
Inês émorta
Nempor sombras

FILIPE PRECES

Há acontecimentos

que nos suscitam de
imediato sentimen

tos ambivalentes Este em
primeiro lugar sobressal
tou me e chocou me

Indiciava se o mercadejar
da qualidade de magistrado
do Ministério Público

Confesso que embora não
ignore a condição humana
de quem se acha investido
em semelhantes funções
sempre reputei de hipótese
meramente académica que
um magistrado do Ministé
rio Público pudesse sequer
cogitar quanto mais alega
damente sucumbir ao peca

do da venalidade Ultrapas
sado o confronto com a rea

lidade outra sensação me
invadiu e me sossegou Júbi
lo não foi o caso mas quase
Que notável sintoma de
maturidade democrática e
de salubridade do sistema de

justiça penal e que macha
dada vigorosa nas quase
intermináveis acusações de
corporativismo das magis
traturas

Um inequívoco reforço da
independência da investiga
ção criminal e do combate à
corrupção
Afinal aquilo em que acre
dito não se havia perdido
umMinistério Público autó

nomo interna e externa
mente baluarte da defesa
da legalidade democrática
e da igualdade do cidadão
perante a lei atuando livre
de compromissos obediên
cias ou dependências
Posto isto outra perspetiva
se me revelou

Efetivamente os modelos
de organização concentra
cionistas são imensamente

vulneráveis

Tenho presentes as suas
vantagens mas não ignoro
os seus inconvenientes E no

seu cômputo tendo a consi
derar que os perigos suplan
tam os benefícios

A concentração num único
departamento e por vezes
numa única pessoa de um
imenso volume de informa

ção sensível induz inexora

velmente a riscos não desejáveise quiçá insindicáveis
eincontroláveis

A especialização a unidade

de atuação a eficácia e celeridadeda investigação pro
pósitos a perseguir e que
inegavelmente a confluên
cia numa mesma entidade

permite alcançar são tam
bém atingíveis nummodelo
desconcentrado e acres
cente se commais valias
A descentralização através
da criação de secções regio
nais do DCIAP introduziria
mecanismos de checks and

balances um sistema de
controlo recíproco e equilí
brio de poderes freios e
contrapesos segmentando e
segregando a informação e
os seus titulares

Mas mais possibilitaria a
otimização dos recursos hu
manos e materiais disponí
veis o alargamento do cam
po de recrutamento a uma
dimensão nacional a troca
de experiências e conheci
mentos mais ampla e profí
cua a garantia de transmis
são e circulação do máximo
de conhecimento informa

ção tudo desaguando numa
melhoria significativa da in
tervenção
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