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A presente proposta preve a manuten9eo e o reforto das garantias de apresentagio
e discuss5q por parte dos associados, de propostas

i

Assembleia Geral do SNESup,

segundo os principios consagrados no Artigo 55 da ConstituigSo da Repdblica
Portuguesa de

"

organizagSo e gest5o democrdticas dos slndicatos", baseados "na

participatSo ativa dos trabalhadores em todos os aspetos da atividade sindical"
Ficando assim robustecido o cariter democr,tico dos processos de prepataleo da
decisSo, atrav6s da altera9eo do Artigo 12e,

nos.4

5 e 7 dos Estatutos

As deliberacdes seotomadas por voto secreto ap6s pelo menos quinze dias

de discussSo ent.e os associados, com direito d intervengeo de todqs os

proponentes nessa discusseo, designadamente atrav€s do envlo de
circulares por correio eletr6nico, de publicagdes no sltio do Sindicato na

internet ou nas contas deste em redes sociais ou ainda da participa!5o em

debates organizados por videoconferencia (Artigo 129, ne

4

dos

Estatutosl.

O

voto pode ser depositado em urna ou entregue porvia eletr6nica (Artigo

129, n9 5, dos Estatutos).

As deliberaq6es, quando a Assembleia Geral se possa validamente
constituir, serao aprovadas pela maioria dos votos emitidos e por 4/5 dos
votos emitidos quando versem sobre as mat6rias referidas nas alineas c)a

e) do n0mero 2 deste artigo, sem preiuizo do disposto nos presentes
Estatutos sobre a sua revisSo (Artigo 12e, ne 7, dos Estatutos),

Correspondentemente, prop6e-se

o reforeo dos procedimentos de

djscussao e de

consensualizaCao previstos no Artigo 3s (AdmissSo e discuss:o das propostas. DefinieSo
da forma de votagSo) do Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral, tamDem

ele parte integrante dos Estatutos, e a alteragao da redagao do Artigo 4s {Votaeeo)do
mesmo regulamento.

A introdugeo do voto eletrdnico no SNESup foi j6 estudada no artigo "principi$ da
Democruticidode e do Tronspdrencio no Voto Electr6nico: Proposto de um Sistemo
Hibrido com Voto por Cortespohdencio e Voto Electronico" deNuno Cavalheiro Marques,

tuis Cavique e Andrd Dias Pereira, difundido em 2016 junto de todos os s6cios do
SNESup, e encontra-se facilitada

porj6 n5o se prever a sua coexist6ncia com o volo por

correspondCncia, existindoj6 associaE6es profissionais que recorrem ao voto eletr6nico.

Da forma como a questSo

foitratada na sentenga que se pronunciou pela anulaceo das

deliberac6es da Assembleia Geral do SNESup de 27 de janeiro de 2016 {Proc. ne

4693/16j.9T868) de que juntam

a

final as pdginas 28 a 34 (numerageo segundo o pdf

que a Mesa da Assembleia Geral n5o divulgou ainda aos s6cios) que contem os pontos
2.2, e 2.3 6 de destacar

- a referencia logo na pdgina 28, a um Acdrdao do Supremo Tribunal de Justrga que
afasta que as liberdades de organizageo interna e de auto-regulaceo deem origem a que
" poucos

possom prejudicdr muitos, ou sejo, que, nos associoQdes sindicois, posso ser

prejudicodo, precisomente a porticipo|Ao octivo do mqior nimero de trobolhodores, em

todos os dspectos do vidd sindicdl, por emborgo dos minorios mois octivos ou
opottunos";
- o recurso para aferi!5o da representatividade da assembleia A exigancia da presenga

de metade dos associados em primeira convocat6ria 6 apresentado de p;ginas 28 a 34
como uma forma de o tribunalse apoiar num padr;o de representatividade legalmente

previsto, mas nao inibe o tribunal de se pronunciar sobre outras vertentes da legalidade

ou at6 sobre a p16pria representatividade de uma assembleia que funcione em segunda
convocat6ria.
Estipular

i

partida que a assembleia possa reunir trinta ou sessenta minutos depois em

segunda convocat6ria com qualquer nImero de associados nao passaria de uma froude

d /e/, relativamente comum em muitas associag6es que se regem genericamente pelo

C6digo Civil mas que justamente, nas associag6es sindicais, sujeitas
exigencias

de

representatividade, n5o deixaria

a

de ser judicialmente

especiajs

sindicivel,

sobretudo se num sindicato de embito nacional como o SNESup se vjesse a concluir que
os titulares de cargos sindicais tinham despesas de transporte e ajudas de custo pagas

para desloca9eo ao local de realizac5o da assembleia e a generalidade dos associados
neo.

Assim sendo, defende-se que a Assembleia Geral deve ser preparada por um processo

largamente participado, em que o Sindicato encaminhe para todos os associados em
condi9des de igualdade os materiais relacionados com a votaCeo, incluindo a estrutura

do boletim de voto, permita a intervengSo de

todos

os proponentes no debare, e,

para a votageo, assegure o ambiente de uma Assembleia Geral por exemplo, como vem

proposto, por transmisseo dos trabalhos a partir do slte do SNESup e envio simulteneo
da chave de votagSo eletr6nica para os associados que nao prefiram depositar o voto
em urna/ completando-se a votag:o antes do encerramento formal dos trabalhos.

De quafquer forma, atente-se a que o dispositivo do sentenQo, a final, na pdgina 30,

limita-se o determinor

o seu envio ao

Minis&rio Piblico, poro os devidos efeitos, e que,

ao contrdrio do que se passou com o parecer da DGERT, em que o presidente da Mesa

da Assembleia Geral foi notificado para,

num

prazo de seis meses, providenciar

determinadas alteragSes, nada de semelhante sucedeu neste caso que obrigasse em

fim de mandato dos 6rgaos nacionais a subverter o calend6rio eleitoral, incluslve com
apresentagSo de propostas de alterae6es aos Estatutos em mat6rias que a sentenqa oa

juiza n5o questionou.

Ant6nio Josd Sim6es, s6cio ne 2084 do SNFSup, sem conceder em relaedo ;s
considerag6es

jii aduzidas noutras instancias e designadamente na exposiceo de 5 de

setembro de

2020;

Comissao de tiscaliza9ao

e Disciplina (entrada ne 85/20),

que

aguarda decis5o, apresenta assim a seguinte

Proposta

de Reviseo dos Estatutos e do Regulamento de Funcionamento

da

Assembleia Geral do SNESup, que deles 6 parte integrante (alterag6es a negrito)

Artigo 12e
{Assembleia Geral}

l.

A Assembleia Geral6 constituida portodos os associados do Sindicato.

2.

Compete, em especial, e Assembleia Geral:

) eleger os membros da Diregeo e da Comissao de
circulo inico nacional,

e os membros do

Fiscalizaqeo

e Disciplina,

segundo

Conselho Nacional, segundo circulos

correspondentes as
respetivas Sectoes
b) deliberar sobre a alteragao dos Estatutos do
c) deliberar sobre a filiagao do Sindicato em

Sindicais.
Sindicato;

associaCoes sindicais, nacionais ou

internacionais;

d) deliberar sobre a

fusao ou integragao do

Sindicato;

e) deliberar sobre a dissolugeo do Sindicato e forma de liquidageo do seu patrimdnio,

sendo, no entanto, expressamente proibido, em qualquer caso, deliberar a sua

distribuigSo

pelos

associados;

f) pronunciar-se sobre todas as quest6es que lhe sejam presentes podendo alterar ou

revogar

as

decis6es

de

outros

6rg;os;

g) exercer todas as demais competancia5 previstas na lei ou nos presentes estatutos.

3.

A

Assembleia Geral se16 convocada pelo Presidente

do

Conselho Nacional

a

requerjmento

a) da
Diregao ou
b) da Comiss6o de Fiscalizageo e

do
Disciplina

seu
ou do seu

Presidente
Presidente;

, c) de pelo menos Ll3 dos

membros

do

Conselho

Nacjonal;

d) de pelo menos 1/10 dos, ou 200, associados.
4.

As deliberag6es seo tomadas por voto secreto ap6s pelo menos quinze dias de
discusseo entre os associados, com direito

i

nessa discusseo, designadamente atrav6s

intervengeo de todos os proponentes

do envio de circulares por

cotreio

eletr6nico, de publicag6es no sitio do Sindicato na internet ou nas contas desre em
redes sociais ou ainda da participageo em debates organizados por vldeoconferencla.
O

voto pode ser depositado em urna ou entregue por via eletr6nica,

A metodologia de convocageo e funcionamento da Assembleia Gefal consram

oo

"Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral" e do "Regulamento eleitoral
para as eleie6es para membros do Conselho Nacional, da DireCSo e da Comissao de
Fiscalizageo e Disciplina", os quais constituem os Anexo 1 e 2 dos presentes Estatutos.

7. As deliberaC6es, quando a Assemblela Geral se possa validamente constituir, serao
aprovadas pela maioria dos votos emitidos e por 4/5 dos votos emitidos quando versem
sobre as mat6rias referidas nas alineas c) a e) do nUmero 2 deste artigo, sem preruizo
do disposto nos presentes Estatutos sobre a sua reviseo.

Regulamento de Funcionamento da Assembleia Gerat

Artigo 1'e
(Generalidades)

1.
as

A Assembleia Geral 6 constituida por todos os associados do Sindicato, exercenoo

competCncias prevjstas nos Estatutos, regendo-se a sua convocagao efuncionamento

pelos Estatutos e pelo presente Regulamento.

2,

O presente regulamento nao se aplica

is

Assembleias Gerais Eleitorais, que se

regereo pelo "Regulamento eleitoral para as eleicSes para membros do Conselno
Nacional, da Diregao e da Comissao de Fiscalizacao e Disciplina" a que se refere o Artigo
18e dos Estatutos, que constitui o Anexo 2 ao presente Estatuto.

Artigo 2'e
(convocaCeo)

1.

A Assembleia Geral ser6 convocada pelo Presidente do Conselho Nacional a

requerimento:
a) da Direg;o ou do seu Presidente;

b) da Comisseo de Fiscalizag;o e Disciplina ou do seu presidente;
c) de pelo menos 1/3 do

nimero total de membros do Conselho Nacional;

d) de pelo menos 1/10 dos, ou 200, associados.

2.

A imprensa editada pelos 6rgaos nacionajs do Sindicato publjcari, as solicitatoes

de qualquer s6cio ou grupo de s6cios, tendentes; angariaceo de assinaturas que
permitam a convocagao de Assemblejas Gerais.

3.

Os pedidos de convocaceo mencionarao a ordem de Trabalhos proposta e ser6o

acompanhados por uma primeira versao das propostas a apresentar para cada ponto,
sem prejuizo de posterior reformulagao destas.

4.

O Presidente do Conselho Nacional poderA aglutinar numa mesma Assembleia

Geral pontos correspondentes a pedidos de convocaCao diferenciados; em qualquer
caso, deveri estabelecer a ordem de tratamento dos pontos que considere mais
adequada.

5.

A convocat6ria

serl publicada em pelo menos um jornal didrio de expans5o

nacional e conter6
a) a ordem de trabalhos;

b)a data limite para apresentacao de propostas;
c) a data, hora e

localda reuniSo da Mesa alargada aos proponentes

a que se refere o

artiSo seguinte;
d) a data da reunieo do Conselho Nacional que dever6 analisar as propostas, antes do
inicio da sua discussao generalizada entre os s6cios;
e) a data, hora e local da Assembleia Geral,

.ArtiSo 3e
{AdmissSo e discussao das propostas. Definigao da forma de votaCao)
1.

Da convocat6ria da Assembleia Geral constard um prazo limite para apresentageo de

propostas por qualquer s6cio ou grupo de s6cios, presumindo se

neste timo

caso, e

quando nao se designe um mandat6rio, constituido mandat6rio o primeiro subscrtor.

Findo o prazo, a Mesa do Conselho Nacional, exercendo, nos termos dos Estatutos,
fung6es de Mesa da Assembleia Geral, reuniri com a presenga dos v6rios proponentes

ou mandat6rios/ e promoverd para cada ponto e na medida do possivel, uma fusSo de
propostas ou de partes das propostas que n5o careeam de ser votadas em alternativa.
3.

Conforme os resultados obtidos no ponto anterior e o conteido das propostas seri
definido

pera

a) se a votageo incidir6 sobre um texto

Mesa:

inico, e, neste caso, se h6 lugar a vota9ao

generalidade

na

na

especialidade;

b) se a vota95o incidir; sobre um texto inico, com votagao na generalidade e votaCao

na

especialidade somente

de

pontos

em que

subsistam alternativas;

c) se as propostas devem ser votadas em separado, e neste caso, se h6 lugar, para cada

uma delas, a votaeSo na generalidade e na especialidade, sendo que neste caso fica
desde logo elaborado o boletim de voto correspondente, que referenciari atrav6s de
letras as vSrias alternativas que subsistam sendo a atribuigeo de letras feita por sorteio.

4.

Caso a posi9eo da Mesa neo mereCa o acordo dos proponentes poderd ser

interposto recurso para a Comissao de Fiscalizae5o
suspensivo at6

5.

i

e

Disciplina, que

teri

efeito

reuniao do Conselho Nacionala que se refere o nimero seguinte.

O conteudo dos textos a submeter a votaCao ser6 discutido em reuni5o do

Conselho Nacional com a presenca dos proponentes e mandat6rios com vista a preparar
a sua discusseo entre os s6cios, sendo admitida

acordo dos proponentes

em resultado da discussSo e por livre

e mandatirios, a manifestar atd ao encerramento dos

trabalhos, a fuseo de propostas.

6.

A discusseo entre os s6cios decorrer6 pelo menos durante 15 dias, senoo os

textos a submeter

a votaCSo

enviados pelo correio a todos os s6cios, com Indicado dos

procedimentos de votaceo e da estrutura do boletim de voto.

7.

Todos os proponehtes tCm direito a participar na discussao entre os sdcios,

designadamente atravds do envio de circulares por correio eletr6nico, de publica95o
no sitio do Sindicato na internet ou nas contas deste em redes sociais ou ainda da
participageo em debates organizados por videoconfeJencia,

Artigo 4.e
(VotaCao)

1.

Os

trabafhos da Assembleia Geral sereo integralmente transmitidgs por streoming

a partir do sitio do Sindicato na Internet, devendo ser conduzidos pela
observados pelos proponenteg

e

fiscalizados pela Comissao

de

Mesa,

Fiscalizag:o e

Disciplina, para a qual, havendo necessidade, qualquer um dos proponentes poder6
de imediato recorrer.

2.

As deslocag6es dos membros da Mesa, da ComissSo de Fiscalizagao e Disciplina e

dos mandatdrios dos proponentes ao local da Assembleia Geral sereo cust€adas pelo

Sindicato, sendo vedado faze-lo a qualquer outro participante, ainda que a pretexto
de reunieo ou atividade de outro 6rgeo sindical.

3.

O

4.

A votagSo iniciar-se-d pelo dep6sito dos boletinr de voto em urna, assinando os

voto pode ser depositado em urna ou entregue por via eletr6nlca.

votantes no respetivo caderno e sendoas suas referencias imedlatamente abatidasao
ficheiro dos associados que sereo convidados a votar por via eletr6nica.

5.

Passar-se-6 em seguida ao envio aos associados que ainda n6o votaram da cnave

que lhespermitird votar porvia eletr6nica, decoffendotodo o processo deacordocom
os procedimentos prevlamente definidos pela Mesa e homologados pela Comisseo de
FiscalizagSo e Discipllna.

6.

Apurados os resultados da votateo, a Mesa anuncii-los-6 a toda a assembleia e

per8untar6 se algum associado tem objegao a que seiam considerados vdlidos.

7,

Ser6 lavtada ata dos trabalhos, a ser assinada pelos membros da Mesa da

Assembleia Geral e da Comissao de Fiscalizag5o

e Disciplina presenter e

petos

mandat6rios dos proponentes, que serd enviada por correio eletr6nico paJa todos os
associados, sendo conservada gravacao em video dos trabalhos.

8.

Havendo necessidade de que a Assembleia Geral reina em segunda convocat6ria,

ser6 convocada para uma data pelo menos posterior em cinco dias
realizacSo

iteis e da

em primeira convocat6ria, havendo apenas lugar, por parte

proponentes que nao tenham retirado

a sua proposta,

i

dos

difusio, por correio

€letr6nico, de um comunicado de apelo ao voto.

Artigo 5's
(Ratificageo do recurso

1.

Caso esteja em causa a ratjficacSo do recurso

i

greve)

i greve decidida em Conselho

e seja requerida, durante os trabalhos do

Conselho

Nacional,

e antes de encerrado o

cor.espondente ponto da Ordem de Trabalhos da reuniao que a delibere, a sua
ratificageo pela Assembleia Geral, seguir-se-d processo simplificado, nos seguintes
Iermos:
a) a deliberagao adotada serd imediatamente divulgada atrav6s da TNTERNET

e

correio

-

sitio

eletr6nico;

b) os quinze dias de debate contar-se-5o a partir da data de publicageo

convocat6ria

em

jornal

da

didrio;

c) para efeitos de ratificagao da deliberaceo adotada serd apenas possivel votar

a

favor ou contra a deliberageo, contando os votos brancos e nulos como abstencdes.

2.

O Conselho Nacionalpoderi ainda dellberar submeter:t votagao em Assembleia
Geral, em alternativa, diferentes propostas sobre recurso; greve, abrindo-se neste
caso a possibilidade de votar contra todas, considerando,se os votos brancos e nulos

como absteng6es, e dando-se por aprovada a proposta que obtiver maioria relativa
dos votos, salvo se o nimero de votos contra todas as propostas for superiot.

Artlgo 6'e
(Recurso de decis6es disciplinares)
1.

A deliberageo sobre o recurso serd agendada pelo presidente do Conselho Nacional
para a primeira Assembleia Geral que for convocada ap6s a sua entrada, devendo,

caso neo existam outros pedidos de realizacao de Assembleia Geral, ser esta
convocada expressamente para a apreciagao do recurso no prazo de cento e oitenta
dias aD6s a sua entrada.
2.

O requerimento de recurso indicar6, quando esteja em causa a mat6ria de facto, as

circunstancias ou meios de prova nao considerados no processo disciplinar que ao

requerente parecem justificar a reviseo, e ser6 instruido com os documentos
indispensiveis.
3.

O requerimento e os documentos que o instruirem sereo divulgados por correio
eletr6nico, ficando acessiveis na pigina do Sindicato na INTERNET em sector
reservado aos associados, devendo, bem assim, estar disponiveis, em papel, em cada
uma das sedes e nas mesas de voto, num e noutro caso acompanhados por c6pias da
decisSo disciplinar e dos documentos em que se baseou.

4.

O boletim de voto permitird, numa primeira votagao, decidir se a decisSo disciplinar

deve ser ou nao mantida nos seus exatos termos, numa segunda votag5o, se

a

decisao, caso nao deva ser mantida, deve ser revogada pela Assembleia, arquivandose o processo? ou revista pela Comissao de FiscalizacSo e Disciplina, e numa terceira

votaCSo, se, a ser revista, se deve ser reapreciada tanto a materia de facto como a

pena aplicada ou simplesmente a pena aplicada.
Em caso de reenvio

;

Comissao de Fiscalizag:o e Disciplina, a nova decisSo deve ser

proferida no prazo de noventa dias ap6s a publicageo da deliberagao da Assembleia
Geral, considerando-se o processo arquivado e anulada a decisao disciplinar, se nEo
o

tiver sido findo esse prazo.

deci$o disciplinar, seguir-se-ao os tramites previstos para a
primeira deciseo, no entanto o boletim de voto permitirj apenas decldir sobre se a

6. A haver recurso da nova

10

nova decisao disciplinar deve ser mantida nos seus exatos termos ou deve ser
revogaoa.

Artigo 7'e
(Reviseo do Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral)
O Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral, que constitui o Anexo

l

aos

Estatutos e deles 6 parte integrante 6 revisto mediante deliberagSo da Assembleia
Geral de acordo com o disposto nos Estatutos para a respetiva reviseo,

MODELO DE BOLETIM DE VOTO A QUE SE REFERE O N9 4 DO ARTIGO 69

a deciseo disciplinar de (data), aplicada ao associado (nome
s6cio)
1. votag:o
A decisSo disciplinar deve ser mantida nos seus exatos termos
Sobre

e

n9

de

llmtl

Neotl
2? votagao {podem votar todos os associados, independentemente do sentido do seu
1e votagao) Se no apuramento dos resultados da 1? vota95o, se concluir que a

voto na

deciseo disciplinar neo deve ser mantida nos seus exaros rermos
Deve ser revogada ,arquivando-se o processo Ll
Deve ser revista pela Comisseo de Fiscalizageo e Disciplina [_]
3r votaCao (podem votar todos os associados, independentemente do sentido do seu
voto na 13 ou na 2e votaceo Se no apuramento dos resultados da 2e votageo, se
concluir que a deciseo disciplinar deve ser revista pela Comiss5o de Fiscalizageo e
Disciplina)
Deve a revisSo incidir sobre a materia de facto e sobre a pena aplicada Ll
Deve a reviseo incidir unicamente sobre a pena aplicada Ll
MODELO DE BOLETIM DE VOTO A QUE SE REFERE O NS 6 DO ARTIGO 69

Sobre a decisao disciplinar de (data), aplicada ao associado (nome e ns de s6cjo),
resultante de reviseo do processo determinada pela Assembleia Geral realizada em
A deciseo disciplinar deve ser mantida nos seus exatos termos Ll
A deciseo disciplinar deve ser revogada, arqujvando-se o processo [_]

Em 17 de setembro de 2020
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Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
Juuo do Trabalho de Lisboa - Jul2
p,lrch d, JnsriF,

Tclcl2l8l14000 Fd:

RDa

Marqu&

de

2

lionretra

2181 14099 Mail: lisbM rnbatho@rribunais.orS.pr

Proc. No 46S/16.9T81S8

ldenticamenie se ponderou no AcdrdSo do Supremo Tribunal de lustiga de

de

198610, quando

ai se refere que as regras constitucionais que estabeiecem a

29 de Julho

liberdade de

organizaeao interna e de auto regulagSo das associag6es sindicais seo passiveis de regulamentat;o,

de disciplina, desde que neo restrinjam ou limitem essa liberdade mas, antes, que a desenvolvam

(dentro dos seus limites e tendo presente que liberdades excessivas contendem com

outras

liberdades, tamb6m queridas pela Lei Fundamental, entre elals] que poucos possam prejudicar
muitos, ou seja, que, nas associaeSes sindicais, possa ser prejudicada, precisamente, a participagSo
activa do maior numero de trabalhadores, em todos os aspectos da vida sindical, por embargo de
minorias mais activas ou oportunas, o que nao deixaria de ser contrSrio

i

questeo democrltica que

a

lei (...) pretende asseBUraraos trabalhadores)u.

2.2, Aqui chegadot 6 tempo de aproximar aos considerandos expostos a questSo JUb

iudlie, ponderando, ainda, o que, em tempo, como acima notado, foi notificado es partes, sendo que
a mesma pressup6e a sua andlise em duas vertentes distintas, a saber: (l) a primeira, que se prend€
com a forma de funcionamento da Assembleia Geral do rdu; (ii) a segunda, com o respectivo qrdrurt

constitutivo. De todo
aplicabifidade,

/,

o

modo, ambas as percpectivas em anirlise se reconduzem, sempre,

a

cosu, do disposto no art. L75.e, n.e 1, do C6digo Civil, ;s associac6es sindicait por

via remissiva dos sucessivos diplomas ordiniirios que regula€m e re8ulam a liberdade sindical, e;
bem assim, a conformidade dos €statutos do r6u com esse regime, sendo que, caso se conclua pela

nao conformidade, ao Tribunal n;o est; vedado que se conclua pela sua nulidade, nessa especlfica
vertente, face ao dlsposto no art.280.9, do C6digo Civil.

2.2.1. De acordo com os Estatutos do r€u, ([a] fusembleia Geral funcionarj sempre
descentralizadamente, com lnstalag6es
deliberag6es tomadas por voto secreto

de mesas de voto nas

e precedidas pela

SecA6es Sindicais, sendo as

discussSo das paopostas por periodo n5o

inferior a 15 diasr, sendo que os <associados podereo exercer o seu direito de voto por
correspondCncia, n6o sendo permitido o voto por procurageo, (artigo 12.9, ns. 4 e 5).

'" Proferido no Proc. n.e 73931,ia, BMJ n.e 359, Outubro de 1986, pdg.329.
cfr., i8ualmente, quanto i liberdade sindical embora abordando a remrraca do dircito de tend€ncia, o Ac6rdao do
Supremo lribunal de Justiga de 2 de lulho de 201s, proferido no processo n_e 579/13.7TIOAZ.P1.S1, acessivet em

"
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Densificando a forma de funcionamento da Assembleia Geral do r6u, o respectivo
Regulamento define a forma da sua convocagao, a admissSo e discusseo de propostas e forma como
sao votadas

-

elaborando-se, para o efeito, um boletim de voto

-

reafirmando-se que

a Assembleia

Gerai funcionard sempre descentralizadamente, por voto secreto, sempre que possivel com
instalagSo de mesa5 de voto nas Sec96es Sindicais com ma;s de 20 votantes, cabendo ao presidente

do Conselho Nacional definir a sua localizageo e hori4r'o de funcionamento (cfr., os artigos 2.e,3.e e
4.s, do Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral).

De todos os enunciados preceitos que regulam a actividade do reu, mo)tme o
funcionamento do 6rgeo Assembleia 6eral, resulta, com mediana clareza, que a Assembleia Geral
neo re[ne presencialmente com os respectjvos associados, isto 6, nao s5o definidos djas, locais e
horas para reunieo dos associados, antes sendo estes chamados a deliberar, ordinariamente, sobre a

vida interna do sindicato atrav6s de voto por correspond€ncia, ou voto presencial em locais onde
este.iam instaladas secc6es de voto.

,

Diga-se, em abono do que vem de ser dito, que,a antecedente condusao se mostra

plenamente provada pelos factos dados como provados.
Ora, esta forma de funcionamento da Assembleia Geral do rdu, por mais que possa ser

antecedida, como

o prdprio o refere no requerimento ajuizado a fls. 977 a 988, dos autos, por

inimeros momentos de,discussao e de reunj6es onde esteo ou poderao estar presentes

os autores

de propostas ou os respectivos mandaurios, contende, no ver do tribunal, com o disposto no art.
175.9, n.9 1, do C6digo Civil, donde se extrai a necessidade de presenca dos associados em sede de
Assembleia Ge.al(sem prejulzo da admissibilidade, v.g., de votos por procuraqeo)l'?.
A aplicabilidade de tal paeceito ancora-se no sucessivamente disposto no art. 46.e, do DL

n.e 215-8/75, de 30 de Abril, no art. 482.e, do C6digo do Trabalho de 2003, e ho art.441.s, do C6digo

do Trabalho de 2009.

De todo

o

modo, em abono da assergSo

e

argumentagao defendida, n5o serii

despicienda a meng5o ao sucessivamente preceituado: (i) no art. 17.!, n.a 7, do DL n.e 2lS,B/jS, de
30 de Abril, sendo certo que as assembleias gerais a que alude o n.q 4, do mesmo preceito, estj, no
ver do trjbunal, pensado para as denominadas assembleias gerais eleitorajs; (i4 no art. 48G.9, als. b) e

" cfr, embora abordando quenoes disti.tas, mas donde decofie a necessid.de de as Assembt€ias Gerais reunirem com a
p.esenta dos respedivos associados, oAc6rd6o do sTj de 16 d Novembro de 2005, proferidono processo n.o 00s2647, e o
Acdrdeo doTribunalda RelataodeCoimbr3 de 2 de Novembro de2Or0, proferido no proceso n.e 5B/09.5TBTNV_C1 - no
qual se defende, Inclusive, a inadmi5ribilidade do voio por correspond€ncia ambos acessivels em www.dssi.pt.
-
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i), sendo que, e

i

semelhanea do antecedentemente referido, a al. c) do preceito em causa terii por

objecto as assembleias gerais eleitorais;

{il) a ausencia de normativos idanticos no

Cddigo de

Trabaiho de 2009, impofta a remissSo para o regime de associagao previsto no C6digo Civil, com as
restrie6es constantes do art. 441.!, do C6digo de Trabalho de 2009. dai que os estatutos do r6u

contendam, igualmente, com o disposto nos citados preceitos, que lhes seo directamente apliciveis
e coosubstanciam normativos de natureta imperativa,

A defesa da h€cessidade da reunigo presencial da Assembleia Geral, por aplicagSo dos
daspositivos antes mencionados, moxime,

o aft.

175.9, do C6djgo Civil, n5o contende, no ver do

Tribunal, com os princfpios liberdade de organizagSo interna e de auto-regula9eo das associag6es
sindicais, na justa medida em que n6o restringe ou limita essa liberdade mas, antes) a desenvolve,
Sarantido, assim. a ampla participagSo dos trabalhadores na vida associativa e garantido a sua gestao

democritica,
Doutro passo, a forma de funcionamento da Assembleia Geral do rdu, prevista nos
respectivos Estatutos e no Regulamento do Funcionamento da Assembleia Geral, n6o garante, de
modo algum, a verificag5o e controlo do respectivo qudfum constitutavo, previsto no art. 175.e, n.9 1,
do C6digo Civil, e cuja aplicag5o;s associaC6es sihdicais
Constitucional, tendo-se concluido

foijl

objedo de apreciagSo pelo Tribunal

no sentido de a sua aplicabilidade n6o contrariar

preceato

constitueionall3, sendo certo que.esse qudrrm constitutivo ter6 quer por necessdrio;ser verifieado

initio

e

ob

n1o, porventura, no momento do escrutinio dos votos (presenciais, em urna, e por

correspond€hcia).
Em sintese, pois, entende-se que os Estatutos do rdu, ao preverem que as Assembleias
Gerais ordin6rias n5o funcionem presencialmente, contendem, pelos fundamentos expostot com as

normas legais.rupro enunciadas, contendendo com tais normas e porque a5 mesmas se revestem de

natureza imperativa, tais estatutos enfermam de invalidade

-

art. 280.s, n.e 1, do C-6dlgo Civil

-,

susceptivel de, por apelo ao disposto no art. 286.s, do Cddigo Civil, ser oficiosamente conhecida pelo

tribunal. Por conseguinte, todas as delib€raq6es ocoridas na Assembleia Geral do rdu do dia 27 de
Janeiro de 2016, porque tomadas em obedi6ncia aos respectjvos estatutos e regulamento que, como
vimos, seo, nesta parte, inv6lidos, s5o, tamb€m elas inviilidas.

tt

Ctr,,

o

a.Orago

do Irifunal

www,vibunalconstituclonal,pt.

Constitucional

n,s 455/a7, de 10 de

Derembro

de

19a7, a.essNer €m

.
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Na

sequCncia

da

prolaqSo

inconstitucionalidade, por violagao

do

despacho

de fls. 968, pugna o riu

do disposto no art. 55.q, n.9 2, al. c), e n.e 3.

interpreta9So do art. 175.s. do C6digo Civil, na especifica dimensSo de ser imposto

pela

da CRP, da

is

associaq6es

sindicais a realizagSo de assembleias gerais presenciais.

O Tribunal teve

jii

ensejo de, na explanagao efectuada, tecer

inteiramente transpon'vel para o tratamento a dar

a realizageo de

;

Assembleias Gerais ordinirias, de

liberdade sindical ou

o poder de

a

questeo suscitada pelo r6u. Como

asseguaando

o

referiu ja,

auto-regulagSo das associag6es sindicais, antes densifica

forma exercem, plenamente, o direjto

-,

s€

caricter presencial, neo limita ou restringe

liberdade e garante uma efectiva e activa participagio de todos os trabalhadores

deliberagao

argumenta€o

i

discussSo

-

a

essa

que s6 dessa

e esclarecimento das quest6es a subm€ter

a

principio da gesteo democriitica, tamb6m vector essencial com

consagraEeo constitucional14.

Ante o exposto, procede, nesta parte, ainda que por fundamento diverso, a pretenseo
do autor, sendo ihv5lidas as deliberag6es ocorridas na Assembleia 6eral do R6u do dia 27 de Janeiro
de 2016.
A solugeo conferida a esta quest:o demanda que se considere p.ejudicada a apreciatao
das demais srrscitadas peio autor e que prendiam com; (i) a aus6ncia de sorteio de propostas para
'

.

..

atribuigao de letras que as identiflcariam nos boletins de votoi (,0 a impossibilidade de,o autor ter
designado delegados para as mesas de voto em funcionamento.

Com efeito, se se entende que a Assembleia Geral deve funcionar presencialmente,
prejudicado esti saber se o circunstanclalismo exposto viola ou n5o os estatutos do rdu, posto que
os actos em causa inserem-se num iter procedimental intimamente ligado e forma de funcionamento

da Assembleia Geral e que, por isso, apenas demandaria apreciagSo caso a solugeo alcanfada pelo

tribunalfosse diversa da acima exposta.

"

Ch., igualmente, e no sentido de o arr. 175-c, n.e l" do C6digo Cavil, se. aplic6vet es Asso.i.r6es Sindicais, o Parecer
P000271987, do conrelho Consultivo da Prccu6do.ia GeEl da RepLlblica, de 9 de lrarlo de 1989
acessivel em
W!441h!i4& - io qualse consignou que: (ta) liberdade sindidls6 encontE os limhes r€sultantes da pr6pria Co.stituicSo,
ondeseevldencla a oecessidad€ das associat6es sjndicais se regerem pelos principaosda oryaniza9gd e g€st6o democrdtica.
O leSislador ordinr.io pode editar norm.s, com caracter impelatlvo, que explicitem ou €oncretizen o princlpio democritico
a que deve obedecer a org.nizagSo e gestao das associac6es slndicais. (...). Aplicard{e lmperativamenre ;5 assoclaroes
sin.flcais 1...)os artrgos l60.e, 162.e, 1.a pane, 163.!, 164 .e, 765.e, ]!66.e, t\.t L t72.e,175.2. n.a r.176.e, n.e I,179.!,182.e
{com excepgSo da alineaa}do n.q 11,183.e e 184.p doCddiso Clvjl, Gublinhado nosso}.

-
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Tais

quest66 estao, assim, prejudicadas, o que se declara, tendo em

consideragao o

disposto no art. 608.4, n.e 2, do Cddjgo de processo Civil.

2.3. A apreciageo

e

deciseo que antecedem necessariamente imp6em que se

considerem invllidas as deliberag6es ocorridas na fusembleia Geral do r6u do dia 27 de Janeiro de
2016, por inobservaacia do respectivo gudrom constitutivo.
Como

iii referido, a forma

de funcionamento da Assembleia Geraldo r6u torna invi;velo

apuramento e verificaeeo deste qu6rum, que, naturalmente, hii-de verificar-se ob

iriflo

e nAo num

momento posterior e de escrutinio devotos (em urna e por correspond6ncla).
De todo

o hodo, e ainda que, por mero exercicio de racjocinio se

aceitasse oue

a

Assembleia Geral do rdu poderia funcionar nos moldes constantes dos respectivos estatutos
e, por

conseguinte, o apuramento e verificaeSo do respectivo gLrdrulr} constitutjvo pudesse ocorrer a final,
atravds da contagem de votos e respectivo escrutinio, equivalendo os votos expressos, em rectas
contas, aos assoclodos presehtes, sempre o resultado alcangado seria insusceptivel de preehcher a
exigencia contida no art, 175.e, n.9 1, do Cddigo Civil,

Com efeito, al se prescreve que

([a]

assembleia n5o pode deljberar, em pnmetra

convoca9eo, sem a presenga de metade, pelo menos, dos seus associados),

:

-

ora,- in eosui e tal como deco rre dos faatos provados, A data da Assembleia Gera l do r€u,

ocorida aos 27 de Janeiro de 2016, detinham direito a voto 3415 associados (cfr., os pontos 22. e
33., dos factos provados), sendo que apenas votaram - por correspondencia e direcumente nas
secC6es de voto

-

252 associados (facto provado sob o ponto 22.), isto d, um nimerc notorjamente

inferior ao le8almente exigido, posto que, no total, teriam que ter votado, pelo menos, lZOg
asSociados,

nimero de votos _ linico capaz de se assemelhar i|
presenga exigida pelo n.e 1do art. 175.s do C6digo Civil _ logo
se cohclui que nao poderia o rdu
N6o tendo sido alcangado esse

deliberar, como o fez, em primeira convocat6ria.
A aplica9So do disposto no art. 175_9, n.e 1, do CddiSo Civil, neste concreta vertente,
associac6es sjndicals nao contende com

sobejamente,

eei'ljd.e.i.....

se

jl

recorreu.

a respectiva liberdade nem com os principios a

is

que,
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Com efeito, conforme ponderado no AcdrdSo do Tribunal Constitucional n.o 455/87, de

10 de Dezembro de 1987, a que

ji

fizemos refer€ncia, ({...} o principio democrjtico reclana que as

deliberac6es de um drgeo colegial possam ser tomadas como verdadeiramente representativas da
vontade colectiva que a esse 6rg50 cumpre exprimir; e claro que essa representatividade serd tanto

maior e tanto mais autCntica quanto em tais deliberag6es participe um ndmero significativo de
membros do 6rg50 em causa. E por isso que, por via de regra, se estabelece para o funcionamento
deliberativo dos drgSos colegiais um determinado qu6rumi assim, antes de mais, o faz o artigo 175.e,
n.e 1, do C6di8o Civil; e assim o faz igualmente, aliiis de forma ainda mais vincada, o artigo 119.e da
ConstituigSo, apliciivel aos drgSos colegiais de soberania, das regi6es aut6nomas e do poder local.
E

todavia certo

-

e justamente a contraposigSo que logo se surpreende entre o regime

estrito deste preceito constitucional e a regulamentaeSo mais male6vel do C6digo Civil bem o mostra

-

que semelhante exigencia nem sempre pode e deve ser posta em termos absolutos: n6o d razo6vel

que o seja, desighadamente, quanto a drg6os que, ao contr6rio dos contemplados pelo artigo 119.a
da Constatuigaq incluem na sua composigao todo o universo pessoal correspondente ao substrato da
pessoa colediva em causa (e tanto mais quanto se esteja, al6m disso,

pe€nte drgSos representativos

de um ente privado). € que, neste caso, levada atd ao fim essa exigcncia, ela podia compreensivel e

facilmente conduzir ao completo bloqueio do funcionamento do 6rgeo colegial em questeo e,
eventualmehte,

ao pr6prio bloqueio da actuagSo da correspondente pessoa

colectiva, no

prosseguimento dos seus fins. Dai que, ho tocahte b assembleia geral das associag6es de direito
privado
Lrma

-

jntegrado este 6reeo, como 6, por todos os "associados,'

-,

o C6digo Civil sd o faca para

"primeira convocagSo": € esta a l6gica do seu artigo 175.9, n.e 1.
Estamos, pois, em face de uma norma que indiscutivelmente revefte, na sua justificageo

ou raz6o de serr ao principio democr6tico e que exprime uma harmoniosa solue6o de equilibrio
entre, por um lado, as exigencias desse principio e, por outro lado, as da funcionalidade dos 6rgeos
colegiais, num quadro associatjvo.
Ora, assim sendo, n6o se vC por que haja de negar-se que a extenseo dessa norma
associag6es sindicais encontra suficiente cobertuE no principio democrdtico

-

is

isto 6, no principio da

organizagao e gesteo democriitlcas a que as mesmas se acham expressamente sujeitas. De facto,

tamb6m ai um tal principio reclama certamente que as deliberaC6es do 6rgeo djrectamente

-";,r=:e*aa**--.-.-.r
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representativo da vontade dos associados nao possam ser viilidas

e

eficazes sem estarem

assegurados os pressupostos minimos da sua "fepresentatividade".

Dir-se-i em contrdrio que, se semelhante princip;o exige que as assembleias gerais das
associag6es sindicais nao possam realizar-se, em primeira convocaqSo, sem um qudrum minimo de
assocjados, je n50 imp6e, por6m, que tal qu6rum seja de metade daqueles; e que, por consequencja,
ao estabelecer obrigatoriamente a observancia do dito qudrum, o legislador sempre se "intromete"
na autonomia organizat6ria privilegiadamente reconhecida

Mas

o argumento nao procede.

is

associaC6es em causa.

E nao procede pela ra25o atrjs apontada, ou seja,

porque, se nao 6 de considerar precludida, sem mais, a possibilidade de interveng6es legjslativas

tendentes

a

acautelar

a

"democraticidade" dos sindicatos, enteo n6o haver6 de negar,se

legitimidade a tais interveng6es, quando as mesmas, alim de se mostrarem inteiramente adequadas
a esse objectivo, se

nio revelem

desnecessdrias ou desproporcionadas {isto d, n5o envolvam uma

intoler6vele excessiva compressSo da autonomia organizatdria dessas associag6es). Ora, d isso que
justamente acontece no caso: em primeiro lugar, a fixageo bgal de um qudrum mtnimo (qualquer
que ele seja) para o funcionamento das assembleias gerais d algo de ,,necessdrio,,, pois de outro
modo seria remetida pera o critdrio do julgadot em Ultimo termo, a verificagSo do cumprimento
estatutiirjo pelas associagoes sindicais da exigCncia de um minimo de ,,representativjdade" das
correspondentes deliberag6es; postulada pelo princlpio demo€riitico; em.segundo lugar, a.fixa95o
desse qu6rum em metade dos associados, na primeira convocaCao, neo s6 6, de facto, uma soluc5o

ajustada a finalidade de acautelar a mesma "representatividade,, (sem, simultaneamente, bloquear a

funcionalidade do correspondente 6rgao associativo), como neo tolhe em medida significativa a
autonomia organizat6ria dos sindicatos.
Eis por que se entende que a aplicagSo ds associagdes sindicais do disposto no artigo

175.9, n,9 7, do Cddigo Civil, nao deve reputar-se inconstitucionalj e que por inconstitucional neo
cleve ter-se, por consequoncia, a norma que procede a essa aplica9eo).

Ante o exposto e com base nos fundamentos aduzidos, tamb6m Dor esta vja se conclui
serem invilidas as deliberae6es tomadas pelo rdu na sua Assembleia 6eral do dia 27 de Janeiro de
2016, procedendo, assim, a acAeo.
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lll. DtsPosrflvo
Por tudo quanto se deixou exposto,

o tribunal julga a

acA6o procedente e, em

consequencia, julga inviljdas as deliberag6es tomadas pelo r6u na Assembleia Geral do dia 27 de
Janeiro de 2016,

Custas a cargo do

€u {art. 527,9,

ns.e 1 e 2, do Cddlgo de processo Civil).

Registe. Notifique.

Ap6s trAnsito, extraia certideo da presente sentenca e remeta ao Nlinistdrjo piblico para
os fins tidos por convenientes.

Lisboa, 15 de Feverei.o de 2017
Susana Silveira
lprccessei e revil
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