
PGRacusa governo de querer
controlar investigação criminal
Deliberação Conselho Superior doMinistério Público liderado por JoanaMarquesVidal
emite comunicado que fala de ostensiva falta de rigor técnico nas alterações aos estatutos

FILIPAAMBRÓSIO DE SOUSA

OConselho Superior doMinistério
Público CSMP liderado pela
procuradora geral da República
JoanaMarquesVidal acusa oMi
nistério daJustiça MJ deuma os
tensiva falta de rigor técnico e
desconhecimento preocupante
naproposta de alteração do novo
Estatuto dosMagistrados do Mi
nistério Público O comunicado do
órgão colegial não émeigo nas pa
lavras e acusaoMJ mais concreta
mente o secretário de Estado da

JustiçaAntónio CostaMoura de
colocar em causa aindependência
da magistratura com a proposta
que foi ontemdivulgada pelo mi
nistério no seu site

Este diplomaprevê que o gover
nopasse a tutelaralgumasdas deci
sões do CSMP entidade que tem
como função principal afiscaliza
ção das decisões dos mais de mil
magistrados doMPque liderama
investigação criminal
Em causa está aproposta dami

nistra da Justiça PaulaTeixeira da
Cruz que atribui ao MJ o poderde

aprovar regulamentos internos de
funcionamento doMinistério Pú

blico Umdocumento que nasceu
deumgrupo de trabalho constituí
dospelo secretário de Estado daJus
tiça vários elementosdoMinistério
Público e do sindicato e que terá
sido alterado pelaministra daJusti
ça antes de sersubme
tido aoMinistério das
Finanças Isto é uma
afronta vindo deuma
ministra que sempre
foi publicamente de
fensorada autonomia

doMP disse aoDN o
líder do Sindicato dos

Magistrados doMinis
tério Público SMMP
AntónioVentinhas
Nestedocumento

que aguarda aprova
ção naAssembleia da
República oMP ve
ria a suacompetência
ser reduzidaà elabora

ção de regras internas daPGRouem
matéria de concursos domovimen

to dos magistrados
O conselho de disciplina e gestão

dos procuradores dizque estranha

o teor dasvárias alteraçõespropos
tas Umdesconhecimentopreocu
pante de questões de natureza or
ganizacional denotando flagrante
incongruência como princípio do
paralelismo emrelação àmagistra
turajudicial e com o princípio nu
clear da autonomiadoMinistério

Público hámuito con
sagrado constitucio
nalmente E são estas

quemaisperturbame
desiludem porque ao
arrepio de repetidas
proclamações de res
peito e salvaguarda
podeler senapropos
ta AntónioVentinhas
acusa inclusive ami
nistrade terocultado
esta versão do docu
mento ao SMMP e à

procuradora geral da
República JoanaMar
ques Vidal Este di
ploma significaque o

governo ficariacomatutela doCon
selho SuperiordaMagistratura
O CSMP considera ainda que
o anteriorprojeto de estatuto ela
borado pelo referido grupo de tra

balho e resultado de um consenso
alargado esse sim garantia e refor
çavatais princípios fundamentais
nele se revendo sempôr qualquer
tónicaemquestões de índole remu
neratória ODNtentouobteruma

reação do gabinetede PaulaTeixei
radaCruz mas semsucesso
Aelaboração dos estatutos dos

magistrados querdosprocurado
res quer dos juizes abriram uma
guerra entre os sindicatos das ma
gistraturas e oMinistério da Justi
ça com os procuradores a acusa
rem Paula Teixeira da Cruz de
campanhasuja numcomunica
do duro divulgado há três sema
nas No início deJunho aministra
garantiano Parlamento que a revi
são do estatuto dos magistrados só
não avança porque os sindicatos
estavam a propor patamares re
muneratórios incomportáveis
para os cofres do país As palavras
daministra daJustiçamereceram
duras críticas daAssociação Sindi
cal dos Juizes Portugueses lidera
da porMaria José Costeira desde
março que acusou a governante
de ter feito afirmações falsas no
Parlamento
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