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OPINIÃO, ACTIVIDADES, HISTÓRIAS E APONTAMENTOS
DO X CONGRESSO DO SINDICATO DOS MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EDITORIAL
Rui Cardoso

A condição de magistrado do Ministério Público 
é cada vez mais complexa e exigente. Reclama por 
isso sólido carácter, qualificação e competência.
O magistrado deve ser um exemplo de liberda-
de, mas também de responsabilidade, condizente 
com o adequado dever de responder à sociedade e 
ao poder democrático que o legitimam. 
Esse dever é não só um dever de consciência, 
mas também de organização, de intervenção e de 
deontologia.
Para essa legitimidade é indispensável que o Mi-
nistério Público seja independente e que aos seus 
magistrados seja garantida autonomia, requerida 
imparcialidade e exigida integridade, todas condi-
ções necessárias à realização do Estado de Direito 
e à defesa dos direitos humanos.
O reconhecimento e a garantia dessas condições 
são devidos ao Ministério Público. Devem ser tam-
bém merecidas. Sobretudo, devem ser praticadas.
É nesse espírito e com esse objectivo que foi ela-
borada a carta de conduta que será hoje aqui pu-
blicamente apresentada: como um conjunto de 
valores e princípios aceites pelos magistrados do 
Ministério Público, constituindo um referencial 
de integridade, de ética e de identidade sociopro-
fissional.

 

GRANDE
ENTREVISTA

Procuradora Geral 
da República

FOI ASSIM
Convergência
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Judiciária

FAZEM OPINIÃO
Raquel Varela,

Cristiano Lajoia
e

Pedro Eiras

CARTA DE CONDUTA

DESTAQUES DO DIA

“Neste trabalho de reforço de 
autonomia incluem-se os no-
vos Estatutos do Ministério 
Público que serão objecto de 
proposta de Lei a submeter à 
Assembleia da República.”
“Em prol de uma efectiva au-

tonomia do Ministério Público, mostra-se necessário conferir 
autonomia administrativa e financeira à Procuradoria-Geral 
da República, ou ao Conselho Superior do Ministério Publi-
co, desiderato que entendemos essencial consagrar.” 
Ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz

“Definir e concretizar uma 
verdadeira estratégia comu-
nicacional é também um dos 
outros objectivos desde já as-
sumidos pelo Ministério Pú-
blico.”

“A definição dos objectivos e dos respectivos indicadores para 
a avaliação dos resultados deverá, pois, respeitar a autonomia 
e a independência de decisão dos magistrados no âmbito dos 
processos que lhe estão atribuídos.”
Procuradora Geral da República Joana Marques Vidal

“Precisamos de mais magistrados do Ministério Público. Com 
urgência. É inquestionável.”
Presidente do SMMP Rui Cardoso



Quais os seus melhor e 
mais difícil momentos neste 
mandato?
O mais difícil foi ter aceitado 
o cargo de Procuradora-Geral 
da República e os dias que 
se lhe seguiram até à tomada 
de posse. O melhor é ter a 
convicção de que o Ministé-
rio Público está a mudar e 
que conseguiremos alcançar 
alguns dos objectivos pelos 
quais sempre me bati, o refor-
ço da autonomia, da investi-
gação criminal e da capacida-
de efectiva de promoção dos 
direitos da população que 
nos estão atribuídos.
Que medidas para incremen-
tar a qualidade do trabalho 
do Ministério Público?
É a pergunta mais compli-
cada. É necessário reforçar 

a organização do Ministério 
Público a sua autonomia e 
a sua capacidade de dispor 
de um orçamento próprio, 
e reforçar toda a estrutura 
necessária para desenvolver 
essa autonomia e se consa-
grar de uma forma eficaz. Pre-
cisamos de uma autonomia 
administrativa que permita 
o exercício efectivo dessa au-
tonomia. Depois, é também 
a constante preocupação em 
que o estatuto da autonomia 
do Ministério Público e as 
funções que constitucional-
mente lhe estão consagradas 
não tenham por qualquer 
forma um retrocesso.
Quais as vantagens e os 
obstáculos com a preconiza-
da autonomia financeira do 
Ministério Público?

É preciso termos consciência 
que a autonomia financeira e 
administrativa do Ministério 
Público, se por um lado nos 
dá uma imensa capacidade de 
podermos gerir os meios em 
prol daquilo que são as fun-
ções do Ministério Público, 
nos exige também um con-
junto de responsabilidades. É 
necessário criar uma estrutura 
forte, não só com uma capa-
cidade de gestão mas também 
organizativa de autocontrolo 
e controlo externo da regula-
ridade do funcionamento do 
orçamento.
Que soluções para a melho-
ria da política de comunica-
ção da Procuradoria-Geral 
da República?
Neste momento penso que 
é importante que a Procu-
radoria consiga constituir 
um gabinete de imprensa e 
comunicação que tenha na 
sua composição, para além 
da já existente assessoria de 
imprensa, também magis-
trados, porque há todo um 
conjunto de matérias de na-
tureza jurídica que devem ser 
pedagogicamente explicadas 
ao público. Especificando, 
este gabinete deveria ter uma 
vertente de tratamento jor-
nalístico da informação, mas 
simultaneamente ter o rigor 
jurídico e a capacidade de 
comunicar de forma simples 
e acessível para o exterior. 
É necessário encontrar 
um magistrado com perfil 
adequado e que tenha a 
disponibilidade para tal, 
porque estará constantemen-
te exposto e passará a ser o 
rosto da comunicação para o 
exterior.
É preciso ainda que este 
gabinete estruture uma rede 
de contactos com as unida-
des orgânicas do Ministério 

Público, devendo ainda 
funcionar como um gabinete 
de retaguarda, especialmente 
em processos mediáticos.
Mas a questão da comunica-
ção não passa só pela comu-
nicação com os media mas 
também pela capacidade da 
comunicação interna e do 
Ministério Público divulgar a 
sua actividade.
A procuradoria vai apre-
sentar no dia 8 de Abril o 
portal do Ministério Público 
que será o portal de entrada 
para toda a informação do 
Ministério Público e que 
futuramente integrará os 
conteúdos das páginas das 
Procuradorias Distritais de 
Lisboa e do Porto.
Vai ser lançado um concurso 
que tem em vista a criação da 
imagem gráfica do Ministério 
Público. O júri seleccionará 3 
projectos que serão colocados 
a votação dos magistrados do 
Ministério Público.
Qual a opinião sobre a 
importância dos encontros 
e congresso que o SMMP 
promove?
Acho que têm muita impor-
tância. O sindicalismo judi-
ciário, no mundo e em Portu-
gal, tem sido um movimento 
com características muito 
especiais, que se desenvolveu 
com uma preocupação não 
meramente corporativa mas 
principalmente como um 
factor de promoção e debate 
sobre as questões essenciais 
do Ministério Público. 
O tema do actual congresso 
reveste uma extraordinária 
importância porque a ques-
tão da qualidade e eficácia 
como um valor em si mesmo 
é extraordinariamente im-
portante neste momento de 
alteração da organização do 
Ministério Público. JX         

GRANDE ENTREVISTA
Joana Marques Vidal
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COMUNICAR DE FORMA 
SIMPLES E EM REDE

A AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EXIGE-NOS UM 
CONJUNTO DE RESPONSABILIDADES



O X Congresso do Ministé-
rio Público iniciou-se com 
a leitura da mensagem do 
Presidente da Republica. “A 
magistratura do Ministério 
Público deverá ter uma parti-
cipação activa e responsável 
no desenvolvimento da nova 
organização judiciária e, no 
domínio das suas atribuições 
específicas, no quadro da 
legislação penal e processual 
penal, com vista a uma justi-
ça mais qualificada e próxima 
dos cidadãos” – lê-se na men-
sagem de Cavaco Silva.
De seguida, o Presidente 
da Câmara de Loulé, Vítor 
Aleixo, deu a todos as boas 
vindas ao concelho.
Na sua intervenção, o Presi-
dente do SMMP, Rui Cardo-
so, dirigindo-se à Ministra da 
Justiça, declarou: “A revisão 
do estatuto das magistraturas 
era um dos pilares da refor-
ma da organização judiciária. 
(…) Não foi possível fazer 
essa revisão simultaneamente 

com o processo legislativo 
da própria LOSJ. Não o foi 
então, há que fazê-lo agora. 
Este é um compromisso seu 
e do Governo. Não para com 
o Ministério Público, os seus 
magistrados ou, muito me-
nos, o SMMP. É um compro-
misso para com o país.”
“Os últimos anos eviden-
ciaram a necessidade de 
reforço da autonomia do 
Ministério Público, cada vez 
mais assumida, interna e 
externamente, como verda-
deira independência face 
aos demais órgãos do Esta-
do. Um Ministério Público 
independente, integrado por 
magistrados autónomos. (…) 
Essencialmente, a autonomia 
do Ministério Público foi 
consagrada para que o Mi-
nistério Público pudesse ser 
uma verdadeira autoridade 
judiciária e assumisse a direc-
ção da fase de investigação do 
processo penal” – prosseguiu 
Rui Cardoso para sublinhar: 

“A autonomia do Ministério 
Público não passa apenas 
pelo Estatuto do Ministé-
rio Público. Essa ilusão, se 
alguma vez houve, há muito 
acabou.”
Por seu turno, no seu discur-
so, a PGR, Joana Marques 
Vidal, destacou que “o exer-
cício das funções de Magis-
trado do Ministério Público 
exige capacidade de isenção 
e de objectividade, rigor jurí-
dico e ético, saber, clareza de 
espírito, coragem e sentido 
de cidadania, características 
que permitem desenvolver 
uma saudável distinção e 
serenidade face à agitação 
e fogos-fátuos, tantas vezes, 
voluntariamente provocados 
na tentativa de descredibi-
lização e desprestígio desta 
magistratura.”
“As alterações ao Estatuto 
do Ministério Público, que 
obrigatoriamente decorrem 
da nova LOSJ, tornaram-se 
imprescindíveis para uma 

FOI ASSIM
 sessão solene de abertura 
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A REVISÃO DO ESTATUTO DAS MAGISTRATURAS 
É UM COMPROMISSO PARA COM O PAÍS

coerente compreensão
do novo sistema de organiza-
ção judiciária” – disse ainda.
A sessão de abertura termi-
nou com a intervenção
da Ministra da Justiça, Paula 
Teixeira da Cruz, que refe-
riu: “Até hoje este Governo 
tem tido uma cooperação 
institucional empenhada, 
frontal e leal por parte
do Sindicato dos Magistra-
dos do Ministério Público
e dos seus dirigentes.”
“Reafirmo aqui – sublinhou 
– o compromisso assumido 
deste Governo em garantir
e reforçar a autonomia
do Ministério Público, 
como elemento essencial da 
Reforma Judiciária que
levamos a cabo. Contra
a ideia de alguns que, pela 
Europa fora, caem 
na tentação de funcionalizar 
o Ministério Público.” JX



Rápido, rápido, em 1300 caracte-
res, com espaços, um breve texto 
sobre a justiça e a literatura. Sobre 
a literatura como forma de justiça, 
talvez: porque os exércitos da Ilíada 
pensam ter a razão do seu lado, An-
tígona desobedece aos homens para 
obedecer aos deuses, Hamlet quer 
fazer justiça pelas próprias mãos 
e morre num banho de sangue, 
Raskolnikov repete eternamente o 
absurdo Crime, o redentor Castigo. 
Porque – tantos exemplos, e faltam 
tantos! – a Divina Comédia diz as 
culpas e os méritos, Celan escre-
ve poesia depois de Auschwitz, e 
Sophia pede: “Não esqueças nunca 
Treblinka e Hiroshima / O horror 
o terror a suprema ignomínia”. 
Como se a literatura não pudesse 
existir antes desses gestos, algumas 
vezes de intenso desespero, que pro-
curam um acto justo, uma pequena 
convicção.
A justiça nunca se define intei-
ramente, pois não existe certeza. 
Antígona não pode compreender 
Creonte; nem Creonte, Antígona. 
E a literatura mostra personagens 
que duvidam de si mesmas, que 
interrogam o fundamento ético 
dos próprios actos. Mas estar assim 
perdido no mundo dos valores 
implica a intensa possibilidade de 
reinventar, de cada vez, com grande 
urgência, o sentido da justiça. Essa 
pergunta infinita sobre a justiça 
dos nossos gestos é, afinal – rápido, 
rápido –, a possibilidade aberta da 
literatura.

FAZEM OPINIÃO
entrevista aos oradores

6                JORNALX  |   Nº 2  |  7 MARÇO _ SÁBADO  2015

JORNALX Nº 2       
FICHA TÉCNICA

Edição da responsabilidade do SMMP 
com a colaboração de:
Carlos Pinho; Rui Cardoso; Luísa Castelo 
dos Reis; Rogério Bueno de Matos; Jorge 
Alves; Andreia Geraldo; Marina Pinto; 
Estela Macedo.

AGRADECEMOS A

REVISTA DO

MINISTÉRIO 
PÚBLICO

ENTREVISTA COM:

RAQUEL VARELA

O problema dos meios na Justiça tem influên-
cia no seu desenvolvimento? 
De forma determinante. A produção de Justiça 
é em cadeia. Por exemplo, se nós tivermos cortes 
nos funcionários administrativos tal paralisará 
toda uma cadeia devido ao excesso de tempo, 
incluindo o trabalho dos magistrados. E há o 
problema dos meios que são conferidos aos pró-
prios magistrados como as condições laborais, os 
salários, progressão na carreira ou estagnação da 
mesma.
A crise económica diminuiu o “bolo esta-

tal”. Isto implica, no seu ponto de vista, uma 
consequente perda de qualidade da justiça e do 
Ministério Público?
A crise económica não diminui o “bolo esta-
tal”, na verdade o “bolo estatal” aumentou. As 
medidas para recuperar os activos falidos a partir 
de 2007/2008, essas medidas “incharam” como 
nunca o “bolo estatal” da dívida pública, que 
passou de 70% para 130% do PIB entre 2007 e 
2014. Portanto não há cortes do Estado: o que 
há é um aumento do Estado do lado da dívida 
pública e cortes no Estado social e na Justiça. 
Vê-se muitas vezes a comunicação social “correr 
atrás de uma notícia” à porta dos tribunais. Os 
media interferem na justiça pondo em causa a 
qualidade do trabalho do Ministério Público? 
Em Portugal temos ausência de um Serviço Pú-
blico de qualidade e um domínio completo da 
notícia mercado. As grandes cadeias e os grandes 
jornais estão dependentes da publicidade, os jor-
nalistas não são correctamente remunerados e o 
que sobra é aquele flash à porta do tribunal que 
não explica nada e isso reflecte as condições de 
trabalho dos jornalistas e a própria dependência 
da informação da publicidade. Uma notícia 
exige tempo, meios, investigação, exige reflexão 
e não pode ser dada a notícia com base numa 
informação apenas. JX

ENTREVISTA COM: 

CRISTIANO LAJOIA   
É possível um Ministério Público autónomo/
independente sem autonomia financeira? 
O MP tem necessidade de ter um orçamento 
próprio para poder cumprir as suas funções. 
Para que possamos ter um melhor entendimento 
com a sociedade, fazer uma melhor interacção, 
uma melhor comunicação, tudo isso demanda 
recursos para funcionários, para magistrados, 
para processos e para projectos. A visão mais 
tradicional do MP apenas um magistrado a actu-
ar por si só tem de ser adequada com os proble-
mas actuais de uma sociedade complexa em que 
há crimes financeiros, crimes de corrupção, etc. 
Qual a importância do planeamento estratégi-

co na prossecução das funções do MP?
A principal função do planeamento estratégico 
é ser um instrumento de comunicação para os 
seus membros e para a sociedade. 
A minha experiência em planeamento estratégi-
co mostrou-me que a sociedade via o MP como 
uma entidade abstracta não conseguindo concre-
tizar as suas funções. O planeamento estratégico 
mostra o que é a instituição, o que pretende, 
quais os objectivos, facilitando a discussão dos 
próprios membros sobre a instituição. O segredo 
do planeamento estratégico é ele ser construído 
de baixo para cima para envolver todos com um 
fim comum.
Quais as principais áreas em que o MP do Rio 
de Janeiro defende os interesses colectivos?
Em relação ao interesse colectivo temos actuação 
em todas as áreas do direito. Cerca de 90% das 
acções civis públicas das acções colectivas são da 
nossa responsabilidade. Existem dois grandes 
poderes que movem o nosso MP: por um lado, a 
actuação na área criminal; por outro, a área dos 
interesses colectivos. A sociedade procura-nos 
para solucionar estes problemas. JX

OPINIÃO

JUSTIÇA À CONVERSA,
COM
Pedro Eiras

Professor de Literatura Portuguesa 
na Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, investigador do Instituto
de Literatura 
Comparada Margarida Losa
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A JUSTIÇA E A LITERATURA
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