
Exm.3 Direcção do Sindicato 

dos Magistrados do Ministério Público 

Exm.Q§ Magistrados: 

No regresso de uma deslocação a Moçambique encontrei a v. 

comunicação de 8 do corrente mês de Janeiro. 

Ainda que limitado pela desproporção entre o tempo disponível e a 

atenção necessária, li a v. comunicação de 6 de Janeiro e as propostas para 

alteração do C. de Processo Penal. 

A comunicação traduz-se num conjunto de perguntas a que só posso 

desejar respostas concretas, positivas e leais. 

A justiça - não é segredo para ninguém está doente. E foram tantas 

as alterações ocorridas no último meio século nas sociedades humanas, 

nomeadamente as resultantes de inovações tecnológicas mal ou 

insuficientemente absorvidas, que seria milagre não ter ocorrido o 

desajustamento jurídico e judicial verificado. 

Tenho-me queixado, em livros que publiquei, da velocidade com que 

certos sectores mudaram, e do grau de mudança. Daí os desequilíbrios 

verificados, a começar no próprio ser humano. E se o ser humano é outro, 

nomeadamente porque mudou o quadro da sua formação (era a escola 

clássica e não a escola televisiva e intemética), podia manter-se o mesmo 

quadro jurídico e judicial? 

É óbvio que não. Mas manteve-se. E designadamente o colossal 

factor de desequilíbrio consistente em se ter feito a globalização económica 

e tecnológica, e se ter evitado, a beneficio da perduração dos interesses 

hegemónicos, o nacionalismo político e sociológico. Deu o resultado que 
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deu. O forte esmagou livremente o fraco, e o modelo económico dominante 

converteu-se numa fábrica de pobres, desempregados e marginalizados. 

Daí as crises cíclicas do modelo económico dominante, e o reforço 

cíclico também das suas consequências sociais no plano da pobreza, do 

desemprego, da violência e da insociabilidade. 

O ser humano da era electrónica é uma autêntica autarquia 

individual. Não respeita nada, nem ninguém. Nem o pai, nem o professor, 

nem o padre, nem o polícia, nem qualquer autoridade que não seja a 

própria. 

Foi para este cidadão que se estruturaram os sistemas legal e 

judiciário em vigor? 

Tive pena de não ter podido reflectir a sério sobre as v. propostas de 

alteração do Cód. de Proc. Penal. Cativam-me muitas delas, se bem que 

não todas por igual. Mas já aquando da penúltima alteração do Cód. de 

Proc. Penal eu, sendo Presidente da Assembleia, dei por mim a dizer que 

aquele código penal talvez fosse tecnicamente mais perfeito, mas "não era 

deste mundo". Cada vez menos o é. O que tem faltado é a consciência da 

inconciabilidade entre a necessária aceleração da justiça e a perfeição dos 

seus processos de actuação. Quantos recursos de efeito suspensivo que 

podiam subir no fim, ou mesmo deixar de existir! E para quê, de facto, 

tanta exigência de prova (não bastaria o limite das 20 testemunhas do meu 

tempo de advogado?) e de tempo relativamente a crimes cometidos em 

flagrante delito, ou com réus confitentes? 

Faz hoje sentido a interpretação literal das mais "amplas" garantias 

de defesa? Verifiquei com satisfação que o v, sindicato compartilha destas 

minhas preocupações, além de outras, que igualmente saúdo. 

O próprio direito penal, e o próprio direito positivo em geral, de 

aperfeiçoamento em aperfeiçoamento, aproximou-se de situações de 

irrealismo ético não compaginável com o mundo moderno, em que a 
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contradição entre valores igualmente defensáveis, atingiu limites nunca 

dantes atingidos. 

Um dos irrealismos de que me queIxo, é o deste mundo, já 

globalizado no essencial, continuar nacionalizado' 'no acessório. Fará 

sentido num Mundo globalizado a perduração "qua tale" do Estado 

Nacional, criado num tempo em que cada Estado era maior (no sentido de 

menos conhecido, dominado e contactável) do que o Globo todo ele, nos 

dias de hoje? 

No meu último livro explorei essa contradição. E defendi que se 

concretize a criminosamente adiada globalização política, social, militar e 

fiscal, nomeadamente. 

Objecta-se-me que é impossível. Mas também o era a económica e 

fez-se. Também o era a União Europeia, simultaneamente económica e 

política, e fez-se, aliás sem bulha. Dificil, mais dificil, será suportar as 

consequências de se não fazer nada. Infelizmente, o que se desenha, é o 

propósito de continuar a encanar a perna à rã, para que perdurem, bem 

recheados de lucro, os interesses hegemónicos. 

Pagaremos o preço dessa cegueira, se não acordarmos para evitá-la a 

tempo. 

Gostava de ficar aqui sem limite de tempo a conversar convosco 

sobre o tema desta carta. Mas viagens de longo curso, de braço dado com o 

delírio epistolar e mercantil do Natal que o capitalismo mercadorizou, 

quase não me deixam tempo para dar os bons dias aos amigos. 

Continuem. Algo há-de ficar das vossas sugestões. 

Cordialmente vosso: 


