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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? 
 
A Autonomia do Ministério Público foi conquistada na decorrência da Revolução de Abril e 
está inscrita na Constituição da República. O modelo de MP português não tem paralelo na 
maioria dos países europeus no que se refere à sua autonomia face ao poder executivo. 
 
No sentido do seu reforço, o PCP apresentou, em sede de revisão constitucional, propostas 
relativas ao reforço das competências do Conselho Superior do Ministério Público, à sua 
desgovernamentalização, bem como à fixação da sua composição no texto constitucional. 
 
O PCP continuará a defender um Ministério Público liberto de tutelas dos outros poderes, 
seja o económico, seja o poder político, em particular o poder executivo, em condições de 
poder desempenhar integralmente as suas funções constitucionais de defesa da legalidade 
democrática. Nesse sentido, a aprovação do novo estatuto do MP é uma exigência 
incontornável e inadiável, já no início da próxima legislatura. 
 
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 efetividade de funções? 
 
Os estatutos das magistraturas devem estar incluídos na reserva absoluta de 
competência legislativa da Assembleia da República. Já quanto à necessidade de 
aprovação por maioria de dois terços temos as maiores reservas. Disposições que 
consagram maiorias de dois terços para a tomada de decisões pela AR, seja para a 
eleição para determinados órgãos ou para a aprovação de diplomas legislativos, têm 
conduzido à captura do sistema político por parte dos dois maiores partidos PS e PSD, 
substituindo a necessidade de consensos pelo negocismo bipartidário. 
 
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? 
 
A autonomia do MP sairá reforçada com o estabelecimento da sua autonomia 
financeira, na medida em que permitirá ao MP, de acordo com as necessidades, definir 
por si próprio, e de forma transparente, as suas opções em termos orçamentais. 
 
Ainda que com objetivos mais limitados, mas mesmo assim importantes, o PCP propôs, 
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no anterior Orçamento de Estado, a criação de um Plano Plurianual de Investimento na 
Investigação Criminal, proposta essa que foi derrotada, com os votos contra do PS, PSD 
e CDS. 
 
4. Devem ou não todos os órgãos de polícia criminal estar funcionalmente 
dependentes do Ministério Público? 
 
Faz todo o sentido que os OPC’s se mantenham na dependência funcional do 
Ministério Público. 
 
O PCP defende no seu Programa “… o respeito escrupuloso pela autonomia do 
Ministério Público e dos seus magistrados na direção funcional das investigações, bem 
como o revigoramento da Polícia Judiciária e o reforço dos meios humanos e materiais 
ao serviço da investigação criminal”. 
 
5. Deve ou não manter-se a coordenação dos órgãos de polícia criminal por 
entidade que não o Ministério Público? 
 
O PCP tem sublinhado a sua discordância com o modelo de coordenação dos OPC's 
que, visando a criação de condições para o controle da investigação criminal, promove 
a concentração da investigação dos OPC's, afasta o MP das responsabilidades que devia 
ter no Conselho Coordenador e atribui tais responsabilidades ao Secretário Geral do 
Sistema de Segurança Interna que se encontra na dependência direta do 1º Ministro. 
 
No seu Programa, o PCP afirma a necessidade de “… romper com as tentativas de 
controlo governamental da investigação criminal e respeitar escrupulosamente a 
autonomia do Ministério Público…”, pelo que continuaremos a propor as alterações 
necessárias à adequada responsabilização do MP naquela coordenação e à eliminação 
dos mecanismos do controlo governamental. 
 
6. Deve ou não o Ministério Público manter todas as funções que tem 
atualmente, designadamente nas áreas sociais? 
 
Uma das principais características do Ministério Público em Portugal é o facto de ter 
um largo conjunto de competências e atribuições, que não se limita à área penal, mas 
abrange também a representação do estado perante os tribunais e o desempenho de 
funções nas áreas laboral, de família e menores e dos interesses difusos, como o 
ambiente e o urbanismo. Este modelo, avançado no plano europeu, está consagrado 
na Constituição e no Estatuto do Ministério Público. O PCP continuará a opor-se à 
retirada dessas funções, pois elas integram-se na defesa da legalidade democrática e 
continuará a propor a modernização e correta afetação dos meios necessários ao 
cumprimento dessas atribuições. 
 
7. Deve ou não manter-se no Ministério da Justiça o controlo das bases de dados 
do sistema judicial? 
 
Não deve. O controlo das bases de dados do sistema judicial pelo Ministério da Justiça 
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é uma ameaça à separação de poderes. A única responsabilidade a assumir pelo MJ 
nesta matéria deve ser a disponibilização dos meios técnicos e financeiros para o seu 
funcionamento. Devem ser asseguradas as medidas legais e operativas necessárias a 
garantir a inviolabilidade dos dados constantes dessas bases e a impedir os acessos 
abusivos, devendo caber às autoridades judiciárias, no âmbito das respetivas 
competências em matéria de investigação criminal, o controlo e fiscalização do 
cumprimento das regras estabelecidas para a construção, acesso e manutenção das 
referidas bases de dados.  
 
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.  
A carência de meios humanos é, consabidamente, um dos principais constrangimentos 
do normal funcionamento do sistema judicial. Exemplo disso, é a situação, inaceitável, 
vivida hoje nos tribunais e serviços do MP, e que decorre da aprovação e aplicação 
irresponsável do Mapa Judiciário. E é justo que se reconheça o sacrifício da maioria dos 
profissionais da justiça – magistrados e oficiais de justiça, sem o esforço e 
empenhamento dos quais, no desempenho das suas funções, a situação seria ainda 
mais dramática. O reiterado desprezo de sucessivos governos pela qualidade da justiça 
afeta os cidadãos a quem se dirige e a própria dignidade do próprio Poder Judicial. 
 
O PCP defende que seja dada urgente resposta às reclamações de há muito 
apresentadas pelas estruturas e órgãos representativos da Justiça e continuará a 
propor medidas que assegurem, a curto e médio prazo, a definição e preenchimento 
dos quadros do MP em condições que assegurem os meios humanos adequados ao 
cumprimento das responsabilidades legais e constitucionais que lhe estão atribuídas. 
 
10. Devem ou não ser instalados de imediato os gabinetes de apoio aos 
Magistrados, previstos na lei desde 2008? 
 
São uma necessidade sentida desde há muito e que traria seguramente muitos ganhos 
de eficiência ao sistema. A lei deve ser cumprida e devem ser identificadas as 
necessidades a que prioritariamente deve ser dada resposta com vista à instalação dos 
referidos gabinetes.  
 
11. Devem ou não a Assembleia da República ou o Governo terem o poder de 
livremente reduzir ou limitar as remunerações dos Magistrados? 
 
O PCP opôs-se a todas as medidas de corte de remunerações, considerando a injustiça 
de tais medidas, que fizeram recair sobre aqueles que vivem do seu trabalho os 
sacrifícios a suportar, em nome de uma crise pela qual não são responsáveis. 
 
Em relação aos magistrados, alertámos particularmente para a preocupação que tais 
cortes suscitam quanto às condições de independência, liberdade e autonomia que 
devem ser asseguradas aos magistrados no exercício das suas funções. 
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Continuamos a considerar que quaisquer reduções e limitações de vencimentos como 
as que têm sido impostas são injustas e violadoras da Constituição, pelo que não são 
admissíveis. Continuaremos igualmente a considerar que as remunerações dos 
magistrados devem ter como referência os requisitos de liberdade, independência e 
autonomia no exercício das suas funções, bem como as limitações que decorrem do 
regime de exclusividade que lhes seja aplicável. 


