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CONSELHO DE JURISDIÇÃO NACIONAL 

Decisão do Conselho de Jurisdição Nacional n.º 8/2018 

Processo n.º 16/2018 

Espécie: Impugnação   

Data da decisão: 20/12/2018 

 

No dia 10 de Outubro de 2018, foi recebido na sede nacional da JSD um pedido de 

impugnação dirigido a este Conselho, pelo militante João Pedro Abegão Matias, 

militante número 223614, enviado no dia 9 de Outubro de 2018. 

 

O Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional («CJN»), no dia 15 de Outubro de 

2018, exercendo a sua competência de apreciação preliminar, nos termos do disposto 

nos artigos 56.º, alínea c), do Regulamento Jurisdicional da Juventude Social-

Democrata («RJJSD»), verificou o preenchimento dos requisitos formais do pedido e 

determinou a sua apreciação por Secção Ad hoc.  

 

A Secção Ad hoc, reunida em 20/12/2018, emitiu a seguinte decisão: 

 

 Dos Factos: 

- No dia 17 de Junho de 2018, 6 dos 13 membros efectivos da Comissão Política 

apresentaram a sua demissão ao Presidente de Mesa, designadamente os seguintes: 

Filipa Portela (vice-presidente), João Matias (vice-presidente), Suse Santos (Vice-

Presidente), André Tasqueiro (Secretário Geral), Filipa Santos (vogal), Thomas Simões 

(vogal); 

- No dia 17 de Junho de 2018, 2 dos 3 membros suplentes da Comissão Política 

apresentaram a sua demissão ao Presidente de Mesa, designadamente os seguintes: 

Bruna Abreu (suplente) e Ricardo Pinheiro (suplente); 
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- No dia 17 de Junho, após a apresentação das demissões e a substituição automática 

do suplente restante, a Comissão Política passou a ser composta por 8 membros 

efectivos, ficando 5 cargos em vacatura; 

- No dia 22 de Junho de 2018, o Presidente de Mesa solicitou a publicação, em Povo 

Livre, da convocatória para a eleição dos lugares em vacatura, a realizar no dia 6 de 

Julho de 2018; 

- No dia 3/07/2018, o Presidente da Comissão Eleitoral Independente, na sequência do 

pedido realizado pelo Presidente de Mesa, emite um Parecer sobre a situação, no qual 

expressa o seguinte: 

«Partindo assim para a análise do tema, é de facto omisso nos estatutos 

da JSD a eleição de  um "substituto de qualquer dos titulares da Comissão 

Política no caso de vacatura do cargo (…)". Esta omissão, que acaba por 

gerar uma lacuna, é ultrapassável recorrendo ao artigo 121º dos estatutos 

da JSD  (doravante EJSD), sendo que da minha interpretação devemos sim 

aplicar por analogia o artigo 53º, 2 E) dos estatutos do PSD (doravante 

EPSD). Apenas por esta via considero aceitável a aplicação por analogia de 

uma eleição para lugares em vacatura, não considerando aqui viável a 

aplicação dos artigos 33º n) e 61º h) do EJSD por se tratarem de órgãos de 

outra dimensão e por isso com um funcionamento distinto dos órgãos 

distritais e nacionais.  

Nestes termos, concluo que é possível uma eleição de cargos em vacatura, 

nomeadamente de uma comissão politica, sob proposta do respectivo 

órgão. Ressalva que no acto da eleição dos vários cargos estes têm de ser 

feitos de forma separada e autónoma.  

 No que concerne à antecedência mínima que a convocatória terá de ser 

publicada no Povo Livre, chegados aqui teremos obrigatoriamente de 

compreender duas questões essenciais. Os EJSD, bem como os do PSD, 

apresentam-nos dois tipos de plenários - ordinários (trimestrais) e 

extraordinários (requeridos pela comissão politica concelhia, militantes 
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etc). Para além destes, e não menos importantes, é nos referido 

expressamente nos EJSD a existência dos plenários eleitorais.  Cumpre-nos 

assim perceber se é possível a eleição para cargos em vacatura em plenário 

dito "normal" ou se terá que ser num plenário "eleitoral". É certo que os 

"substitutos " são propostos pela comissão política concelhia, mas neste 

caso o autor dos estatutos da JSD demonstrou especial atenção às 

deliberações (ou mesmo eleições) que se refiram a pessoas. Veja-se neste 

caso o artigo 95º, 2 do EJSD em que dita que são  "obrigatoriamente 

tomadas por voto secreto, todas as deliberações que se refiram a pessoas". 

Posto isto, é da minha interpretação que de facto existe a possibilidade de 

deliberar num plenário concelhio, "de tipo assembleia", a eleição de 

militantes activos para lugares em vacatura, podendo ser o plenário 

convocado em Povo Livre com a antecedência mínima de 8 dias, artigo 93º, 

1 EJSD. Alerto neste caso o artigo 94º, 3 relativamente ao Quórum. 

Concluído o parecer e sem mais nada a acrescentar, assim que pretender a 

mesa do plenário, poderá esta convocar a assembleia sendo 

imediatamente publicada em Povo Livre cumprindo na integra com os 

estatutos da JSD.» (Sublinhados nossos). 

- No dia 4 de Julho de 2018, na sequência do Parecer emitido pelo Presidente da 

Comissão Eleitoral Independente, o Presidente da Mesa da Assembleia solicitou a 

publicação imediata da convocatória em Povo Livre; 

- No dia 4 de Julho de 2018, em resposta à solicitação do Presidente da Mesa da 

Assembleia, o Presidente da Comissão Eleitoral Independente transmitiu a 

impossibilidade de a convocatória ser feita em incumprimento do artigo 93.º, n.º 1, 

dos Estatutos da JSD, deixando claro o vício de nulidade que a realização de uma 

Assembleia sem convocatória em Povo Livre comporta; 

- No dia 5 de Julho de 2018, em resposta ao Presidente da Comissão Eleitoral 

Independente, o Presidente da Mesa da Assembleia deu a conhecer a posição da Mesa 

da Assembleia, para a qual «a falta de publicação da convocatória do Plenário em Povo 

Livre, não tendo ocorrido por culpa ou negligência da Mesa, ou nem sequer por facto 
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que lhe possa ser imputado, não é factor impeditivo da realização do Plenário, para 

mais numa situação de urgência como a aqui verificada.». 

- No dia 6 de Julho de 2018, ocorreu a Assembleia, tendo sido eleitos: Alexandre 

Santos, Joana Fernandes e José Sousa (todos para o cargo de vice-presidente), Cristina 

Mendes (para secretária-geral), Inês Santos e Beatriz Sá (para o cargo de vogal) e João 

Pedrosa e João Carrasqueira (para suplente). Uma vez que foram eleitos membros que 

já faziam parte da comissão política, foram igualmente eleitos Guilherme Neto e Luís 

Contente (para o cargo de vogal) e Luís Contente (para o cargo de suplente). 

- No dia 24 de Setembro de 2018, 3 dos 13 membros da Comissão Política em 

efectividade de funções apresentaram a sua demissão ao Presidente de Mesa, 

designadamente os seguintes: David Gomes (vogal), Alexandre Silva (vogal) e Jôni 

Fernandes (vogal).  

- No dia 24 de Setembro de 2018, João Pedrosa, 1 dos 3 suplentes da Comissão 

Política, apresentou a sua demissão. 

- No dia 24 de Setembro de 2018, apresentaram também a demissão, João Lopes, 

Regina Nunes, contudo, tais membros não estavam eleitos para qualquer cargo na 

comissão política de pombal. 

 - Notificada para audiência escrita, a Presidente da Comissão Política apresentou a sua 

defesa por escrito em 5/11/2018, contudo, tal como alega na sua defesa «desconhece, 

pois não teve intervenção directa nem tinha que ter, os restantes procedimentos 

adoptados pela Mesa do Plenário para a convocatória e realização do plenário». 

- O Presidente da Mesa da Assembleia foi notificado para a audiência escrita, por carta 

regista para a sua morada, a 26/10/2018 e 16/11/2018; tendo sido frustradas as 

notificações, o mesmo foi notificado através de e-mail a 4/11/2018, não tendo 

apresentado qualquer defesa escrita, apesar da sua resposta a 11/11/2018. 
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 Do Direito: 

Da falta de publicação da convocatória: 

Determina o artigo 93.º, n.º 1, dos Estatutos da JSD, que «as reuniões tipo assembleia 

serão obrigatoriamente convocadas mediante publicação da convocatória no “Povo 

Livre”, com a antecedência mínima de oito dias.» (Sublinhados nossos). Apesar dos 

Estatutos da JSD não definirem qual o desvalor associado à preterição da convocatória 

em Povo Livre, tal desvalor não pode ser outro que não a nulidade. É, aliás, o que 

resulta do disposto no artigo 31.º, alínea, a), do Regulamento Jurisdicional da JSD, são 

declarados nulos os actos que resultem da «falta total de publicação da convocatória 

em “Povo Livre”». Mesmo considerando que convocatória de uma «reunião tipo 

assembleia» possa ser feita mediante o recurso a outros mecanismos, como carta ou 

email, a validade da mesma depende, exclusivamente, da publicação em Povo Livre, 

pelo que, a sua não publicação, acarreta a nulidade de todos os actos praticados.  

In caso, o pedido de convocatória foi feito no dia 22 de Junho de 2018, para uma 

assembleia a decorrer no dia 6 de Julho de 2018. Ora, atendendo a que a convocatória 

tem de ser realizada com uma antecedência de 8 dias da reunião pretendida e que a 

publicação do Povo Livre é feita semanalmente todas as quartas feiras, a mesma teria 

de ter sido publicada no dia 27 de Junho de 2018, o que não sucedeu. Cabe perguntar 

porquê?  

Os Estatutos da JSD, cuja redacção está longe de ser perfeita, não preveem um prazo 

mínimo de antecedência para a requisição da convocatória, mas facto é que, em 

determinados casos, como o caso em análise, em que os Serviços manifestam dúvidas 

sobre a legalidade da convocatória ou dos actos por ela propostos, a existência de tal 

prazo seria relevante. No caso presente, uma vez que o pedido de convocatória data 

de 22 de Junho de 2018 (sexta-feira) e a convocatória teria de ser feita no dia 27 de 

Junho de 2018 (quarta-feira), mediavam apenas 3 dias úteis entre o pedido e a 

publicação da convocatória, pelo que não estamos perante um caso de incumprimento 

injustificado dos Serviços na publicação da convocatória. De facto, os Serviços, 

confrontados com dúvidas sobre a legalidade dos actos propostos pela convocatória, 

pediram um esclarecimento à Comissão Eleitoral Independente que, apesar de não ter 
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competência para tal (cfr. artigo 52.º dos Estatutos da JSD), até porque a competência 

para a interpretação dos Estatutos e integração de lacunas cabe a este Conselho (cfr. 

artigo 49.º, alínea e), dos Estatutos da JSD), pronunciou-se no sentido da 

admissibilidade do preenchimento das vacaturas em Assembleia, chamando a atenção, 

em posterior contacto, das implicações da falta de convocatória, advertência que o 

Presidente da Mesa da Assembleia escolheu ignorar. 

Da perda de mandato: 

Segundo o artigo 88.º, alínea c), dos Estatutos da JSD, aquele que pedir a demissão 

«perde a qualidade de titular do órgão», sendo que, nos termos do disposto no artigo 

89.º, n.º 1, alínea b), dos Estatutos da JSD, perde o mandato o órgão relativamente ao 

qual se verifique «a perda do mandato da maioria dos seus titulares em efectividade 

de funções» 

Ora, uma vez que o acto eleitoral (de preenchimento das vacaturas) realizado a 6 de 

Julho de 2018 é nulo, o mesmo não produz efeitos. Então, considerando as demissões 

apresentadas a 17 de Junho de 2018 e a 24 de Setembro de 2018, a Comissão Política 

da JSD Pombal, cuja composição inicial era de 13 membros efectivos e 3 membros 

suplentes, viu-se reduzida a 5 membros efectivos, havendo, por isso, «a perda do 

mandato da maioria dos seus titulares em efectividade de funções», prevista no artigo 

89.º, n.º 1, alínea b), dos Estatutos da JSD. 

 Da Decisão: 

- Nos termos do disposto no artigo 93.º, n.º 1, dos Estatutos da JSD e artigo 31.º, 

alínea, a), do Regulamento Jurisdicional da JSD, o Conselho de Jurisdição Nacional 

declara nulos os actos praticados na assembleia de militantes que decorreu a 6 de 

Julho de 2018, por falta da convocatória em Povo Livre; 

Em consequência,  

- Nos termos do disposto no artigo 89.º, n.º 1, alínea b), dos Estatutos da JSD, declara 

a perda de mandato da Comissão Política da JSD Pombal, devendo ser convocadas 

eleições para o órgão em questão. 

Notifique-se. 
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A Secção Ad hoc 

 

 

 


