época, 
constituiu o ponto de partida para a 
fundação do Sindicato dos delegados do 
Procurador da República, em 1 de Fevereiro 
de 1975, com eleição dos primeiros corpos 
sociais (acta nº 1, de 18 de Janeiro de 1975). 
Segui-se a transformação desse Sindicato 
no actual SMMP, resultante da “revisão dos 
estatutos”, em 9 de Novembro de 1975, 
com o alargamento a toda a hierarquia da 
magistratura do Ministério Público.
É já um longo caminho percorrido pelo 
SMMP de mais de 40 anos, com tantas 
iniciativas, tanto trabalho e tanta participa-
ção na sociedade civil, que tem prestigiado 

o seu nome, a nível nacional e a nível 
internacional. Logo em 1974/1975 foram 
momentos importantes a proclamação do 
acesso da Mulher às magistraturas, o in-
gresso nas magistraturas por via do estágio/
GOE, que esteve na origem do Centro de 
Estudos Judiciários, seguindo-se em 1976 a 
Lei Orgânica do Ministério Público, com 
a reformulação do seu Conselho Superior, 
pela primeira vez, com membros eleitos 
pelos seus pares, tudo momentos legislativos 
com intervenção activa do SMMP, e depois 
as leis estatutárias.
Depois, houve congressos – agora o décimo 
– e encontros, com o registo do II Encontro 
Internacional de Magistardos, realizado em 
Lisboa, em Novembro de 1977, dominado 
pelo tema da autonomia do Ministério Pú-
blico, cuja defesa foi sempre uma bandeira 
da luta do SMMP.
Registe-se ainda o aparecimento da Revista 
do Minsitério Público, editada pelo SMMP, 
que vai já no 35º ano, e que conquistou o 
mercado no sector das revistas de Direito, a 
presença do SMMP no movimento euro-
peu da MEDEL, com o contributo da sua 
fundação, o nome de associados em cargos 
importantes, como sejam, a presidência 
do Tribunal e dos tribunais superiores da 
Procuradoria-Geral da República e dos 
tribunais europeus, a instalação numa nova 
sede, em Lisboa.
Que, no futuro, neste mundo globalizado 
em crise permamente, o SMMP possa pros-
seguir e melhorar o seu trajecto, com mais 
e mais sucesso, é o desejo sincero de todos 
os seus associados, a bem de uma Justiça 
Democrática ao serviço do Povo.

Guilherme Fonseca

Juiz-Conselheiro jubilado;
Ex-Presidente do SMMP

anos


