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1 – Por não ser perito em sindicalismo – deixando as respectivas
nuances para alguns dos demais conferencistas, dele seguros conhecedores
no plano teórico e prático - irei restringir-me a aspectos da inserção da
magistratura na sociedade em geral e em particular naquela a que damos o
nome de Estado, extraindo subsequentemente reflexões sobre o papel
institucional de um sindicato dentro de tais parâmetros.
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judiciários. Legitimidade, interesse público e independência do poder
judicial, realizado em Lisboa, em 10 de Julho de 2009 na Culturgest,
promovido pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.
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Poderei

partir

de

bases

pessimistas;

ocasionalmente

parecer

provocador.
A primeira possibilidade contém algo de verdade. Não me tenho dado
mal, pois as desilusões têm-se reduzido essencialmente a constatações e as
alegrias, por mais raras sempre festejadas com entusiasmo. No que respeita
à segunda não é esse o intuito, mas entendo que as minhas palavras só se
justificarão se contiverem um quantum mínimo dialectico de desinquietude
intelectual, seja meramente teórica ou com alguma repercussão prática, pois
de contrário nada mais serão que retórico-persuasivas equivalentes a muitas
fabulações de natureza política quotidianamente disponíveis nos media.
Acrescento por fim que referências ao Estado ou aos seus diversos
poderes contidas nas linhas seguintes têm alcance estritamente abstracto ou
científico,

estando

desligadas

de

situações

actuais,

individual

ou

institucionalmente referenciáveis. O contrário seria da minha parte grave
desrespeito para quem me ouve e com tal propósito não estaria
seguramente aqui.

2 - Começo por referir de passagem que o actual modelo do
Ministério Público não é o que mais me seduz. Trata-se de uma convicção
pessoal fundada na minha forma de olhar a justiça, enquanto valor. Sendo
tal facto irrelevante para efeitos desta intervenção, nem por isso devo deixar
de notar que considerando eu estar a essência da magistratura na
prossecução da justiça, não estabeleço diferença a este nível entre a judicial
e a ministerial pública, relegando a diversidade para vertentes que em
determinado momento foram tornadas irreversíveis, mas que para mim,
enquanto cidadão e jurista, continuam unidas naquele denominador.
Com base nestes parâmetros direi, à guisa de síntese preliminar do
que mais à frente postulo, que a magistratura em sentido amplo, tal como a
entendo,

exerce-se

actualmente

nas

cesuras

de

um

Estado

que,

artificialmente, por razões políticas aparece excessivamente segmentado
entre os diferentes poderes. Longe porém de tal segmentação ser
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equidistante, o que em si já seria criticável, ocorre em benefício de um
desses poderes e em detrimento dos demais, frustrando-se na prática tanto
a identidade original do Estado como a própria primordialidade da ideia de
justiça que devia ser unificadora de todos.
Na base encontra-se a recondução da ideia de direito à lei e a
relegação da justiça para lugar secundário, na dependência desta. Fruto da
evolução distorcida e eventualmente não casual, de factores que em certo
momento pareciam ser garantes contra a concentração do poder político nas
mãos de um único, ou de um grupo escasso, mas que acabou por conduzir à
predominância do segmento executivo em detrimento do legislativo e
judicial, particularmente em relação a este último os equilíbrios surgem na
actualidade fortemente condicionados sem que a tal seja possível considerar
totalmente alheio o primeiro. Encontra-se assim aberto todo um campo à
defesa da dignidade da justiça contra certas perversidades do sistema
político, por parte das estruturas do poder judicial, não em termos classistas
mas de verdadeiro interesse geral, como veremos.
Peguemos nestes conceitos e relacionemo-los.

3 – Por significante partirei de uma breve incursão no processo
formativo do jurista.
Quando o candidato se senta pela primeira vez nos bancos da escola
de direito e contacta com o jargão próprio da ciência, logo se lhe deparam
duas palavras primordiais cujo sentido não lhe é totalmente claro e que
hesita em tomar ou não como sinónimos: são elas justiça e direito.
Da primeira rapidamente percebe a escassez nos livros de estudo.
Poucas vezes debatida com profundidade e geralmente em disciplinas que se
vai habituando a remeter para plano secundário, habitua-se a vê-la
iconografada numa imagem feminina, umas vezes de olhos abertos outras
fechados, sem saber bem porquê. Entra-lhe na alma como algo em parte
folclórico, em parte vago, mas que não obstante convém ter na ponta da
língua para invocar quando circunstâncias politica ou juridicamente
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correctas lho recomendarem, dependendo da leitura que intuitivamente fizer
do interlocutor.
A outra não. Constantemente manipulada sente-a presente. Não há
página de livro em que não apareça. Todavia, ao fim de pouco tempo
começa a sobrepor-se-lhe no espírito a uma outra que, lentamente, vai
tomando a dianteira. Trata-se da palavra lei.
Conscientemente ou sem de tal se aperceber, direito vai-se
aproximando de lei e a vaga diferença inicial transforma-se em identificação
substancial. Não que o direito como palavra desapareça, muito pelo
contrário, é como se a lei tivesse penetrado dentro dela, mimetizando a
velha imagem do sucessor mortis causa que entra dentro da figura do de
cujus sintetizada pela vox populi dizendo que calça os sapatos do defunto.
No final do curso, para além de uma imensidade de saberes positivos,
na mente da maioria dos neófitos existirá um conceito de fundo com dupla
face, tal como Janus: é ele o de lei-direito. Ao longe sentirá a justiça
envolvida num casulo mais ou menos esotérico, dentro do qual não penetra
com facilidade e frequentemente não sente sequer curiosidade em tentar.
Então já não é folclórica como inicialmente, mas continua vaga. Não a toma
por irrelevante, mas conforta-o a consciência de que durante os anos de
formação não têm conta as vezes que falou ou lhe falaram da lei-direito,
sendo escassas as que lhe falaram e falou de justiça. E que muito mais raras
foram as que lhe pediram para questionar a lei em nome de tal valor e para
aguçar o espírito crítico em torno do direito ou lei injusta, em detrimento da
capacidade exegética, de memorização ou oratória.
À primeira vista exótica pelo desequilíbrio que traduz, a realidade
descrita não deixa, ela própria, de ser efeito de uma causa. É também
sintoma de uma realidade que, sendo distorcida na sua génese, enquadra
hoje em geral a sociedade e naturalmente os magistrados enquanto figuras
determinantes no processo da justiça.
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4 – Notável percurso este, tanto mais interessante quanto apenas os
direitos europeus continentais e entre eles o nosso, mantiveram distinção
semãntica entre lei e direito, imputando-lhes significados ligados a
diferentes vertentes do jurídico.
De facto, quando se entra no mundo anglo-saxónico existe apenas a
palavra

law,

ficando

o

right

restrito

ao

plano

subjectivo.

Descomprometidamente traduzivel por lei, significa quase todo o edifício da
normatividade: quando a autoridade policial bate violentamente à porta da
casa de cada um e do interior com voz trémula alguém pergunta quem bate,
aquela responderá, autoritária: it’s the Law; quando o turista de passagem
por Washington se deslocar em visita ao santuário da justiça sedeado no
edifício do Supremo Tribunal, verá que as pequenas colunas de pedra
colocadas no exterior após o 11 de Setembro para proteger de entradas
abruptas com eventuais propósitos terroristas, ostentam todas somente a
palavra Law; quando o interessado quiser saber a origem de institutos
jurídicos encontrará apenas livros sobre Law history.
Ocorre portanto um paradoxo não muito diferente na generalidade
dos países europeus continentais. Enquanto nesta Europa, diferentemente da
anglo saxónica, se manteve distinção vocabular entre lei e direito, na prática
os dois conceitos não só se sobrepuseram como se remeteu a ideia de
justiça para a dependencia da simbiose lei-direito associada à designação da
instância judicial, em detrimento do papel de referência valorativa como
fonte do próprio direito

5 – É interessante notar o paradoxo. Mais ainda é procurar os motivos
porque, se clarificados, poderão explicar algo da realidade actual e permitir
enquadrar

o

posicionamento

das

magistraturas

face

ao

Estado

e,

naturalmente, da organização sindical que lhes estiver associada.
Na interpretação que fazemos encontramos circunstâncias que embora
remontando a um passado próximo, se mativeram e acentuaram com o
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decorrer do tempo, tornando-se especialmente relevantes no nosso tempo.
È aliás esta pereninade que torna a questão tão actual.
Em primeiro lugar o facto de a lei se ter tornado no paradigma do
direito junto das elites políticas e intelectuais anexas, em detrimento da
reflexão produto da mente do jurista. Em segundo lugar o facto de a
sociedade em geral ter sido convencida, diria mesmo intelectualmente
reciclada, a acreditar que nada mais para além da lei merecia ser olhado
como juridicamente valioso.
Quando as revoluções liberais na transição para o século XIX vieram
desmontar o poder político absoluto e unificado, dividindo-o por diversos
orgãos, preservaram o dogma da razão que o iluminismo havia endeusado.
Essa razão, não era porém a capacidade de raciocinar e de expôr o resultado
do pensamento através de argumentos, por sua vez sujeitos ao contraditório
de outros argumentos. Essa razão era essencialmente a crença de que a
reflexão intelectual despida de preconceitos metafísicos permitiria descobrir
verdades absolutas, tal como as ciências exactas o permitiam. Quando
aplicada à sociedade conduziria ao governo perfeito. O modo de a
transformar em intrumento eficaz era dar-lhe forma de lei, a qual se
transformou na razão escrita e como tal passou a ser vista. Fazer leis era
sinónimo de tentar atingir o bem comum e a codificação emergente das
principais áreas jurídicas coroou o processo.
Esta ideia enraizou-se de tal modo no espírito das elites, só destas,
naturalmente, porque só a si próprias se consideravam capazes de atingir tal
limiar, que todo o direito de origem não legal passou a ser desconsiderado,
tomado como algo potencialmente capaz de atrasar a consecussão do bem
comum, como algo atávico potencialmente desconforme com a civilidade
superior.
Ao reservar o palco essencialmente para a lei perdeu-se consciência
de que o direito era muito mais do que isso. Perda de consciência que
arrastou o costume, mas também de certo modo a autonomia do saber
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doutrinário fruto da auctoritas do jurista, entendida como saber socialmente
reconhecido, passando o prudente a ser olhado como mero servidor da lei.
A segunda explica-se por outro conjunto de razões. A lei, cuja génese
fora entretanto parar às mãos do Parlamento é mostrada aos olhos da
sociedade como o fruto já são, de um vício perdoado. Sendo produto da
vontade dos eleitos do povo, isto é dos deputados, redimira-se da ligação ao
poder absoluto que constituía o seu pecado original. Milagres da retórica.
Tal como na actualidade o comportamento juridicamente incorrecto do
indivíduo é, não raro, mediaticamente avaliado de modo diferente consoante
o respectivo posicionamento face à ideologia tida por politicamente mais
correcta, ou como evidência de um carácter execrável, ou como mera
fraqueza humana que não deixará de ser sublimemente assumida.
A lei, separada que fora do vício original conspurcante, exibia então
perante

a

sociedade

a

beleza

e

perfeição

próprias.

A

justiça,

tradicionalmente encarada como fonte do direito, passou a ser excrescência
natural da lei, pois se o Parlamento era o dono da razão escrita, o produto
do seu labor não lhe poderia ser antonómico. De valor autónomo de matriz
eminentemente doutrinária e humana, invertida que estava a relação natural
de causa efeito, o direito passou a ser fonte da justiça. Como a lei era o
direito, a lei era a justiça. Linear.

6 - Teria sido este percurso casual? Raras vezes fenómenos desta
magnitude são totalmente casuais. Pode aliás perceber-se um fio condutor
neste sentido, em grande parte indissociável da divisão de poderes que
temos como dogma do Estado moderno.
Inicialmente a legalidade é produto da razão e monopólio de uma
elite. O comum dos cidadãos não tem discernimento e saber suficiente para
nela participar, estando naturalmente arredado.
Face a uma incipiente opinião pública a divisão de poderes valia por
si, pois o poder absoluto havia desaparecido na sua esteira. O facto de as
Constituições durante muito tempo excluírem a maioria desse mesmo povo
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do direito de voto surgia aos olhos das elites até como forma de o proteger
da sua estultícia política e dos malefícios que daí lhe poderiam advir. Como a
elite era restrita, os poderes do Estado distribuíam-se então por um grupo
limitado, que por corresponder a pequena parte do todo não perdia margem
de controle.
Mas o povo inominado foi evoluindo para classes médias e, em certo
momento, a divisão de poderes importava já risco de o poder efectivo ficar
diluído por parte demasiado grande da sociedade para ser manuseável.
Aquilo que inicialmente não era preocupante tornava-se problemático, mas a
entrada do poder executivo num patamar diferente de politicidade podia
conjurá-lo.
O facto, aparentemente estranho, ocorre por ser neste poder que se
preservavam os germens mais básicos do poder político, qual seja o poder
de facto. Esta pequena nuance esbatida durante a parte inicial do
parlamentarismo tornou-se então relevante. Fê-lo porém sob a capa de
valores e interesses que passavam bem na sociedade. Emergiu quando
necessário, beneficiando do facto de a lembrança do poder absoluto préliberal

já

estar

então

apagada

do

conhecimento

social

directo,

permanecendo apenas no dos intelectuais.
O poder executivo descobriu então que, sem questionar a via
democrática e mantendo a separação, podia exercer algum tipo de controle
político sobre os demais poderes. Formalmente o sistema continuava
perfeito e imutável, substancialmente alterava-se, mas sempre dentro da lei.

7 - A razão pela qual o poder executivo mantivera latente tal
potencialidade, mesmo face ao legislativo considerado o santuário político
da democracia e da divisão de poderes é compreensível.
Deveu-se ao facto de ter permanecido na sua mão a maior fatia da
capacidade de agir em concreto expeditamente, por iniciativa própria, sobre
os factos da vida social. Essa faculdade, aliás natural, tornara-o herdeiro

8

directo do poder absoluto pré-liberal. Herdeiro notável, pois vivia sobre uma
herança repudiada e dessa ambiguidade retirava muito da sua força oculta.
Os demais poderes constitucionalmente existentes necessitavam de
factos ou de impulsos externos, ou de uma conjugação de impulsos internos
que os tornavam resistentes à imediatividade.
O judicial por razões evidentes. O impulso para agir encontra-se
essencialmente em factos externos, em certos casos quase inteiramente na
dependência da vontade de terceiros e nas demais, designadamente nas
criminais, na dependência de factos ocorridos sempre fora dele.
Quanto ao legislativo em tese a realidade não era a mesma. E por isso,
durante muito tempo pareceu ser, para alem de sede formal do poder
político, também a substancial. A limitação do segmento humano que a ele
tinha acesso e a sua sobreposição ao segmento que exercia o poder
executivo tornava tal possível, e a democarcia censitária atenuava riscos de
extravasamento. Porém, com o tempo o mecanismo democratico real
tornou-se a peça politica e cultural dominante nas sociedades ocidentais,
passando a ser olhado como a linha de contacto entre o poder politico e os
cidadãos. Ocorreu tal quando ficou ao alcance da maioria e quando parte
significativa dessa maioria passou a ter apetência pelo seu uso. O primeiro
caso com o voto universal. O segundo com a ascensão do povo inominado a
classe média
Naturalmente esse acesso favorecia a sua diluição e algo deveria
minimizar

os

riscos.

Os

mecanismos

partidários

em

funcionamento

sofisticaram-se então em termos de controle e isso implicou a concentração,
de

facto,

do

poder

no

executivo,

em

detrimento

do

legislativo.

Indirectamente, é certo, através do partido que tinha na origem, mas nem
por isso menor já que àquele disponibilizava este a sua melior pars a
começar no chefe, ou seu escolhido.
A capacidade de agir com rapidez sobre o problema por iniciativa
própria e de forma coordenada a partir de um centro, estivesse ele na
pessoa do chefe do partido ou do governo, em detrimento de uma multidão
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constituída pelo conjunto dos deputados, todos iguais entre si e por isso
potencialmente concorrentes, não só o agilizava como lhe conferia
vantagem. Para não referir o poder de, na veste de chefe de partido,
acompanhado do seu núcleo duro, o chefe do executivo ter palavra decisiva
na escolha de candidatos a deputados, na realidade a peça talvez mais
relevante de todo este processo.
O executivo de facto sempre tivera tais vantagens mas só mais tarde
se

tornaram

verdadeiramente

úteis.

Capacidade

de

agir

de

modo

concentrado, significou portanto que o poder efectivo era progressivamente
maior e rapidamente o legislativo passou a viver na sua dependência,
consciente de que dificilmente poderia elaborar direito com o qual o
executivo não concordasse.
Contra o que as Constituições geralmente diziam e dizem, uma teia de
interesses colocava o poder legislativo na dependencia informal do
executivo. Incontornável até hoje pelas mesmas razões. Chama-se isto a
perversão democrática da separação de poderes e facilmente se ilustra se
pensarmos que poucas leis são votadas nos Parlamentos sem a concordância
dos governos saídos da maioria, ou das minorias agregadas em maioria, que
inicialmente os escolheram.

8 - E quanto ao poder judicial? Quer pela falta de iniciativa, quer pela
dependência das soluções por si aplicadas em relação ao legislativo, mantido
por sua vez na envolvência do executivo, sempre a sua independência foi
algo limitada. Não no acto de aplicação da lei, mas na possibilidade de
aplicar direito que não se identifique com a lei, mesmo que esta seja injusta,
inoportuna, não equitativa ou apenas desiquilibrada. De efectiva liberdade
possuía a exegética, mas como esta ocorre estritamente dentro do quadro
legal, é liberdade à partida condicionada.
Num sistema deste tipo, o executivo tem apesar de tudo maior
dificuldade em manter informalmente o poder judicial na sua envolvência. E
isso

retira-lhe

margem,

porque

ocasionalmente
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corre

riscos,

não

necessariamente em termos de protecção contra a lei, já que o pressuposto
da sua actuação genérica é o bem comum, mas de oportunidade política e
temporal, designadamente no plano da responsabilização individual. De
facto, quando menos espera pode deparar com exposições públicas
mediaticamente exploráveis. Afecta-o portanto, no plano político, a visão
que da justiça os romanos tinham, já que os gregos preferiam imaginá-la de
olhos abertos disponível para indagar a vontade dos deuses. Por isso, num
quadro de respeito formal, nem sempre com ele convive bem e não raro
procurará por meios legítimos confrontá-lo por acção ou omissão.
Fá-lo legitimamente? Tenta ao menos, já que se move por princípio no
quadro da lei da qual é autor directo ou indirecto. Menos talvez no plano da
justiça, porque usufrui da impossibilidade de o judicial se exprimir
totalmente dentro da independencia que deveria ser apanágio de tal valor.
A convivência entre poder executivo e judicial, em regra suave, tornase ocasionalmente imperceptível, ainda que apenas uma observação política
o revele.
Repare-se, por exemplo, na crise da justiça que atormenta algumas
sociedades ocidentais desde há décadas, entrte as quais a nossa e para a
qual a saída parece inincontrável.
Crise significa escolha ou alternativa de escolha. Para existir em
termos sociais é necessário que exista problema, consciência dele e desejo
de solução, ainda que não do próprio. Existe por isso, ou tem sentido referila, desde o momento em que dela exista consciência, mas só obteve
contornos relevantes quando um número significativo passou a recorrer à
justiça. Sem compromisso diria que em Portugal emerge após a década de
oitenta do século XX.
Democratizado o acesso à justiça, assume hoje em países como o
nosso contornos avassaladores e será sem dúvida forte candidata a coveira
do Estado tal como o conhecemos, se a curto prazo não for resolvida nos
seus aspectos mais graves.
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O jurista informado compreende-a. Consegue até perceber saídas
possíveis, ainda que nem todos estejam interessados nelas.
Mas a sociedade em geral não a percebe. Constata-a, ancorando-a em
factos concretos directa ou indirectamente sensíveis: a demora judicial, que
sendo objectiva é inquestionável; a eventual diferença entre resultados
práticos da defesa, especialmente em processos de grande relevância; uma
infinidade de aspectos processuais que lhe chegam sob forma anedótica; um
hipergarantismo que não compreende e vai muitas vezes até contra o seu
senso comum.
Desconhece contudo a burocracia, por vezes estúpida, do sistema
processual e os efeitos na demora da decisão; desconhece as soluções
legislativas e políticas disponíveis para as resolver ou minimizar; desconhece
os efeitos da contratação de experientes causídicos como factor potenciante
de decisões favoráveis aos constituintes; desconhece o impacto favorável da
disponibilidade económica em custas com incidentes dilatórios que em
certos casos permitem fazer prescrever processos; desconhece em suma,
uma infinidade de circunstâncias que não tem obrigação de conhecer;
desconhece o excesso absurdo de certos volumes processuais entregues a
um único magistrado.
Manipulada em termos de opinião pública e enquadrada por media
motivados por valores próprios, prefere responsabilizar o elo mais á vista e
apetitoso por supostamente ser o mais poderoso, qual seja o magistrado.
Especialmente grave é o facto de a incapacidade em compreender as
causas não ser fenómeno apenas de classes menos cultas. De facto, parte
não despicienda, talvez maioritária daqueles que possuem formação
superior não jurídica, como professores, médicos, engenheiros, economistas
ou arquitectos, para citar apenas alguns, também a não compreende, como
se percebe por declarações públicas, sendo especialmente relevantes
algumas de cidadãos que ocupam cargos da maior responsabilidade. Serão
essas elites incapazes, mesmo as supostamente cultas? Imagino que alguns
dos que as compõem o sejam, tanto para este como para outros problemas
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sociais, mas a relevância da hipótese é nula pois sempre ocorrerá em todos
os níveis. Mas em relação aos restantes não colhe.
A explicação mais plausível está, a meu ver, não na incapacidade em a
compreender, mas na indiferença do poder político em equacionar
publicamente as causas do problema e de as explicar à sociedade, em
especial á quela que não tem obrigação de naturalmente a entender.
Poderemos então dizer que o Estado não se esforça suficientemente
para resolver a crise? Diria que tem alguma complacência com situações que
a potenciam e isto justamente porque uma justiça célere e eficaz constituiria
verdadeiro teste aos cheques and balances que um perfeito sistema de
divisão de poderes implica. O custo é o desprestígio das magistraturas, risco
com o qual as democracias evoluídas não querem geralmente conviver, pela
dissolução da ideia de Estado que implica, mas com a qual outras
democracias se não parecem preocupar. Percepção que embora abrangendo
principalmente o segmento institucional que efectivamente detem as rédeas
do poder, não isenta totalmente o próprio judicial nas suas estruturas mais
elevadas, não raro aparentemente pouco motivado para a intervenção que
dele se esperaria na divulgação constante da realidade em benefício da
dignificação dos seus membros.

9 - É aqui que a magistratura em geral e a do Ministério Publico em
particular, ganha especial relevo.
Sendo esta a titular da acção penal, no fundo a área judicial mais
sensível

numa

sociedade

na

qual

a

lei

cada

vez

mais

penaliza

comportamentos ínfimos, ocupa posição de charneira. Neste aspecto mais
até que a judicial, pois constitui o primeiro embate do cidadão e do Estado
com a justiça, que não apenas com a lei em sentido estrito.
A sua responsabilidade é portanto imensa, já que a sociedade, num
quadro como o delineado fica desprotegida contra eventuais arbítrios do
poder, contra a prepotência ou o risco de prepotência de segmentos que
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dele tendam a apropriar-se em termos substanciais, se o bastião por si
representado se demitir de garantir a justiça romana, em benefício da grega.
É certo que a sociedade está hoje aparentemente anestesiada para
com um processo de degradação da imagem da magistratura como pilar do
Estado, fruto da arrastada crise da justiça mas à qual não terá sido também
de todo estranha a própria sugestão de funcionalização parcial em tempos
subrepticiamente sugerida pelo executivo e que essa degradação pode ter
efeito desmotivante na sua auto-consciência.
Sendo um risco, talvez por isso mesmo uma organização sindical
ocupa em tal quadro posição de relevo.
Questionam alguns a sua existência dada a natureza soberana da
função prosseguida. Não comungo de tal ideia e socorro-me para o justificar
de uma imagem histórica.
Tal como as guildas e as corporações antigas existiam para a
afirmação da dignidade dos seus membros, perante uma sociedade cujas
elites tendiam a desvalorizar a excelência do trabalho dos mesteres, do qual
não prescindiam mas que não queriam ver socialmente reconhecido na sua
verdadeira dimensão e relevância, também uma organização de corpo tem
hoje sentido no Ministério Público.
Sendo embora a realidade hodierna diferente, porque a problemática é
essencialmente política e consequentemente o risco, tal como em tal tempo,
um sindicato, mercê da sua independencia, será hoje a voz de um corpo
social que tanto antecipa como denuncia situações que, de algum modo,
afectem a dignidade do próprio corpo.
Será porém já um erro se alguma vez centrar a sua actuação na defesa
de interesse económicos. Sem deixarem de ser legítimos, o seu papel ficará
imensamente diminuido se alguma vez forem colocados à frente de outros.
Tal como se diminuirá se descurar a responsabilização dos membros do
próprio corpo para com a sociedade, optando por uma defesa acrítica de
classe. Na verdade a dimensão que assiste a este corpo como servidor da
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justiça, se o dignifica e lhe dá direito a defender-se, obriga-a também a
auto-criticar-se.
É certo que o Ministério Público possui hoje alguma dependência
institucional em relação ao poder político. Voluntariamente assumida há
muito, o drama não está necessariamente aí mas apenas no aproveitamento
que permite a terceiros. Também neste caso o sindicato tem papel relevante
ao contribuir no plano da coesão, pelo lado humano e individual, para a
imagem da magistratura em que se insere, mostrando-lhe o dever
indeclinável, de alcance verdadeiramente geral, de sustentar a justiça contra
os que dela se queiram aproveitar.

Lisboa, 10 de Julho de 2009
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