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No ano transato foi discutida a necessidade de ade

quar o estatuto das magis
traturas à nova Lei de Organiza
ção do Sistema Judiciário
A implementação do novomapa

judiciário e de um novo paradig
ma de organização assente em
apenas 23 comarcas não é compa
tível com o modelo que consta no
Estatuto do Ministério Público

A reforma do último diploma
mencionado é necessária mas
não poderá ser efetuada com o sa
crifício de alguns princípios es
senciais

É crucial que se mantenham e
reforcem os mecanismos que de
fendem a autonomia do Ministé
rio Público da ingerência de ou
tros poderes designadamente do
poder executivo

O estabelecimento de uma au
tonomia financeira efetiva permi
tiria minorar a dependência de
quem investiga relativamente às
entidades que têm poderes para a
alocação de recursos

O não fornecimento de ferra

mentas e equipamentos informá
ticos ou a falta de peritos podem
condicionar fortemente uma in

vestigação mas essas decisões

não estão na esfera daProcuradoriaGeral da República
A regulamentação interna da
organização do Ministério

Público deverá ser da compe
tência do Conselho Superior
do Ministério Público e não do

Governo pois caso contrário
poderão ser criados mecanis
mos que influenciem indireta
mente o resultado de alguns
processos

Para se garantir a imparciali
dade das decisões dos Conselhos
Superiores das Magistraturas é
fulcral que se crie um regime de
incompatibilidades para os mem
bros não magistrados
Emmuitas situações existe um

conflito de interesses evidente

com as atividades que aqueles
exercem profissionalmente

Para se evitarem interferências externas é importante
que no Estatuto doMinistério Pú
blico sejam consagrados todos os
direitos e deveres e sejam conden
sados os regimesjurídicos aplicá
veis aos magistrados
Não faz sentido que exista um

diploma legal que regula a ativi
dade das magistraturas e parale
lamente se criemoutros regimes
muitas vezes instituídos sem

qualquer consulta a quem repre
senta os magistrados

A título exemplificativo gostariade salientar duaslimitaçõesde direitos que não se en
contram no estatuto das magis
traturas

O decreto lei n° 67 2015 de 29 de
Abril regula um sistema de apos
tas desportivas comercialmente
conhecido como Placard que im
pede osmagistrados de efetuarem
apostas
Por sua vez o código de proce

dimento e de processo tributário
impede os magistrados de adqui
rirem bens no âmbito de execu

ções fiscais
Não se pode olvidar que é igual

mente importante preservar a
chamada autonomia interna ou
seja a autonomia individual que
cada magistrado do Ministério
Público tem de decidir de acordo

com critérios de legalidade e ob
jetividade e lhe possibilita a recu
sa de ordens ilegais ou interferên

cias ilegítimas de outros magis
trados

Em momento recente o GrecoGrupo de Estados contra a
corrupção instituição do Conse
lho da Europa reconheceu a im
portância deste tipo de autonomia
no combate à corrupção

Se ummagistrado tiver um regi
me funcionalmuito amplo ou uma
mobilidade territorial alargada
será mais permeável a aceitar or
dens ilegais sob penadepoder ser
transferido para longe da sua resi
dência ou passar a efetuar tarefas
profissionais para as quais não se
encontra mais vocacionado
A defesa dos valores basilares

de umEstado de Direito democrá
tico tem de ser efetuada por cada
magistrado
A tentação de se criarem estru

turas acríticas em que os magis
trados são apenas peças deumaen
grenagem que cumpre ordens su
periores encerra muitos perigos
Como a história já nos ensinou
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