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Saúdo o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, os seus dirigentes e, em particular, o seu 
Presidente Dr. João Palma, a quem agradeço o convite que me formulou. Cumprimento os seus 
associados e todos os participantes nesta Conferência, comprometendo-me a partilhar convosco 
alguns tópicos de reflexão sobre os temas propostos, a partir da minha experiencia de sindicalista de 
acção incorporada por algum estudo dos problemas do trabalho e do sindicalismo, nestes tempos de 
globalização.

A propósito de interrogações levantadas no painel anterior, em torno da legitimidade e interesse público 
do associativismo e sindicalismo judiciários, quero expressar o entendimento de que, quer o vosso 
sindicato, quer o movimento sindical em geral, quer as forças democráticas e progressistas devem 
assumir uma resposta afirmativa ofensiva, por razões que na minha exposição procurarei identificar.

No último século a sociedade humana, avançou muito na afirmação dos direitos dos cidadãos(ãs), a 
partir  das suas dimensões e expressões sociais, económicas, culturais e políticas. Entretanto: (i) 
continuou patente e dura a luta pela igualdade de direitos e esteve sempre presente um grande 
distanciamento entre a igualdade formal e a igualdade de facto; (ii) o direito de todos a terem acesso à 
justiça, em condições de igualdade, é um objectivo por que muitos actores sociais e políticos se tem 
batido fortemente mas a sua universalização, além de não agradar a quem tem privilégios, exige uma 
grande disponibilidade financeira da parte dos Estados (Orçamentos de Estado) e, nos tempos que 
correm, chovem argumentos contra essa disponibilização; (iii) na área da justiça, o percurso e as 
aquisições, na expressão da sua universalidade, parecem-me mais lentos que noutros campos. O 
poder, em particular o poder financeiro das pessoas envolvidas nos processos, pesa muito na 
aplicação da justiça. 

Estamos vivendo tempos de profundas injustiças e de agravamento das desigualdades, de promoção 
de um individualismo institucionalizado, de sobreposição avassaladora do financeiro/económico sobre o 
político. Esta situação constitui-se como travão enorme à evolução da justiça.

Tomando o mundo do trabalho como campo de observação, poderá dizer-se que são imensos os 
factores que conduzem a um desequilíbrio de poderes e de direitos entre os cidadãos, por exemplo 
entre um patrão ou accionista de empresa e um trabalhador formal ou informalmente dependente. 



Nestes tempos de neo-liberalismo quer-se voltar à posição de partida do liberalismo (conquista inicial 
do final do século XVIII), que afirmava os seres humanos iguais entre si, individualmente 
considerados, ponto final. 

Querem fazer esquecer, ou anular, os avanços entretanto conseguidos, onde o reconhecimento e 
assumpção das diferenças e dos desequilíbrios de poderes entre os indivíduos, face ao seu lugar e 
papel na sociedade, foi arduamente trabalhado e tem de continuar a sê-lo para sustentar a luta pela 
igualdade. Só a busca objectiva do tratamento dos indivíduos em pé de igualdade coloca em evidência 
e trata correctamente as diferenças. Essa luta, desenvolvida nos planos social, económico, cultural e 
político propiciou grandes evoluções no campo do Direito (nomeadamente o surgimento e a afirmação 
do Direito do Trabalho) e de direitos colectivos, como por exemplo, aqueles que se tem consagrado 
pela contratação colectiva no mundo do trabalho. 

Não nos esqueçamos que o código penal criminalizava a organização colectiva (em Portugal com pena 
de prisão…); os sindicatos na sua fase inicial de vida eram coligações operárias ilegais; o mercado era 
apresentado como capaz de provocar uma regulação quase natural e de, pelo seu livre funcionamento, 
valorizar os capazes e penalizar os incapazes até ao ponto da variável fome se constituir como 
regulador demográfico. A divisão dicotómica dos seres humanos para efeitos de aplicação de direitos e 
deveres não é nenhuma descoberta recente! 

O confronto de interesses é duro continua hoje violento em todos os planos, incluindo o ideológico. Na 
justiça como noutras áreas (educação, saúde, segurança social) as classes dominantes querem pôr 
travão ao processo de universalização, de multiculturalidade, de multilateralidade, de solidariedade 
colectiva a que, genuinamente, os avanços em várias áreas do conhecimento e da interacção humana 
nos apelam, como caminhos possíveis para um futuro  melhor para todos.

Grande parte dos conteúdos das reformas em curso, nestas áreas, surgem-nos recheados de barreiras 
à efectiva democratização de direitos fundamentais, em processos de exploração dos naturais anseios 
dos seres humanos em terem mais e melhor ensino ou justiça, ou a terem melhor saúde e uma vida 
mais longa com dignidade. 

A generalidade dos cidadãos, um pouco por todo o mundo, sente e sabe que é possível viver melhor 
face aos meios e capacidades técnicas, científicas e humanas alcançadas, face à riqueza hoje 
existente e com aquela que é possível criar. Os homens e as mulheres das actuais e das próximas 
gerações não vão abdicar de lutar por esses objectivos, mas tudo aponta para terem de, 
financeiramente e não só, começar por pagar um preço bem alto pelo acesso a esses direitos. As 
classes ou grupos dominantes não entregam muito democraticamente os seus privilégios e não 
perdem uma oportunidade para os aumentar. E neste tempo de sobreposição do financeiro/económico 
sobre o social, o cultural e o político, não lhes faltam argumentos “técnicos” e “ciêntificos” para 
justificaram as suas imposições.

Neste contexto registemos que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) 
desempenhou (e desempenha) um papel muito importante na democracia, e logo, na afirmação/
consolidação do Estado de Direito Democrático: (i) a acção do sindicato, na configuração e na 
intervenção do Ministério Público na sociedade portuguesa, tem sido de enorme significado, de grande 
valor para a Democracia; (ii) ele sempre teve presente, de forma equilibrada, a articulação dos amplos 



interesses profissionais dos Magistrados com os interesses dos cidadãos e do país e, em momentos 
marcantes e perante conteúdos sensíveis, o SMMP sempre soube ser solidário com todo o 
Movimento Sindical; (iii) a existência do sindicato é, pois, inerente à democracia, não é nenhuma 
“aberração democrática” como alguns analistas ligeiros vão perorando; (iv) há convenções e práticas 
internacionais, profundamente enraizadas no desenvolvimento das sociedades democráticas, que 
confirmam o papel destas organizações sindicais; (v) existem organizações internacionais que 
enquadram a sua acção e globalmente a valorizam.

Não há Estado de Direito Democrático – tal como o enquadra a nossa CR, garantindo igualdade e 
universalidade na efectivação de direitos a todos os cidadãos - sem um Ministério Público que funcione 
plenamente. Se este não tiver condições para agir e aprofundar o funcionamento da Democracia, se o 
Ministério Público for enfraquecido, será ferido o Estado de Direito, ou seja é o próprio Estado de 
Direito Democrático que é posto em causa. É fundamental cuidar da sua capacidade e garantir-lhe 
autonomia. 

Quanto mais fraco, ineficaz, ou inoperacional for o Ministério Público mais teremos uma justiça 
dualista. O Ministério Público constitui-se como componente determinante do sistema de justiça nesse 
objectivo fundamental para a Democracia, que é o tratamento de todos os cidadãos em igualdade!

Interroguemo-nos sobre o que observamos hoje naquilo que diz respeito à situação concreta das 
pessoas face à Justiça. É claro que uma grande massa de portugueses e portuguesas está com 
grande dificuldade de lhe aceder, ou de aceder-lhe em tempo útil!

Quanto ao mundo do trabalho, pela experiencia que temos de observação das situações vividas todos 
os dias, podemos dizer que o comum dos trabalhadores se depara com múltiplos problemas perante a 
justiça, designadamente: (i) os elevados custos para lhe ter acesso dado o baixo nível salarial e de 
rendimentos de que a maioria dispõe, (ii) uma prática de impunidade patronal que se vai agravando 
quanto mais o sistema de justiça é de difícil acesso,  ou é muito moroso para eles; (iii) uma crescente 
prevalência dos factores, dos paradigmas, dos argumentos de ordem económica sobre todos os 
outros, também no enquadramento legal e no funcionamento do sistema de justiça. Por vezes é 
chocante ver, também em Tribunal, como se analisam as relações de trabalho amputadas das suas 
dimensões sociais, culturais e políticas; (iv) um arrastamento dos processos que convida muitos 
trabalhadores a desistirem de irem ao sistema (às vezes a troco de nada), pois os rendimentos do 
trabalho são imprescindíveis para a sua vida no imediato.

Então, porque temos assistido a cíclicos ataques ao Sistema de Justiça? Quem beneficia com eles?

Simplificando numa leitura muito sintética (por isso insuficiente) do que observamos, podemos dizer: (i) 
os governos, o poder político dominante e o poder económico e financeiro atacam; (ii) quem sofre são 
os Tribunais (Órgão de Soberania), ou seja, em última instância é o Estado em toda a sua dimensão; 
(iii) quem paga são os direitos dos cidadãos, é o povo que vê diminuídos os seus direitos e 
aumentados os custos que tem de suportar.

As medidas sucessivas para produção de nova legislação; as trapalhadas legislativas em nome de 
putativas reformas; os ataques aos profissionais da justiça, quantas vezes para esconder dos 
cidadãos mudanças estruturais complexas e penalizadoras; as tentativas expressas, ou implícitas, de 



manipulação ou de influência de processos; o alimentar da degradação da imagem da justiça, feito pelo 
poder político e pelas mensagens dominantes do poder económico e financeiro e dos seus grandes 
meios de comunicação – tudo isto é um puzzle muito complexo. 

Quem tem dinheiro aproveita a degradação ou a fragilidade do sistema, investe no emperramento dos 
processos, buscando por todas as formas a impunidade. Quem não tem dinheiro tende a ser 
condenado. As prisões estão cheias de pobres. E os pouquíssimos ricos ou poderosos que forem 
condenados ficam fora das prisões comuns. É esta situação que confirma a dualidade da justiça e se 
formula como um dos factores que faz desacreditar o sistema.

Analisando a situação dos trabalhadores, na sua condição de trabalhadores/cidadãos, podemos dizer 
que, no processo penal, eles vêem serem penalizados os pequenos delitos, salvaguardando-se quem 
tem poder; no processo do trabalho, vêem as pequenas infracções patronais a passarem 
absolutamente impunes e as grandes a arrastam-se no tempo, sem penalizações; por outro lado, vêem 
diminuir as condições e as capacidades dos Tribunais do Trabalho, o que agrava ainda mais os 
problemas.

Se houvesse efectivas reformas a sua discussão na sociedade seria ampla e aberta, porque o direito à 
justiça é um direito universal, e os resultados das reformas seriam bem mais positivos com cidadãos 
informados e a participarem. E seriam os cidadãos, em primeiro lugar, a beneficiarem das medidas 
adoptadas, o que não tem acontecido.

Se houvesse efectivas reformas deviam ser as organizações/instituições que representam os cidadãos 
em situação de maior fragilidade (por exemplo na área do trabalho os sindicatos), a saírem desses 
processos de reformas com mais capacidade para agir e dar eficácia ao sistema.

Se as reformas fossem a sério devia ser o Ministério Público a sair reforçado na sua capacidade de 
intervir e de assegurar a eficácia do sistema porque, para a esmagadora maioria dos cidadãos, ser-lhes 
feito justiça depende da formação, da capacidade de análise, da disponibilidade e empenho, 
designadamente, dos elementos do Ministério Público. Com estes princípios assumidos 
individualmente na acção de cada magistrado do Ministério Público e na prática dos juízes e, garantida 
a autonomia do Ministério Público e a sua independência face ao poder político, teríamos uma enorme 
contribuição para um bom sistema de Justiça. 

Permitam-me colocar em evidência a questão da inflação legislativa e da produção de legislação 
contraditória, porque isso provoca grande insegurança jurídica. No meu entender, parte das 
dificuldades com que os Tribunais se deparam, na sua acção, resultam da falta de coerência e de 
solidez do quadro jurídico com que trabalham.

As práticas governamentais produtoras dessa grande e contraditória produção legislativa têm 
constituído um dos piores contributos para a Democracia, por parte dos governos que temos tido, 
facilitando a vida aos poderes instalados nos diversos sectores, que estão sempre a pressionar 
mudanças legislativas para justificaram a sua fuga ao cumprimento efectivo das leis.

Trata-se dum problema com expressão em vários campos. Por exemplo, no que diz respeito á 
legislação laboral, o processo do Código de Trabalho em 2002/3, a(s) revisão(s) ao Código feita(s) com 



o actual Governo entre  2006 e 2009, a revisão da legislação da Administração Pública,  instabilizaram 
ainda mais o quadro geral da legislação do trabalho e alimentam o permanente peditório patronal de 
continuar a reclamar revisões que lhes vão permitindo, por um lado, terem uma prática crescente de 
incumprimento das leis e, por outro, muitas vezes manterem uma estrutura e uma organização 
empresarial ultrapassadas. Em  tempo de crise invocam esta como justificação, em tempo de não 
crise lá recorrem à ladainha da competitividade e da gestão eficaz.

O que se está a passar com o enquadramento legislativo e com as práticas na contratação colectiva, 
é a expressão limite dum quadro geral de imposição de manipulações legislativas a favor de quem tem 
o poder financeiro e económico. Primeiro o governo PSD/PP  e agora  o governo  de José Sócrates, 
usando técnicas de governação do mais refinado neoliberalismo, convenceram grande parte dos 
portugueses de que toda a contratação colectiva deve caducar por estar “velha”, independentemente 
de os contratos terem sido negociados (ou renegociados) há 20, há 5 anos ou há 1 ano. Num tempo 
em que o poder patronal é inquestionavelmente mais forte, impõem esta caducidade para protegê-lo, 
mas nada avançam na “nova legislação” de forma a responder, com eficácia, às novas formas de 
organização empresarial como o funcionamento em rede, as subcontratações, a organização 
multinacional, ou para salvaguardar um sentido de harmonização no progresso que deve estruturar as 
relações de trabalho.

Os grandes sacrificados são os trabalhadores e as suas famílias e estas opções constituem um muito 
mau contributo para o desenvolvimento económico, social, cultural e político do país.

Quero, por fim, reflectir um pouco sobre a questão: o que são os sindicatos?

Os Trabalhadores organizados expressam, sem dúvida, interesses profissionais e sócio-laborais e os 
sindicatos existem, em primeiro lugar, para os afirmar e defender. No caso do vosso sindicato é claro 
que há interesse colectivo que se agrega, há conteúdos de carreira profissional, de condições de 
trabalho e outras para acautelar. Isto é sempre assim, no sector privado ou no sector público. 

Mas, como já disse atrás, o trabalho tem dimensões concomitantemente económicas, sociais, 
culturais e políticas e, por outro lado, qualquer trabalhador, mais ou menos qualificado, não pode 
deixar, também, de ser cidadão pleno dentro e fora do trabalho. É por estas razões que, 
historicamente, os sindicatos sempre souberam muito bem articular reivindicações de carácter 
profissional com objectivos sociais e económicos de todos os cidadãos, ou com propostas e projectos 
de sustentação de desenvolvimento da Democracia e de funcionamento das suas instituições.

Os sindicatos têm uma génese comum mas evoluíram nos seus papéis, nos conteúdos objecto da 
sua acção, nos seus espaços de intervenção. Os traços dominantes da sua acção podem 
perfeitamente ser diferenciados, têm enquadramentos culturais, sócio-laborais e sócio-políticos 
distintos, podem ter mais ou menos condições e também diferentes exigências, por exemplo, na 
intervenção institucional.

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público tem um amplo e importante espaço e têm 
conteúdos de acção que são indispensáveis. Este sindicato, tem especificidades inerentes à acção do 
Ministério Público, que faz parte do poder judicial e produz acusação em representação colectiva. O 
sindicato, agindo com acutilância e sentido de responsabilidade, tem sido instrumento de construção 



da independência e da autonomia do Ministério Público para um bom exercício dessa função.

A acção e a luta do vosso sindicato com vista a dignificar os profissionais que representam, (os 
Magistrados do Ministério Público) é condição indispensável para haver um Ministério Público eficaz e 
autónomo.

Quantos ataques a profissionais de vários subsectores públicos e privados considerando-os 
privilegiados, como por vezes acontece convosco, constituem, fundamentalmente, cortinas de fumo 
para que as condições de manipulação e os privilégios de alguns senhores instalados nos poderes 
económicos e políticos possam continuar e aumentar!

A postura, pretensamente moderna (profundamente hipócrita), dos poderes dominantes e dos seus 
porta-vozes, de dizerem que é preciso sociedade civil, mas chamarem “interesses das corporações” às 
posições, às reivindicações e às propostas assumidas de forma organizada pelos sindicatos e por 
outras organizações e movimentos, tem de ser desmontada e afrontada. 

Muito Obrigado.

Manuel Carvalho da Silva

Secretário-Geral da CGTP-IN
Doutorado em Sociologia

PAGE  

PAGE  1


