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António Cluny *

Autonomia do Ministério Público, 
governo próprio e hierarquia:

Instrumentos, condicionantes e pressupostos 
da independência do poder judicial

Ao contrário de outras ditaduras, o regime salaza-
rista, talvez por os seus líderes, Salazar e Caetano, serem
originariamente Professores de Direito, nunca assumiu,
de forma ostensiva, uma ruptura com as tradições jurí-
dicas e judiciais do País, antes, através de significativas
alterações, as procurou tornar inofensivas para os objec-
tivos políticos e ideológicos do regime. A sua estratégia
foi, por conseguinte, a de preservar a aparência de neu-
tralidade dos tribunais judiciais comuns e a indepen-
dência formal dos seus juízes, remetendo para jurisdi-
ções especiais o julgamento dos «crimes políticos» e
mantendo fora daqueles a jurisdição administrativa e
laboral, que não dependiam do Ministério da Justiça,
mas, respectivamente, da Presidência do Conselho de
Ministros e do Ministério das Corporações.

Além disso, o regime cometia à Polícia Política – PIDE/DGS a
instrução dos crimes políticos e a juízes e Procuradores escolhidos
directamente pelo Governo a acusação e o julgamento desses proces-
sos que decorriam em «tribunais especiais».

O Governo dispunha ainda de um suplementar e eficaz instru-
mento que lhe permitia controlar a acusação pública relativamente
a crimes cometidos por titulares e agentes de cargos públicos: a cha-
mada «garantia administrativa». Através deste instrumento legal
o Governo decidia previamente quais os crimes cometidos por essas
individualidades que podiam ou não ser acusados e julgados.

Num outro plano, o Governo de então procedeu a um sucessivo
plano de reformas que tiveram por objectivo condicionar gradual-

1. Quando, depois da revolução 
democrática de 25 de Abril de
1974, se iniciou em Portugal uma
reforma do sistema judiciário, 
ressaltaram, desde logo, alguns 
problemas que importava resolver 
e que os sectores democráticos 
da oposição ao antigo regime 
e os sectores mais liberais 
do mesmo haviam já detectado 
ainda durante a ditadura.

* Presidente do Sindicato dos Magistrados 
do Ministério Público
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mente a composição e os poderes dos órgãos de gestão das duas ma-
gistraturas – juízes e Ministério Público – integrando-os num único
organismo, o chamado Conselho Superior Judiciário.

Este passou a ser o órgão que devia, com aparente e limitada auto-
nomia, gerir as carreiras e os procedimentos disciplinares dos juízes e
procuradores. Independentemente do nome e da composição, o referi-
do órgão existia já no ordenamento jurídico e judiciário português an-
terior à ditadura, mas foi sendo, durante esta, sucessivamente politiza-
do na sua composição e funcionamento e restringido nos seus poderes.

1.1 No que se reporta ao Ministério Público o CSJ perdeu as com-
petências originais de proposta e gestão da carreira dos procurado-
res, passando o Ministro da Justiça a reservar para si o poder de, di-
rectamente, colocar e nomear os respectivos magistrados e, mais
importante ainda, as suas chefias. Além disso e dado, mesmo as-
sim, o poder «incontrolado» que um Procurador-Geral da República
podia assumir se o seu titular ocupasse aquele cargo estavelmente e
como efectivo, o regime desistiu de nomeações definitivas para o
mesmo, que passou a ser provido apenas por interinos.

1.2 Não foi, por isso, por acaso que, na Assembleia Constituinte,
Barbosa de Melo, um ilustre deputado e Professor da Faculdade de
Direito de Coimbra, defendeu a propósito da consagração constitu-
cional do estatuto do Ministério Público:

«… a disposição apresentada pela Comissão, toca duas ideias
que parecem, na verdade, fundamentais, na correcta estruturação do
Ministério Público.

«Por um lado, o princípio da autonomia, que nós entendemos
no sentido de conferir ao corpo constituído pelo Ministério Público
uma independência perante os poderes políticos. Independência es-
sa que é, aliás, assegurada depois numa disposição do artigo 22.o.
em que se declara que o Ministério Público dependerá da Procura-
doria-Geral da República.

«Parece importante, na verdade, que a perseguição dos crimes
ou a luta contra a criminalidade não dependa necessariamente das
opções políticas concretas feitas pelo Governo em cada momento.
Que isto deve resultar da legalidade em geral e da consciência do
corpo de magistrados ou de agentes do Ministério Público, que pro-
curarão pôr em prática essa legalidade.

«Por outro lado […] é a ideia de se dizer que o Ministério
Público só tem sentido, só funciona na órbita dos tribunais.

«[…] Entende o Partido Popular Democrático agora, e supo-
nho que o entenderá depois também, que o Ministério Público de-
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ve ser estruturado por forma a que a intervenção dos juízes não este-
ja dependente da pressão indirecta que durante muitos anos, duran-
te muitas décadas neste país, se fez através do Ministério da Justiça
e sobre e por intermédio dos agentes do Ministério Público.» (1)

2. Foi, assim, tendo por base a experiencia histórica da ditadura
e as preocupações que ela suscitava e tendo como objectivo criar um
sistema judicial realmente independente e capaz de responder com
eficácia, imparcialidade e responsabilidade às exigências de um es-
tado democrático que, após a revolução, foi constituído um grupo de
trabalho para a reforma da organização judiciária e mormente do
Ministério Público.

Esse grupo de trabalho partiu, obviamente, da tradição judiciária
portuguesa herdada dos tempos da monarquia liberal e do regime de-
mocrático republicano que governou até 1926.

Essa tradição, como vimos, admitia já, com grande avanço sobre
outros países europeus, a existência de órgãos colegiais mais ou me-
nos autónomos de governo das magistraturas.

No entanto, o referido grupo de trabalho procurou, também, ana-
lisar a doutrina, as experiências e os modelos mais modernos de
muitos países democráticos da Europa e da América tendo em vis-
ta reforçar o papel daqueles órgãos numa gestão independente e de-
mocraticamente controlável das carreiras dos magistrados.

Se é certo que, no que respeita ao Direito Penal e Processual
Penal, a orientação doutrinária das universidades portuguesas, para
o bem e para o mal, andou sempre aliada às escolas alemãs, em to-
do o caso, foi junto das então mais recentes experiências francesa,
italiana e norte-americana de organização judiciária que tal grupo de
trabalho encontrou fontes de inspiração para uma proposta de re-
forma do sistema judiciário que assentasse numa forte autonomia or-
gânica e institucional.

A experiência do Conseil Supérieur de la Magistrature em França
e, mais ainda, o conceito do Ministério Público italiano enquanto ór-
gão do poder judicial integrado por magistrados com estatuto simi-
lar aos dos juízes e governado, como estes, por um Conselho plural
e autónomo do poder político, inspirou acentuadamente a proposta
desse grupo de trabalho.

2.1 É verdade que uma certa tradição jacobina, herdada da 1.a

República (1910/1926) e utilizada e desenvolvida pela ditadura pa-
ra o controlo do Ministério Público, fazia ainda escola junto de al-
guns deputados do partido maioritário na Assembleia Constituinte

(1) Barbosa de Melo.
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– o Partido Socialista – e não permitiu ir tão longe quanto, então, al-
guns deputados, nesse e noutros partidos, à direita e à esquerda, de-
sejavam (2). Recorde-se que, já na altura, o projecto constitucional
do MDP, talvez um dos mais inovadores nesta matéria, apontava
para soluções muito avançadas.

A referida tradição jacobina, interpretada depois pela veia centra-
lista da organização estadual napoleónica e, no nosso caso, pela lei-
tura autoritária que dessa centralização foi feita pelo regime ante-
rior, orienta ainda o pensamento sobre a organização judiciária de
muitas personalidades políticas e académicas do centro direita e do
centro esquerda que não se cansam, por isso, de lhe fazer referência
e de elogiar o modelo de «eficiência» que ele comportava.

Essas personalidades, muitas das quais com larga intervenção
directa no exercício do poder político, económico e mediático do
país, têm conseguido, sempre, condicionar a concretização das
propostas de reforma mais avançadas e nalguns casos, têm, como
recentemente aconteceu, imposto mesmo alguns perigosos retro-
cessos.

2.2 Foi, no entanto, um ministro socialista de tendência mais li-
beral, reconheça-se, quem, finalmente, acabou por assumir a pater-
nidade do novo estatuto do Ministério Público (3).

Este Estatuto, traduzindo de forma mais concreta os pontos de vis-
ta mais modernos discutidos aquando da elaboração da Constituição
de 1976, consagrou, pela primeira vez de forma objectiva e declara-
da, a autonomia do Ministério Público perante o poder politico e os ou-
tros agentes do poder judicial e em consequência, encarregou um no-
vo órgão, colegial, plural e pluralista na sua composição – o Conselho
Superior do Ministério Público – da gestão das carreiras e assuntos dis-
ciplinares dos membros desta magistratura.

A estrutura do Ministério Público ficou assim desenhada com
um recorte original.

Foi, com efeito, encontrada uma solução teórica, que procurou
aliar as características de «unidade e hierarquia» tradicionais de
um Ministério Público de clara inspiração napoleónica, com as no-
vas garantias constitucionais e estatutárias conferidas aos seus mem-
bros, que também se quis que tivessem um estatuto constitucional de
«magistrados» equiparado ao dos juízes.

Entre elas deve ressaltar-se, desde logo, a inovatória garantia da
«estabilidade», que se traduzia, como a «inamovibilidade» dos ju-
ízes, no facto de, ao contrário dos funcionários públicos, os magis-
trados do Ministério Público só poderem «ser transferidos, suspen-

(2) Dizia José Luís Nunes de Almeida, 
o deputado socialista que integrava a Comissão
de Redacção quando se discutia esta questão:
«Eu gostava de fazer publicamente nesta
Assembleia uma confissão, e vou fazê-la para
que a minha reprovação também seja pública.
É que em questões judiciais sou extremamente
conservador.» Diário da Assembleia
Constituinte n.os 94 e 95.
(3) Almeida Santos.
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sos, aposentados, demitidos ou de qualquer forma mudados de situa-
ção nos casos previstos na lei (artigo 72.a da LOMP)».

Esta garantia dirigia-se a dois distintos mas confluentes interes-
ses constitucionais.

De um lado, a assegurar que os processos não são atribuídos pes-
soalmente pela hierarquia a um qualquer magistrado em função de
outros interesses que não os que devem reger a actuação funcional
dos magistrados do Ministério Público: a objectividade e imparcia-
lidade.

De outro – como à frente melhor explicaremos –, a assegurar a in-
dependência e a auto-determinação da consciência jurídica dos ma-
gistrados.

Como compatibilizar então a cadeia hierárquica com a gestão
democrática e independente dos magistrados do Ministério Público
e das suas carreiras?

3. A Procuradoria-Geral da República, órgão constitucional su-
premo do Ministério Público, passou a compreender, por conse-
guinte, dois instrumentos distintos de governo do Ministério Público.

Um, monocrático – o Procurador-Geral da República –, que a
ela preside, e é nomeado para um mandato de seis anos pelo Presi-
dente da República sobre proposta do Governo e que responde po-
liticamente pela acção e inacção desta magistratura.

A escolha e exoneração do Procurador-Geral da República depen-
dem, por isso, da vontade política coincidente do primeiro-ministro
e do Presidente da República, o que nem sempre acontece – facto
que, aliás, a história recente atestou – permitindo-lhe, assim, um
elevado grau de independência.  

O outro, colegial – o Conselho Superior do Ministério Público –,
composto por cinco membros eleitos pelo Parlamento, duas perso-
nalidades nomeadas pelo Ministro da Justiça, sete membros eleitos
pelos magistrados dos diferentes escalões hierárquicos do Ministério
Público e os quatro Procuradores Distritais e que é presidido pelo
Procurador-Geral da República.

3.1 Ao primeiro, passou a caber a «responsabilidade política»
da direcção hierárquica do Ministério Público no plano técnico-tác-
tico da investigação e sempre que se coloquem opções que, de algum
modo, exorbitem a mera aplicação da lei ao caso concreto. Esta é,
normalmente, da competência de um magistrado nomeado pelo
CSMP para o Tribunal ou departamento e só em casos excepcio-
nais, fundamentados e com assunção visível dessa responsabilida-
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de pode, nos termos da lei, ser afastada e o processo entregue a ou-
tro magistrado.  

Ao segundo, coube inicialmente, apenas, a gestão das carreiras e
da disciplina do Ministério Público e, mais tarde, também sob a ori-
entação política de um outro ministro socialista – Vera Jardim –
uma função de acompanhamento e proposição ao Procurador-Geral
da República de orientações sobre a actividade do Ministério Público
e dos seus magistrados, bem como o acompanhamento das refor-
mas legais em curso ou a propor ao poder político.

Neste sentido assistiu-se a uma deslocação de poderes e de repre-
sentação dentro da Procuradoria-Geral da República e a um acentu-
ar da vertente de controlo do CSMP – órgão pluralista de composi-
ção mista e vocação democrática – sobre a actividade do Ministério
Público como corpo e não apenas sobre a actuação concreta dos
seus magistrados.

Verificar como os seus membros têm ou não querido e consegui-
do exercer as suas funções e como se dispõem a, perante os órgãos
do poder político, perante a opinião pública e os cidadãos, respon-
der por elas é uma outra questão.

A verdade, em todo o caso, é que se tem assistido, não sem fric-
ções várias, a uma crescente autonomização do CSMP face às pre-
tensões «controleiristas» da hierarquia do Ministério Público e à
sua continuada interferência no funcionamento independente e agen-
da daquele órgão.     

3.2 O poder de nomear, transferir, promover, colocar e apreciar o
mérito dos magistrados e bem assim a acção disciplinar passou, des-
te modo, a caber exclusivamente ao CSMP, que, em contrapartida,
não tem qualquer poder hierárquico sobre os magistrados.

Estas nomeações, transferências, colocações e promoções, assen-
tam, sobretudo, numa avaliação do mérito dos magistrados e decorrem
de concursos internos abertos, periodicamente, para o efeito.

A avaliação do mérito é feita por um corpo de inspectores que de-
pende e é escolhido pelo CSMP e é constituído por magistrados de
grau superior. Estes inspectores verificam e analisam, de quatro em
quatro anos, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, propondo,
num processo onde devem imperar os princípios da cooperação e do
contraditório, uma classificação que o CSMP, depois, aprecia e apro-
va ou não. Estes inspectores são também quem procede à instrução
dos processos disciplinares contra os magistrados, cabendo ainda
ao Conselho Superior a decisão sobre tal matéria e não, como nou-
tros sistemas e na função pública, à hierarquia.



28 VÉRTICE 142/Setembro-Outubro 2008

ANTÓNIO CLUNY

Autonomia 
do Ministério
Público, 
governo próprio 
e hierarquia

Saber em que medida esta Inspecção é realmente independente da
hierarquia do Ministério Público e dos seus critérios de gestão um
pouco «paroquiais» e se ela reporta preferencialmente ao CSMP
como o Estatuto impõe é, porém, uma dúvida que persiste.

A necessidade de encontrar critérios mais objectivos e transparen-
tes para o trabalho de classificação que a Inspecção desenvolve é,
além disso, questão que sempre se tem colocado e que ainda não
está resolvida satisfatoriamente.

A própria ideia da gestão estratégica da agenda da Inspecção e da
competência para definição de objectivos de trabalho que a permi-
tam considerar como um órgão de apoio fundamental do CSMP é
ainda matéria pouco estudada e mal assumida no seio deste órgão.   

3.3 A hierarquia do Ministério Público, tal como definida no n.o 3
do actual artigo hoje 76.o do Estatuto, foi, entretanto, concebida co-
mo um poder de direcção funcional, fundamentalmente técnico-tác-
tico e ficou cometida em exclusivo ao Procurador-Geral da
República e aos restantes membros dos diferentes órgãos superiores.

O Ministério Público foi, com efeito, pensado como um «órgão
de justiça» autónomo, próprio do poder judicial e não como um ór-
gão da Administração Pública. Por isso, ficou inserido na parte da
Constituição referente aos Tribunais.

Reduzida ficou, por isso, a intervenção do Ministro da Justiça
junto do Ministério Público que, no entanto, se o entender, pode
comparecer às reuniões do CSMP e ali fazer as comunicações que
considera adequadas; o que só raramente faz e apenas para cumprir
protocolo.

O Ministro da Justiça apenas pode, através do Procurador-Geral
da República, solicitar informações sobre a acção do Ministério
Público e não tem poderes directivos em matéria penal ou nas rela-
cionadas com as funções constitucionais desta magistratura na repre-
sentação e defesa dos interesse públicos que lhe estão cometidos e,
em geral, da legalidade democrática. Como excepção e dada a tam-
bém original função do Ministério Público português de representar
os interesses privados da Administração, pode, no entanto, o
Ministro da Justiça, dar orientações ao Ministério Público relativas
a processos que se dirijam à defesa daqueles interesses.

De acordo com o Estatuto o conceito e âmbito de «hierarquia»
próprios do Ministério Público implicam apenas, portanto, a subor-
dinação dos magistrados de grau inferior aos de grau superior, nos
termos exactos dos preceitos definidos pelo Estatuto e a consequen-
te e exclusiva obrigação de acatamento por aqueles das directivas,
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ordens e instruções recebidas da hierarquia interna do Ministério
Público. 

Tal concepção de hierarquia interna excluiu, obviamente, salvo a
excepção antes referida, as instruções que provenham de qualquer
membro do Executivo ou de qualquer outro órgão de poder, inclu-
sive do poder judicial.

Assim se consolidou a autonomia do Ministério Público face ao
poder político que, assim, é hoje entendido geralmente como um
órgão do poder judicial e não como um órgão da Administração
Pública ou um órgão de ligação entre o Executivo e os Tribunais.

3.4 A questão da autonomia do Ministério Público não podia,
porém, resumir-se a esta última vertente: a vertente externa.

Ela de pouco serviria, nalguns casos, se aos Procuradores não fos-
se assegurado um estatuto de significativa independência interna.

Por isso, o Estatuto consagrou também a possibilidade de os
Procuradores recusarem o cumprimento de instruções hierárquicas
que violem a sua consciência jurídica, à excepção das provindas,
directamente, do Procurador-Geral da República, que apenas po-
dem ser recusadas com o fundamento de violação da lei.

Assim, ao contrário dos funcionários públicos que apenas po-
dem recusar o cumprimento de ordens ilegais e devem apenas recu-
sar as que constituem crime, os magistrados do Ministério Público
podem invocar «a violação da sua consciência jurídica», dando,
desta forma, um conteúdo substancialmente diferente ao seu dever
legal de objectividade e de colaboração com o Tribunal na resolução
dos concretos processos que lhe estão cometidos. 

Por isso, ao contrário dos funcionários, devem, em todas as cir-
cunstâncias, recusar todas as orientações que considerem ilegais,
mesmo as que não constituam crime.

Importante seria, no entanto, precisar do ponto de vista discipli-
nar o que deverá acontecer se um magistrado assentir cumprir ordens
ilegais.

As instruções dirigidas a processos concretos devem, por outro la-
do, assumir sempre a forma escrita e as directivas doutrinais, provin-
das do Procurador-Geral da República, têm de ser publicadas no
jornal oficial do Estado, tendo em vista assegurar preocupações de
transparência pública e responsabilizar, individualmente, quem as
emite.

3.5 Mas estas prorrogativas e garantias de nada serviriam se, por
qualquer motivo, a hierarquia pudesse movimentar os Procuradores
que, incomodamente, invocassem aquele direito de objecção de
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consciência e se recusassem a cumprir ordens superiores que consi-
derassem violar a sua consciência jurídica ou a lei.

Por isso, a Constituição e o Estatuto consagraram, directamente,
o princípio da «estabilidade», que mais não significa, afinal, do que
a garantia de «inamovibilidade» conferida aos juízes, e que, em con-
junto com o direito de objecção de consciência, assegura um im-
portante grau de independência a cada Procurador,

Além disso e como reforço significativo dessa pretensão, a
Constituição e o Estatuto atribuem directamente ao CSMP – e não
à hierarquia – os poderes de nomeação, colocação transferência e
promoção dos membros do Ministério Público.

A hierarquia do Ministério Público, tal como concebida pela
Constituição e o Estatuto, reveste, assim, características e limita-
dos poderes que a diferenciam substancialmente da hierarquia admi-
nistrativa, dela se distinguindo na concepção e objectivos (4). 

Não por acaso, a Constituição, à semelhança do que acontece
com a judicatura, se refere ao Ministério Público como uma magis-
tratura; uma magistratura que, por isso, goza de estatuto próprio,
estatuto esse regido por regras e garantias especiais definidas na
própria Constituição e decalcadas e equivalentes às dos juízes, o
que diferencia os seus membros de qualquer corpo da administração
estadual. 

4. Todo este conjunto de normas e garantias constitucionais do
Ministério Público não nasceram, porém, num mesmo momento e
com a mesma clareza e rigor.

Se os princípios fundamentais foram desde logo assumidos pelos
constituintes de 1976, apesar das reservas dos sectores mais tradicio-
nalistas do parlamento de então, a verdade é que a sua concretização
e aperfeiçoamento não se alcançaram de imediato. A concretização
desses princípios só foi sendo vertida para a Constituição e o Es-
tatuto através de, sucessivos, processos de discussão e reivindi-
cação pública promovidos. Essencialmente, pelo Sindicato do
Ministério Público em conjunto com académicos e os sectores po-
líticos mais avançados dentro dos diferentes partidos de esquerda
e de direita.

Com efeito, foi a acção política de imediato encetada pelo Sin-
dicato do Ministério Público, formado, ele também, depois da ins-
tauração da democracia (antes o associativismo judiciário era proi-
bido) que permitiu ir ultrapassando os preconceitos políticos dos
sectores mais conservadores e melhorar, em revisões constitucio-

(4) V. de António Henriques Gaspar, Ministério
Público, Hierarquia e Processo Penal
in Cadernos n.º 6 da Revista do Ministério
Público – «Ministério Público instrumento 
do executivo ou órgão do poder judicial?»
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nais e legais posteriores, os textos que consagram e disciplinam ho-
je a autonomia do Ministério Público.

4.1 Não deixa de ser curioso notar como a adesão política aos
conceitos mais avançados em torno da autonomia externa e interna
do Ministério Público se fez no nosso País no decurso das últimas
décadas.

De um lado, o apoio dos sectores mais liberais e democráticos
existentes nos partidos que têm governado o País desde a revolução
democrática – o PS e o PSD (5) – e, na esquerda, a crescente consci-
encialização e continuado empenhamento do PCP na concretização
e alargamento da autonomia do Ministério Público.

Do outro, os sectores mais conservadores, autoritários, jacobi-
nos ou neo-napoleónicos que continuam a existir naqueles dois par-
tidos do bloco central (6).

A diferente influência de uns e outros sectores políticos e a sua ca-
pacidade de influenciar as reformas judiciárias, e mormente as que
respeitam ao Ministério Público, têm resultado muito da avaliação
política da acção concreta desenvolvida pelos seus magistrados,
designadamente sempre que estão em causa processos que, de uma
maneira ou de outra, afectam os interesses dominantes ou persona-
lidades influentes dos partidos do poder.

Reconheça-se, contudo, a evolução de pensamento e o contribu-
to interessante e nalguns casos decisivo dos dois Presidentes da
República provenientes do PS – Mário Soares e Jorge Sampaio –
que, com mais ou menos dúvidas, mais ou menos hesitações e per-
plexidades, nos momentos chave, sempre defenderam, expressa ou
implicitamente, através de discursos e actuações políticas concretas
e relevantes, a autonomia do Ministério Público. Isto, mesmo quan-
do estavam em causa interessados ou interesses sustentados pelo
partido de onde provinham.      

4.2 Assente numa ideia de que o Ministério Público constitui um
corpo uniforme e obediente de funcionários, mesmo quando, contra-
ditoriamente, se exige de um magistrado uma decisão objectiva e im-
parcial num processo concreto, a concepção mais administrativi-
zante e vocacionada para um controlo político do Ministério Público
olvida, voluntariamente, que os magistrados do Ministério Público,
ao contrario dos juízes, são já individualmente «responsáveis» pe-
las suas decisões e por isso responsabilizáveis por elas.

Não diferenciando a possibilidade de condução táctica e técnica
da investigação por uma hierarquia também ela responsabilizável
(talvez até em maior grau) da necessidade de auto-determinação ju-

(5) Sá Carneiro defendeu a autonomia do
Ministério Público no seu projecto «Uma
Constituição para os Anos Oitenta.». Fernando
Nogueira teve uma influência determinante na
consagração explícita da «autonomia» na CRP
e na definição constitucional do CSMP.
(6) Ainda recentemente e numa perspectiva
contrária ao sentido recente de todas as 
declarações das organizações internacionais
(ONU, EU e Conselho da Europa) sobre 
o Ministério Público e a questão da sua 
autonomia e mesmo face aos públicos 
discursos políticos e doutrinários do próprio
Governo e do partido, se ouviu, com espanto,
um deputado do PS encarregado da discussão
das questões da organização judiciária, dizer
que o conceito de autonomia do Ministério
Público não era fundamental à ideia de 
democracia, à independência da Justiça, nem
correspondia ao pensamento do constituinte 
de 1976.
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rídica do magistrado individual na decisão do seu processo, procu-
ra-se, deste modo, criar condições para uma gestão processual ins-
trumental e instrumentalizada. 

Daí a ideia de administrar, de fora e como um bloco, toda a acção
do Ministério Público, negando a capacidade de decisão e competên-
cia autónoma aos seus magistrados e potenciando mecanismos de
controlo político e hierárquico mais ou menos explícitos, mais ou
menos encapotados. 

4.3 Por tudo isto, temos consciência de que a batalha da autono-
mia do Ministério Público tal como a Constituição a concebe (e, em
consequência a da independência da Justiça), não está definitiva-
mente ganha. 

Sempre que alguns elementos mais conservadores (ou mais pró-
ximos das zonas de influência do poder) da própria hierarquia não
querem explicitamente assumir as suas funções processuais previs-
tas no Estatuto e alguns representantes dos sectores políticos e eco-
nómicos se sentem fragilizados pela iniciativa autónoma dos magis-
trados na condução de investigações e intervenções processuais do
Ministério Público, verificam-se, inevitavelmente, tentativas várias
para reduzir ou condicionar, de algum modo, a sedimentação da-
quelas garantias.

Uns, invocando incertas preocupações de eficiência para contor-
nar os princípios e as competências do CSMP, com o propósito de re-
forçar os seus próprios poderes burocráticos e, fundamentalmente,
as possibilidades de intervirem na marcha dos processos sem terem
que assumir pública e directamente, como exige o Estatuto, a sua in-
tervenção hierárquica processual. Neste sentido, quando reclamam
mais hierarquia, não estão a exigir mais ou mais responsabilizante
intervenção processual – as normas do Estatuto são, de resto, para is-
so, suficientes e claras – apenas procuram mais poder para, de um
modo menos responsabilizante, poderem fazer o que a lei já lhes
permite, desde que o façam com transparência.

Os outros, atacando directamente a acção do Ministério Público
e defendendo o regresso a uma directa ou indirecta dependência po-
lítica e justificando-a com a necessidade de legitimação democráti-
ca das iniciativas e decisões processuais dos Procuradores da
República.

Para tanto, estes últimos reclamam um poder de dar instruções tão
concretas e casuísticas quanto possível ou, em alternativa, a possi-
bilidade de o fazer por via de uma hierarquia que dependa, na sua no-
meação, da mera confiança superior e não se inserira, por conse-
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guinte, numa carreira normal de magistratura gerida pelos princípios
do concurso e da valorização da competência; método de selecção
e nomeação que, supostamente, tornaria esta «nova hierarquia»
mais disponível e compreensiva face aos interesses do poder. 

A concepção que uns e outros têm da autonomia do Ministério
Público é, por isso, limitada e as mais das vezes formal e pouco con-
dicente com os propósitos da Constituição da República.  

4.4 Os métodos e as estratégias usadas para continuar a atentar e
conseguir limitar o princípio constitucional da autonomia do
Ministério Público e as inerentes garantias dos seus magistrados
são inúmeras.

A mais recente consistiu no aproveitamento da reforma do novo
«mapa judiciário» e na diminuição do número de circunscrições ju-
diciárias existentes através do alargamento do seu âmbito geográfico
– circunscrições para onde os magistrados devem ser nomeados ou
transferidos e para onde têm, portanto, de concorrer – para permitir de-
pois, nesses novos alargados espaços (onde cabem várias cidades e vi-
las), um indiscriminado poder hierárquico nas colocações nos diferen-
tes tribunais, serviços e secções. Assim se procura ultrapassar a
garantia constitucional da «estabilidade» de que gozam os magistra-
dos do Ministério Público e que foi pensado para a colocação em cir-
cunscrições muito mais reduzidas em área e competência e, simulta-
neamente, esvaziar de conteúdo os poderes substantivos do CSMP. 

A outra foi a do aproveitamento enviesado da norma constituci-
onal que refere que o Ministério Público participa na execução da
política criminal definida pelos órgãos de soberania.

Face à imposição constitucional de que o Ministério Público tem
de exercer a acção penal orientado pelo «princípio da legalidade», o
que reduz o espaço de conformação de uma qualquer política crimi-
nal, decidiu-se criar uma lei parlamentar que prevê a aprovação de
sucessivas leis temporárias, também elas sancionadas pelo parlamen-
to tendo em vista nortear a acção (porventura desnorteada para os in-
teresses de alguns) desta magistratura. Nestas se procura, depois, in-
dicar prioridades (o que parece razoável) e directivas genéricas de
procedimentos e condutas processuais ao Ministério Público para um
período determinado, o que já suscita dúvidas graves de constitucio-
nalidade, uma vez que contende com a autonomia do Ministério
Público a sua obrigação de agir no processo de acordo com princípios
de legalidade estrita e de objectividade.

É certo que, por respeito formal ao princípio da autonomia do
Ministério Público, se remete a regulamentação de tal lei para direc-
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tivas do Procurador-Geral da República e só a elas devem os Procura-
dores obediência.

Mas, em rigor, se quiser cumprir a lei, este mais não pode fazer
do que veicular aquelas orientações.

Se tal processo é, apesar de tudo, mais transparente e democráti-
co do que uma intervenção directa e unilateral do Governo no seio
do Ministério Público, na medida em que se exige uma discussão e
intervenção de todas as forças políticas parlamentares, a verdade, po-
rém, é que este instrumento legislativo não deixa de criar algumas
perplexidades e mesmo, em certos casos, alguns constrangimentos,
designadamente quando extravasa um âmbito de total generalidade
e condiciona a responsabilidade das opções tácticas e organizativas
da política criminal determinadas pelo Procurador-Geral da
República.

Com efeito, se tais leis temporárias forem demasiado rígidas e
abrangentes nos campos que querem regular e não permitirem ao
Ministério Público – como agora acontece – responder, com opor-
tunidade, a todo o tipo de circunstâncias supervenientes e, em con-
sequência, alterar justificadamente as orientações nelas contidas,
ficam os magistrados obrigados a um programa político abstracto
(por vezes com pressupostos pessoais bem identificados) que não se
adequa, em muitos casos, ao princípio da objectividade na aplicação
da lei ao caso concreto.

Mais, por essa via acaba-se, como sucede hoje, por condicionar
a própria independência dos juízes que, em muitos casos, ficam pri-
sioneiros das intervenções politicamente dirigidas do Ministério
Público. 

Acresce que se o propósito de tais leis é, apenas, contribuir para
um maior envolvimento e responsabilização do poder político nas
decisões sobre as prioridades da investigação, elas não devem, assim
– como hoje sucede – cair na tentação de fazer interpretações autên-
ticas e politicamente dirigidas dos Códigos para uso exclusivo e
obrigatório de um órgão constitucional e autónomo de justiça como
é o Ministério Público.

Por esta última via – pela acção politicamente manipulada do
Ministério Público – apenas se pretende condicionar a independência
dos juízes, o que era, precisamente, o que o constituinte queria evitar
e não introduzir uma qualquer forma de controlo democrático sobre
as opções tácticas de iniciativa processual desta magistratura.

A recente «crise de segurança» que o País atravessa demons-
trou, nitidamente, estes inconvenientes e permitiu, com alguma cla-
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reza, compreender a manipulação que da justiça penal se pode fazer
através de tais instrumentos, principalmente quando mal pensados e
viciados nos seus pressupostos e objectivos políticos e intelectuais.

Os resultados das já célebres interpretações legais obrigatórias pa-
ra o Ministério Público contidas nos artigos 13.o, 15.o e 17.o da lei
51/2007, de 31 de Julho e o enxotar das respectivas responsabilidades
políticas para os magistrados, que mais não fizeram do que dar cum-
primento àquelas directivas, são disso um evidente e triste exemplo.

4.5 Tais iniciativas não aconteceram, porém, por acaso. Elas coin-
cidiram quase sempre com a acção dos procuradores e juízes portu-
gueses que visam, embora com muitas dificuldades, alguma falta
de preparação específica e carências de meios e de apoio policial,
combater a corrupção crescente e a impunidade dos sectores sociais
que sempre agiram na sociedade à margem das obrigações impostas
ao comum dos cidadãos e dos seus códigos de conduta e que antes
nunca haviam sido molestados pela acção da Justiça.

Apesar das diferentes justificações invocadas, existe no seio dos
magistrados portugueses – juízes e procuradores – a consciência de
que grande parte destas iniciativas mais não pretendem, enfim, do
que escamotear ou cercear a autonomia constitucional do Ministério
Público e esvaziá-la do seu conteúdo útil, de molde a obstar ao de-
sejo dos constituintes de que «a intervenção dos juízes não esteja de-
pendente da pressão indirecta que durante muitos anos, durante
muitas décadas neste país, se fez através do Ministério da Justiça e
sobre e por intermédio dos agentes do Ministério Público».

Para além da evidência das diferenças, até por acontecer num re-
gime democrático, a estratégia política destas alterações do sistema
faz lembrar, em todo o caso, a que foi usada durante o regime da di-
tadura – manter a forma e a aparência dos princípios e subverter e es-
vaziar progressivamente o conteúdo das garantias consagradas na
Constituição e nas leis de organização judiciária.

5. Claus Roxin, o emérito mestre das Universidades de Götingen
e Munique abordou com rara clareza, numa conferência produzida
no ano de 1969 a propósito da comemoração do centésimo aniver-
sário do Ministério Público de Hamburgo, os problemas que se co-
locam ao Ministério Público e ao seu estatuto.

Com singular pertinência, Claus Roxin analisou então quase todos
os problemas que se colocaram depois ao legislador constitucional
português e que acabaram por determinar as soluções constitucionais
que antes descrevemos.
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Defendeu a «independência» do Ministério Público face ao poder
político. Defendeu a necessidade da «independência pessoal» de ca-
da Procurador face à hierarquia interna, no âmbito das suas funções de
instrução no processo penal e de aplicador objectivo da lei num siste-
ma processual penal orientado pelo princípio da legalidade.

Escreveu o distinto Professor – e desculpem-me porventura a má
tradução que possa ter feito a partir do texto espanhol:

«…um procurador, obrigado a cumprir a sua função de guar-
dião objectivo da lei, deve intervir em todas as questões jurídicas de
acordo com os mesmos princípios que um juiz…».

E acrescentou ainda:
«…o cargo de guardião da lei que cabe ao Ministério Público, e

com esse limite, exige, como se prescreve para o juiz, a sua exclu-
siva sujeição aos valores jurídicos e acarreta como consequência
que os procuradores gozem da mesma independência de que go-
zam os juízes. […] …  uma independência material assim concebi-
da requer, por seu turno […] a independência pessoal: a indestituibi-
lidade, e a inamovibilidade que, por princípio, são asseguradas aos
procuradores, devem ser garantidas – mutatis mutandis – conforme
as regras que regulam os juízes».

Ora, este magnífico texto de Roxin, não era, por certo, desco-
nhecido dos nossos constituintes e do grupo de trabalho que prepa-
rou a democratização do Ministério Público português

Nele se identificam, com efeito, os problemas reconhecidos pe-
lo constituinte e legislador português e foram eles que os determina-
ram a consagrar aquelas garantias estatutárias dos procuradores e a
divisão da Procuradoria-Geral da República em dois órgãos com
vocações e poderes diferentes. Por isso, à semelhança do que acon-
tece com os juízes, se cometeu a gestão das carreiras dos procurado-
res, não à hierarquia, mas a um Conselho, plural na sua composição
profissional, pluralista na sua composição política e, por via de elei-
ções internas, proporcionalmente representativo dos diferentes sec-
tores hierárquicos e sensibilidades do Ministério Público.

6. A questão da autonomia do Ministério Público e das suas con-
sequências e implicações é, por conseguinte, uma questão inacabada.

Ela tende a reduzir-se sempre que tentações autoritárias, vocações
manipuladoras e gestões burocráticas se impõem numa sociedade ou
no seio da própria organização judiciária em crise.

Previsíveis são, também, no entanto, os riscos que a sua falta
acarreta.
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Na Assembleia Nacional Constituinte, dissera já, num discurso de
4 de Agosto de 1790, a propósito deste problema, Jacques-Guillau-
me Thouret o ilustre deputado (1789 -1791) e jurista francês, que foi
Presidente daquela Assembleia e também Presidente da Cour de
Cassation:

«Le pouvoir judiciaire influe chaque jour sur les citoyens, vous
ne l’avez pas confié au pouvoir exécutif. Le pouvoir d’accuser est
également un pouvoir de chaque jour; il intéresse également le peu-
ple... le pouvoir exécutif n’a aucun droit à revendiquer l’accusati-
on publique, qui est toute populaire dans son objet. L’accusation
ne pourrait devenir ministérielle, sans être oppressive. Qui croira
que, pour assurer la liberté, on a pensé à en faire une institution
ministérielle? C’est par le moyen de l’accusation qu’on pourrat dé-
couvrir les complots, éclaircir les mouvements qui les précèdent,
veiller à la sûreté publique, et à ce que la constitution ne soit pas at-
taquée. On dit qu’avec les jurés et des juges un accusateur public est
inutile; mais les jurés et les juges n’assurent qu’une seule chose,
c’est un jugement impartial. Il y a deux choses: accuser, puis juger;
vous avez institué le jugement, il faut donc instituer l’accusation, et
ne pas être frappé par cette objection, que les bons jugements en ar-
rêteront l’effet.

Il y a deux abus possibles: ne pas agir quand l’intérêt public
l’exige, ou agir d’une manière opposée à l’intérêt public. Dans le
premier cas, ni les jurés ni les juges ne peuvent empêcher l’abus; car,
avant d’agir, il faut une accusation. Dans le deuxième cas, les jurés
et les juges empêcheront seulement que les accusations téméraires
n’arrivent au dernier degré. Vous laisserez donc le gouvernement,
armé de la verge terrible de l’accusation. Je ne vois que la décapi-
tation sans forme de procès, qui soit au-dessus des injustices possi-
bles par les accusations ministérielles.»

Para harmonizar esta preocupação de controlo popular da acusação
com o rigor técnico e a serenidade exigíveis no exercício da acção
penal, preconizou ainda Thouret, no mesmo discurso, que a acusa-
ção pública fosse confiada a um «juiz» diferente dos outros – diríamos
nós, agora, um «magistrado» – que dela se encarregaria com a mes-
ma isenção e preocupações de justiça que competem à judicatura.

E teve razão Thouret. Tanta que, por falta dessas garantias, veio
a morrer guilhotinado durante o «Terror» que se sucedeu à promul-
gação da Constituição na qual colaborara.

6.1 Encontrar um sistema equilibrado de controlo da acção ou
inacção do Ministério Público pelos cidadãos deve continuar a ser
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assim – como Thouret ensinou – a maior preocupação de todos quan-
tos aspiram a reforçar os mecanismos de uma autonomia responsá-
vel do Ministério Público.

Os constituintes portugueses encontraram no Conselho Superior
do Ministério Público uma solução original e democrática que po-
de, no entanto, ser melhorada e aprofundada tendo em vista uma
sua maior e alargada representação política externa e uma mais ge-
nuína e proporcional representação das sensibilidades internas.

Expurgado dos elementos hierárquicos que a Constituição não
prevê para a sua composição e que lhe transtornam a coerência e o
seu objectivo constitucional este órgão pode constituir um importan-
te instrumento democrático de acompanhamento e vigilância sobre
a acção do Ministério Público e de estudo da sua reforma e moder-
nização. Importa, contudo, clarificar, de vez, os poderes que a Cons-
tituição quis, sem dúvida, atribuir a este órgão na gestão da carrei-
ra e disciplina dos magistrados e que são, afinal, os que justificam a
sua existência e previsão constitucional.

Faltará, porventura, como sugeriu recentemente Figueiredo Dias,
encontrar mecanismos de responsabilização comunitária do
Ministério Público (7).

Tal desiderato só poderá, no entanto, ser alcançado quando se
conseguir suplantar a estreita concepção napoleónica de Ministério
Público prevalecente e, como acontece já no Brasil e em certa me-
dida na própria França, se confiar de algum modo na capacidade de
magistrados e das autoridades e comunidades locais para definirem
estratégias adequadas à realidade concreta dos sítios onde as
Procuradorias estão implantadas.

(7) Figueiredo Dias «Autonomia 
e Responsabilidade Comunitária do Ministério
Público: Um Equilíbrio Difícil», in 25 anos 
do Estatuto do Ministério Público, 
Ed. Coimbra Editora, 2005. 


