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O Ministério Público é uma magistratura à qual compete “representar o Estado e 

defender os interesses que a lei determinar, bem como, com observância do disposto 

no número seguinte e nos termos da lei, participar na execução da política criminal 

definida pelos órgãos de soberania, exercer a acção penal orientada pelo princípio da 

legalidade e defender a legalidade democrática” e que “goza de estatuto próprio e de 

autonomia, nos termos da lei”, de acordo com os princípios consagrados no artigo 

219º da Constituição da República Portuguesa. 

Como o SMMP sempre afirmou, em qualquer processo de reforma Judiciária importa 

que o Ministério Público, mantendo os seus princípios constitucionais e estatutários, 

se renove na função de efectivo defensor da Constituição e do Estado de Direito, 

sempre norteado por critérios de estrita legalidade e objectividade, respeitador do 

princípio da igualdade de todos os cidadãos perante a lei, capaz de responder 

eficazmente nas suas várias áreas de acção.  

Na actual conjuntura, o Ministério Público encontra-se a atravessar uma fase crítica, 

resultado de um processo inacabado de reorganização judiciária, para o qual não foi 

dotado das normas legais que lhe permitam responder eficazmente a tal desafio, nem 

dos meios, humanos e materiais, mínimos e indispensáveis a um desempenho eficaz, 

especializado e de excelência. 

Acresce ainda que, em virtude de opções políticas muito questionáveis adoptadas 

particularmente na última década, as funções do Ministério Público (e do sistema 

formal de justiça) vêm sendo paulatinamente reduzidas, colocando-se em causa a sua 

necessidade e essencialidade, numa pura perspectiva economicista de corte de custos, 

e que ameaçam vir a ter um particular impacto nas funções sociais e de garantia da 

cidadania, designadamente na defesa do Interesse Público e do Estado, dos Interesses 

Colectivos e Difusos, dos Menores, Crianças em Perigo e Incapazes e dos 

Trabalhadores e suas famílias. 

Outrossim, o núcleo central das funções do Ministério Público, o exercício da acção 

penal, encontra-se depauperado de meios e condições, legais, humanas e materiais, 

que lhe permitam agir de forma célere, exaustiva e eficaz na investigação e punição da 

criminalidade, particularmente no campo da criminalidade organizada e económico-



 2 

financeira, tudo num quadro em que a acção do Ministério Público se encontra sujeita 

a um permanente escrutínio, propugnando alguns sectores políticos e corporativos da 

sociedade pela sua menorização e pela limitação da sua capacidade de acção. 

Encontra-se assim em risco o princípio estruturante da Autonomia do Ministério 

Público, nas suas vertentes externa e interna, entre si indissociáveis, pois que a 

autonomia que a Constituição consagra para o Ministério Público implica que quem se 

opõe a uma, opõe‐se, necessariamente, à outra. 

A Autonomia Externa do Ministério Público implica que este não possa receber 

orientações externas à sua estrutura, seja de quem for, incluindo do poder político, 

designadamente do governo e, portanto, é uma autonomia, em primeira linha, face 

aos demais órgãos do poder do Estado, central, regional e local. 

A autonomia interna, a autonomia de cada magistrado, assenta em quatro pilares 

fundamentais: a sua vinculação a critérios de legalidade e objectividade em todas as 

suas actuações; a sua exclusiva sujeição às directivas, ordens e instruções previstas no 

Estatuto e que sejam conformes à lei; a salvaguarda da sua consciência jurídica (que, 

em caso de ofensa grave, lhes permite a recusa de cumprimento dessas directivas, 

ordens e instruções), e a inamovibilidade. 

Estando no final a actual legislatura, entende o SMMP que, para esclarecimento dos 

cidadãos, por um lado, e como contributo para que a discussão política sobre a Justiça 

se faça com rigor e transparência, por outro, importa saber o que as diversas forças 

políticas entendem acerca dos aspectos nucleares que ao Ministério Público, enquanto 

Magistratura Autónoma, dizem respeito. 

O SMMP coloca assim as seguintes questões, aos partidos políticos, com o propósito 

de, com transparência e frontalidade, darem a conhecer aos cidadãos quais as linhas 

fundamentais do seu programa para a Justiça, na vertente do Ministério Público: 

1. Deve ou não ser reforçada a Autonomia do Ministério Público, como defendido 

pelo Conselho da Europa, pela relatora especial das Nações Unidas para a 

Justiça, pela IAP e pela MEDEL, entre outras organizações internacionais? 
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2. Devem ou não os estatutos das Magistraturas ser leis de valor reforçado, da 

reserva absoluta da Assembleia da República, carecendo de aprovação por 

maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria 

absoluta dos Deputados em efectividade de funções? 

3. Devem ou não todos os órgãos do Ministério Público ser dotados de autonomia 

financeira ou pretendem que continuem totalmente dependentes do 

Ministério da Justiça? 

4. Devem ou não todos os órgãos de polícia criminal estar funcionalmente 

dependentes do Ministério Público? 

5. Deve ou não manter-se a coordenação dos órgãos de polícia criminal por 

entidade que não o Ministério Público? 

6. Deve ou não o Ministério Público manter todas as funções que tem 

actualmente, designadamente nas áreas sociais? 

7. Deve ou não manter-se no Ministério da Justiça o controlo das bases de dados 

do sistema judicial? 

8. Deve ou não prover-se de imediato os quadros de Magistrados do Ministério 

Público, de Juízes e de Oficiais de Justiça com os elementos necessários ao 

funcionamento do sistema judicial com a qualidade devida? 

9. Devem ou não ser instalados de imediato os gabinetes de apoio aos 

Magistrados, previstos na lei desde 2008? 

10. Devem ou não a Assembleia da República ou o Governo terem o poder de 

livremente reduzir ou limitar as remunerações dos Magistrados? 

 


