
      Senhor Conselheiro Álvaro Laborinho Lúcio

                         Senhor Professor Rui Medeiros

           Senhor Prof. Lobo Moutinho

                                                  Senhor Prof. Mário Monte

                                                               Caros Colegas

              Minhas Senhoras e meus Senhores

Saúdo o Senhor Conselheiro Álvaro Laborinho Lúcio, cuja 

presença me honra e nos honra, os Senhores Prof(s) Rui Medeiros, 

Lobo Moutinho e Mário Monte a quem agradeço o facto de, uma 

vez mais, se disponibilizarem para prestar mais um serviço ao 

MºPº.

Saúdo, finalmente, os Magistrados do MºPº do Distrito Judi-

cial do Porto a quem, há cerca de três anos, prometi solidariedade 

e, do mesmo passo, exigência. Espero ter exercido esta e também 

aquela.

*

Vivemos um tempo a que chamamos de crise. Crise quer si-

gnificar, antes de tudo, instabilidade, mas também prenúncio dia-

léctico de mudança.

O Ministério Público não escapa à instabilidade da crise e à 

mudança, pois aquela é transversal, como agora se diz.

Suponho que quem pensar o contrário está fora do real e da 

história.
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Já nem falo de aparentes “minudências processuais” umas 

ora implementadas, outras já em vigor há uns tempos.

Refiro-me, por exemplo, à obrigação do Ministério Público 

de mendigar a terceiros que se instale o segredo de justiça.

De encontrar sinal de proibição para questionar em recurso, 

a objecção judicial da prisão preventiva.

De estar sujeito a homologação o acordo prévio na suspen-

são provisória do processo.

Sendo a acção penal do Estado, pelo Ministério Público, é di-

ficilmente captável um controlo judicial em matérias que dizem 

respeito apenas àquele exercício.

Daí, assim, a sensação indelével de que o legislador não 

confiou no órgão do Estado – o Ministério Público – que ele próprio 

criou, constitucionalmente, para exercer a acção penal.

Gerando conflitos e morosidades onde se poderiam evitar,  

mas conseguindo, de outra banda, “dividir para reinar”.

É suposto que o legislador persiga as melhores soluções.

Será, (quem sabe), momento para repensar tais “aparentes 

minudências”.

A temática do encontro é, essencialmente, o E.M.P., ou pelo 

menos, alguns aspectos desse estatuto.

Referirei, muito em síntese, dois pontos:

A política de informação do E.M.P. e algumas novas regras do 

mesmo estatuto.

Há dias, num diário, era dada a conhecer uma recomendação 

do Comité de Ministros do Conselho da Europa, já de 2003, onde 
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se definia que, no âmbito dos processos criminais de interesse 

público ou de outros procedimentos criminais que tenham gran-

jeado uma atenção especial do público, as autoridades judiciárias 

devem informar sobre os actos essenciais do processo. Com res-

salva do segredo de justiça e do êxito das investigações

Aqui, como noutros sectores da vida social, vale para o MºPº 

a regra segundo a qual é fundamental lutar pelos princípios, mas é 

ainda mais fundamental praticá-los.

É de uma política de informação concreta e sistemática que 

fala o Comité de Ministros.

E disso necessita o MºPº, como de “pão para a boca”, como 

soe dizer-se.

O MºPº deve definir e conceptualizar a sua própria política de 

informação norteada pelo interesse público e não empurrada pela 

voracidade da agenda da Comunicação social.

Na prática, o que se constata é uma intervenção atomística e 

errática completamente desarticulada, onde cada um fala para o 

seu lado, lançando a confusão e, talvez, desprestigiando a institui-

ção, direccionando para protagonismos estéreis.

Quem informa, como informa, quando informa e o que é que 

informa, eis, entre o mais, as questões a concretizar através de 

princípios que o MºPº deve definir.

É dessa política que, segundo julgo, fala o artigo 84º, nº 2, 

E.M.P..  Por isso que a matéria cabe no E.M.P.

Quando às “novidades” do E.M.P.:
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Os nossos dirigentes políticos, e não só, não se cansam de 

afirmar que o E.M.P. é dos “melhores da Europa” e que nenhum 

Estado da União Europeia tem um estatuto com tanta autonomia 

como o nosso.

Vou aceitar que essa apreciação crítica é genuína.

O que faz confusão é que, sendo o E.M.P.,  dos melhores da 

União Europeia, se veja ele ora alterado de modo incoerente, não 

sistemático e até, como sabido, segundo vozes muito autorizadas, 

afrontando a própria Constituição.

O legislador, que mexeu numa série de modos de promoções 

e colocações, deixou na opacidade a questão da nomeação dos 

P.G.D(s), Não fica claro, definitivamente, quem tem legitimidade 

para propor ao C.S.M.P. este ou aquele candidato.

O que, como no passado, é susceptível de gerar conflitos no 

seio do Ministério Público e do seu Conselho Superior com as con-

sequentes divisões internas.

Não será difícil, além disso, topar aqui e ali, alterações que 

consubstanciam um reforço musculado da hierarquia, em prejuízo 

de uma hierarquia responsável  e do enfraquecimento dos poderes 

do órgão mais representativo e que é o C.S.M.P.

Reporto-me à escolha dos procuradores-gerais adjuntos co-

ordenadores a nomear para as sedes das Comarcas.

É óbvio que o C.S.M.P. não irá além de uma ratificação da 

proposta do P.G.D.

Essa “escolha” é ainda mais óbvia quando a alteração ao es-

tatuto reduz a um só nome, ou possibilidade de um só nome, a 
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proposta de magistrados para o exercício de funções de Procura-

dor da República nos DIAP(s)

A “escolha” limita o universo dos elegíveis pelo C.S.M.P.

A dependência de tais magistrados - procuradores-gerais-

adjuntos e procuradores da República – vem ao de cima quando 

tais cargos são exercidos em comissão de serviço.

Aliás, neste estatuto, o MºPº fica praticamente sujeito a um 

contrato de trabalho a prazo, tais os inúmeros cargos a exercer 

em comissão de serviço.

Certo que as instituições funcionam com pessoas, mas é  

ainda mais certo que maus sistemas geram más pessoas. E que as 

instituições têm de estar salvaguardadas por normas que impe-

çam, em definitivo, a perversão das próprias instituições.

A norma que, a meu ver, é mais representativa de uma hie-

rarquia pesada e omnipresente é a do artigo 62º, nº 2, c),. Pode, 

efectivamente perturbar a autonomia dos magistrados.

Se é certo que se compreende que o P.G.A. distribua o servi-

ço pelos Procuradores da República, já se não capta que, com rela-

ção aos Procuradores-adjuntos, não se limite a permitir-lhe ape-

nas supervisionar, mas também distribuir-lhes serviço.

A regra descaracteriza a função primordial dos Procuradores 

da República, desrespeita a hierarquia e é susceptível de questio-

nar a autonomia interna dos magistrados.

Na 7ª alteração ao E.M.P., quanto a mim, a pedra de toque é 

a de que se quebrou um elo da cadeia hierárquica: a figura do Pro-
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curador da República e se esbateu a competência do órgão com 

mais representatividade democrática: o C.S.M.P..

Se reforçou desnecessariamente a hierarquia superior.

Se cometeu à hierarquia intermédia, com algum prejuízo do 

exercício das funções de gestão do C.S.M.P., poderes exagerados 

que, quer se queira quer não, alimentam a adulação e o favoritis-

mo e suportam a designação das “pessoas de confiança”.

Penso que, nestes, como noutros aspectos, as alterações 

apontadas, e outras haverá, provocam alguma apreensão já não 

apenas no estatuto dos magistrados, mas ainda na clareza, trans-

parência e isenção com que, no Estado Democrático, devem exer-

cer as funções respectivas.

Porto, 11/Fevº/2009

Alberto Pinto Nogueira


