
RESISTIR E AGIR Estamos  no  fim  do  X  
Congresso.
Depois  destes  dois  dias  de  trabalho  tão  intenso  e  
frutuoso,  só  podemos  estar  optimistas.  Com  uma  
reforçada   consciência   colectiva,   sabemos   bem   o  
que  deve  ser  feito.  
Antes  de  mais,  resistir.  Resistir  na  luta  pela  iden-
tidade  do  Ministério  Público:  pelo   seu   serviço  à  
democracia,  à  defesa  da  legalidade  e  do  interesse  
público.  Resistir  àqueles  a  quem  incomoda  a   se-
paração  de  poderes;  àqueles  que  não  gostam  que  
a  Justiça  recuse  ser  instrumental  e  submissa  à  eco-
nomia  e  à  finança;  àqueles  que,  avessos  a  tudo  o  
que  seja  interesse  colectivo,  tudo  querem  reduzir  à  
sua  expressão  económica  ou  utilitarista.
Resistindo,  avançar.
Hoje   como  no  passado,   todos   somos  chamados,  
individual  e  colectivamente,  à  construção  e  defe-
sa  de  um   sistema  de   justiça   verdadeiramente   in-
dependente,  democrático  e  de  qualidade;  de  um  
Ministério   Público   empenhado   na   sua   vocação  
social  e  na   tutela   jurisdicional  efectiva  dos  direi-
tos  fundamentais;  de  um  Ministério  Público  que  
valorize  e  fomente  a  formação,  o  mérito  e  a  qua-
lidade   dos   seus   magistrados,   onde   estes   tenham  
uma   carreira   digna,   com   progressão   e   realização  
profissional,   com   um   estatuto   socio-profissional  
condizente  com  a  complexidade  das  suas  funções,  
com  a  exclusividade,  responsabilidade  e  empenho  
que  lhes  são  exigidos  e  que  com  gosto  assumem.
Todos  somos  chamados  à  acção.  Com  qualidade!
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HOJE 
É O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Pela   sua   inteligência,   resiliência,   capacidade  de   afirmação   e  
competência,  é  hoje  inquestionável  o  relevantíssimo  papel  da  
Mulher  na  nossa  sociedade,  o  que  é  particularmente  evidente  
no  mundo  jurídico,  e  em  especial  na  Magistratura  do  Minis-
tério  Público.
Porque  é  de  qualidade  que  se   fala  neste  congresso,   importa  
sublinhar  que  a  visão  feminina  é  um  dos  maiores  contribu-
tos  para  o  salto  qualitativo  da  nossa  Magistratura,  o  que  não  
acontece  por  acaso.
Por   isso,  neste  dia   internacional  da  Mulher,  aqui  saudamos  
todas  as  nossas  colegas  e  amigas,  pelo  seu  empenho  e  dedica-
ção  pela  Justiça  e  pelo  Ministério  Público.



João  Paulo  Dias,  do  Centro  
de  Estudos  Sociais  da  Univer-
sidade  de  Coimbra,  falando  
sobre  “Interface  entre  Cida-
dania  e  Justiça”,  considerou  
que  “o  Ministério  Público  
ocupa  uma  posição  fulcral  
que  ainda  não  está  bem  po-
tenciada,  não  reconhecendo  
a  sua  importância  a  qual  não  
valorizão  tanto  interna  como  
externamente.”
“Não  está  feito  o  estudo  
económico  sobre  aumentar  
o  papel  de  interface  do  MP,  
mas  pode  ser  futuramente  
uma  mais-valia”  –  destacou  
este  investigador.
João  Rato,  Procurador  
Coordenador  da  Comarca  de  
Aveiro,  falando  sobre  o  tema  
“Os  Utentes  da  Justiça”,  disse  
que  “é  necessário  um  serviço  
de  apoio  além  do  atendimen-
to  para  se  fazer  um  triagem  e  
direccionar  os  cidadãos”.
“A  essência  do  MP  é  o  acesso  
à  informação  e  à  necessidade  
de  intervenção”  –  disse,  para  
acrescentar:  “Temos  de  criar  
condições,  temos  de  apren-
der  a  melhorar  a  qualidade  

do  serviço  de  justiça  e  com  
isto  construir  uma  melhor  
democracia”.
Já  Luís  Rosendo  (Managing  
Director  da  Young  &  Rubi-
cam),  começou  por  afirmar  
que  “a  Justiça  não  tem  um  
problema  de  comunicação  
mas  de  interpretação”.
“Sem  polémica  não  há  
notícia,  sem  notícia  não  
há  opinião”  e  “enquanto  o  
tribunal  leva  tempo  a  resolver  
o  processo,  a  praça  pública  já  
fez  um  julgamento”  –  subli-
nhou,  defendo  que  “se  tem  
que  se  elevar  o  conhecimento  
médio  sobre  a  justiça”.
O  Procurador  da  República  
José  Paulo  Albuquerque,  que  
falou  sobre  o  “Poder-Dever”  
da  Iniciativa  Comunitária,  
defendeu  que  “mais  do  que  
garantir  direitos  e  exercer  
a  acção  penal  o  Ministério  
Público  deve  defender  o  
interesse  público  geral  ou  
colectivo”.
“Como  magistratura  dota-
da  de  poderes  de  iniciativa  
e  promoção  do  estado  de  
direito  democrático,  deverá  

ser  na  promoção  do  interes-
se  público,  enquanto  bem  
comum,  que  a  sua  acção  se  
deve  centrar”  –  disse.
Seguiu-se  a  representante  do  
Estado  português  junto  do  
TEDH,  Maria  de  Fátima  Car-
valho,  que  abordando  o  tema  
do  “Processo  Equitativo  na  
Jurisprudência”  considerou  
que  “o  tribunal  exige  apro-
fundamento  e  concretização  
dos  direitos  que  vai  muito  
além  da  lei”  pelo  que  se  exige  
uma  “abordagem  que  tenha  
em  conta  os  critérios  do  
Tribunal  Europeu  para  haver  
coerência  entre  o  tratamento  
a  nível  interno  e  europeu.”
Já  Saul  Neves  de  Jesus,  pro-
fessor  catedrático  da  Univer-
sidade  do  Algarve,  começou  
por  lembrar  que  “existem  
36  ocorrências  da  palavra  
competência  nos  estatutos  do  
MP”,  introduzindo  assim  a  
temática  da  “Competência  e  
Qualidade  na  Actuação”.
“Há  diferentes  formas  de  
ser  competente,  tal  como  de  
ser  líder,  há  vários  perfis,  e  
devemos  aproveitar  as  nossas  

características  da  melhor  
forma”  –  afirmou.
João  Cardoso  Rosas,  profes-
sor  de  Ética  e  Filosofia  Polí-
tica,  enquadrou  o  tema  consi-
derando  que  “os  Códigos  de  
Conduta  permitem  obviar  
ao  eventual  abaixamento  dos  
padrões  profissionais,  refor-
çando  o  profissionalismo,  o  
espírito  de  corpo,  o  orgulho  
profissional  e  a  imagem  
social  da  profissão”.
Defendeu  que  “a  adopção  
de  uma  Carta  de  Conduta  
é  sempre  não  um  ponto  de  
chegada  mas  de  partida  num  
processo  que  implica  cons-
tante  vigilância,  discussão  
crítica  e  pedagogia”.  
Já  o  professor  de  Filosofia  
do  Direito  Manuel  Atienza,  
versando  sobre  Ética  e  o  
Ministério  Público,  consi-
derou  aquele  como  “o  que  
é  devido”  em  comparação  
com  a  Ética  Deontológica  do  
“dever  ser”.
Depois  da  apresentação  da  
carta  de  conduta  por  Judite  
Babo  e  Carlos  Pinho,  o  Juiz  
Conselheiro  João  Manuel  

FOI ASSIM
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UM DIA PLENO DE TRABALHO e
SESSÃO DE ENCERRAMENTO



Miguel  fez  um  enquadramen-
to  da  iniciativa,  lembrando  
documentos  inspiradores  
como  a  Resolução  19/2000  e  
a  Resolução  11/2012.
A  fechar,  a  intervenção  do  
ex-PGR,  Conselheiro  Cunha  
Rodrigues,  que  numa  cuida-
da  análise  da  Carta  de  Con-
duta  ao  nível  dos  fenómenos  
sociais  e  políticos  no  mundo  
contemporâneo,  considerou  
que  “a  actividade  comporta-

FOI ASSIM
último  dia  de  trabalhos
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O programa de Informação da Rádio Renascença “Em Nome da 
Lei” juntou-se ao X Congresso do SMMP para uma emissão em 
directo. Rui Cardoso e o ex-PGR Cunha Rodrigues foram os convi-
dados desta edição.
Para Rui Cardoso, não podemos confundir os casos de que os 
media falam com as grandes questões da Justiça. Esta tem sido 
esquecida, apesar de ser um dos pilares fundamentais da socie-
dade.  
Cunha Rodrigues, por sua vez, reconheceu que em Portugal há 
“um problema sério de corrupção”, embora não muito diferente 
do que existe em muitos países europeus. Cunha Rodrigues diz 

-
me estará sempre a anos-luz dos meios de investigação”. 
O antigo PGR confessa que nunca recebeu pressões directas, 
mas admite que anos mais tarde percebeu que nada acontece 
por acaso. 
Sobre as violações do segredo de Justiça, diz que é em grande 
parte uma “arma de arremesso processual”. E pergunta-se “por-
que é que ninguém se revolta por páginas inteiras com casos de 
polícia e apenas se indignam quando há pessoas importantes en-
volvidas?”.

mental  está  na  ordem  do  dia”  
como  resposta  a  uma  “socie-
dade  que  passou  de  aberta  
a  sociedade  de  exposição”  e  
alertando  para  os  perigos  daí  
resultantes.
Terminou  afirmando  que  o  
SMMP  tem  o  “mérito  de  não  
assobiar  para  o  lado  e  tomar  a  
iniciativa  de  apresentar  um  
texto  que  é  sempre  um  ponto  
de  partida  de  uma  discussão  
aprofundada”.  JX

“NADA ACONTECE POR ACASO”
   Cunha Rodrigues

“A  justiça  é  melhor  que  a  injustiça,  verdade  tão  antiga  e  óbvia  como  

Platão  a  enunciou,  mas  que  importa  ir  lembrando,  pois,  por  vezes,  quan-

to  maior  é  a  evidência,  maior  o  esquecimento.  Mesmo  que  a  democracia  

onde  a  possamos  defender  seja  frágil,  falível,  em  deriva  oligárquica,  ou  

precária,  só  aí  é  possível  a  liberdade  e  a  justiça  social.  Uma  liberdade  que  

não  tem  que  ser  temida;  uma  justiça  social  que  seja  pelo  menos  respeitada  

e  humanista,  que  se  não  puder  ser  a  ideal,  que  seja  a  possível,  mas  que  

continue  sempre  como  um  objectivo  da  nossa  sociedade.  

Não  devemos  acumular  mais  amargura  e  desilusão  pela  justiça,  nem  pode-

mos  ficar  indiferentes  à  impunidade,  à  corrupção  e  à  injustiça  que  muitos  

querem  afirmar  como  regra  e  fado  inelutável.

A  justiça  é  instrumento  de  emancipação  e  de  iluminação.  

(...)

Talvez  seja  utópico.  Mas  como  poderemos  estar  no  judiciário  sem  essa  

utopia?

Ao  trabalho!    Com  qualidade!”

Discurso na sessão de encerramento
Rui  Cardoso



FAZEM OPINIÃO
entrevista  aos  oradores
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Qual  a  sua  opinião  sobre  a  comunicação  entre  

o  Ministério  Público  e  a  sociedade?

Eu  diria  que  não  existe  porque  as  pessoas  não  
sabem  o  que  é  o  Ministério  Público  nem  que  
existe  atendimento  ao  público.  
O  que  deve  ser  feito  para  mudar  esse  relaciona-

mento?

Este  não  é  um  problema  de  relacionamento,  é  
um  problema  de  funcionamento  porque  não  
existe  um  serviço  de  atendimento  ao  público,  o  
que  existe  é  uma  vontade.  O  sistema  em  si  está  
mal  organizado  e  portanto  não  há  comunicação  
que  resolva  esse  problema.  O  atendimento  do  
Ministério  Público  deveria  estar  todo  organizado  
e  com  o  mesmo  padrão.
Este  é  um  problema  estritamente  funcional  

ou  também  passa  pela  organização  do  espaço  

judiciário  e  de  informação  ao  cidadão?

O  problema  é  estrutural  e  de  todo  o  sistema  

que  é  demasiado  complexo  e  que,  pelos  vistos,  
ninguém  é  capaz  de  o  organizar.  Não  é  apenas  
uma  questão  de  infra-estruturas,  mas  também  de  
desenho  e  definição  dos  serviços  a  desempenhar.
Considera  importante  para  o  cidadão  ter  um  

serviço  publicitado  e  acessível  que  lhe  permita  

saber  em  alguma  situação  onde  se  dirigir?

É  fundamental!  Mas  penso  que  se  o  Ministério  
Público  fizer  isso  corre  o  risco  de  ficar  com  uma  
imagem  ainda  pior,  por  falta  de  capacidade  de  
resposta  às  solicitações.
Como  se  pode  elevar  o  conhecimento  médio  da  

justiça?

Os  cidadãos  portugueses  saberão  para  que  é  
que  a  justiça  serve,  saberão  que  a  justiça  não  é  
aquilo  que  sai  nos  jornais  e  os  agentes  da  justiça  
vão  saber  que  não  precisam  de  utilizar  os  jornais  
para  fazer  justiça.  Este  é  um  problema  de  tempo  
acima  de  tudo  e  de  aprendizagem.  JX

O  que  é  para  si:  qualidade  na  intervenção  e  

como  se  pode  “agir  bem  e  em  tempo  razoável”?

A  qualidade  é  um  conceito  que  é  muito  utiliza-
do  hoje  em  dia  em  qualquer  actividade  profis-
sional,  mas  cujos  indicadores  objectivos  dessa  
qualidade  são  difíceis  de  identificar.  Estará  rela-
cionado  com  as  funções  específicas  ao  nível  dos  
magistrados  do  Ministério  Público  que  precisam  
de  agir  depressa,  com  celeridade,  porque  este  é  
um  dos  problemas  que  se  identificam  quando  
se  fala  de  justiça  em  Portugal.  Nos  tempos  que  
correm,  principalmente  com  os  casos  mais  
mediáticos,  urge  agir  depressa  porque  estes  casos  
são  trazidos  e  julgados  em  praça  pública  mesmo  
antes  de  irem  a  julgamento,  e  o  que  fica  é  essa  
imagem  inicial  mesmo  quando  são  ilibadas.  
Agir  depressa  e  com  rapidez  é  um  objectivo  que  
ao  nível  da  justiça  portuguesa  faz  todo  o  sentido.  
É  preciso  identificar  todas  as  nuances  para  que  a  
justiça  pudesse  ser  mais  célere.

Que  atributos  definem  a  competência  e  quali-

dade  na  actuação?

Esses  atributos  estão  relacionados  com  os  as-
pectos,  as  variáveis,  os  indicadores  que  poderão  
traduzir  essa  qualidade,  portanto  o  agir  depressa,  
com  rigor,  de  forma  bem  fundamentada  e  escla-
recedora  para  o  cidadão.  JX

Uma  das  mais  interessantes  mani-
festações  de  desconfiança  da  demo-
cracia  vigente  -  que  permite  discutir  
qualquer  tópico,  mas  nunca  os  
próprios  termos  da  discussão  -  é  a  
instalação  de  ZTAs  –  Zonas  Tempo-
rariamente  Autónomas,  a  ocupação  
física  de  territórios,  sobretudo  
edifícios,  para  subversivamente  
instaurar  uma  nova  ordem  política,  
num  processo  teorizado  por  Hakim  
Bey.    A  ZTA  deverá  iluminar  novos  
exemplos  de  cidadania  e  resistir  a  
qualquer  intervenção  do  Estado  na  
sua  soberania.  E  quando  isso  deixar  
de  ser  possível,  a  ZTA  deve  desa-
parecer,  para  mais  tarde,  em  novo  
cruzamento  de  activistas,  aparecer  
noutro  lugar,  sempre  associada  à  
utopia  de  uma  bandeira  pirata.    
Exemplo  recente  foi  a  ocupação  
da  Escola  do  Alto  da  Fontinha,  no  
Porto.
E  em  Espanha,  estes  movimentos  
de  indignados  e  acampados  evoluí-
ram  para  dimensão  tal  –  através  da  
massa  crítica  que  se  transformou  
no  Podemos  –  que  ameaçam  agora  
alcançar,  pelo  interior  do  sistema  
partidário,  a  liderança  do  poder  
político.
O  MP  português  sabe  o  que  é  deter  
um  ex-Primeiro  Ministro.  Mas  não  
sabe  que  –  numa  desocupação  soli-
citada  por  uma  autarquia  –  poderá  
estar  a  deter  um  futuro  Primeiro  
Ministro.

OPINIÃO

JUSTIÇA À CONVERSA,
COM
Carlos  Costa

Codiretor  Artístico  do  Visões  Úteis,
Doutor  em  Estudos  da  Performance

O MP E OS PARADIGMAS
CONTEMPORÂNEOS
DA PARTICIPAÇÃO

ENTREVISTA COM:

LUÍS ROSENDO

ENTREVISTA COM:

SAUL NEVES DE JESUS

OBRIGADO!

ENTREVISTA COM:

SAUL NEVES DE JESUS


