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“A iniciativa e a responsabilidade, o sentimento de ser 
útil, ou mesmo indispensável, são necessidades vitais da 
alma humana”  

Simone WeilSimone WeilSimone WeilSimone Weil. L´enracinement - Prélude à une déclaration 

des devoirs envers l´être humain (1949) 

 

 
“A ética da razão cordial […] reconhece que sem 
capacidade para apreciar o valor da justiça nem sequer 
importa que a norma seja justa; sem capacidade para 
prezar o valor dos outros interlocutores, a justiça das 
normas que deveriam estar ao seu serviço é irrelevante. 
[…] Quem não tem capacidade para apreciar os valores, 
que permitem preservar a vida dos outros e a própria, é 
incompetente para a vida moral. Adoece desse 
analfabetismo moral que priva de sentido o exercício da 
razão prática […]”.  

Adela CortinaAdela CortinaAdela CortinaAdela Cortina. Justicia Cordial. Madrid: Minima Trotta, 

2010, p. 17. 
 

 
1. Enquadramento. 
 

1.1.  Como as coacções e as desigualdades desafiam o Ministério 
Público a ser uma MAGIStratura de causas solidárias. 

 
Há um vazio espiritual na cultura política do “governo para o mercado”, que tem 
deixado ao abandono o “trabalho sobre a cidadania democrática”.  
Temos uma sociedade fatigada e exaurida pelo sucesso do rendimento e pelo 
rendimento do sucesso, onde quase tudo se faz equivaler à condição de mercadoria.  
Esse caminho tem conduzido à solidão, à diluição da proximidade e da solidariedade. 
O resultado é uma sociedade que prefere as desigualdades, onde apenas prosperam 
aqueles que conseguem aliar rendimentos perpétuos e paraísos fiscais com paraísos 
judiciários1. 
 
Que se espera do Ministério Público neste paradigma que favorece as 
desigualdades?  
 
Nas considerações que aqui apresento está em jogo uma opção contrária à 
mercadorização da justiça, ao fundamentalismo de mercado, à violência e coacção dos 
imperativos da celeridade e da produtividade que nos condenam à rotina2.  

                                                        
ADVERTÊNCIA: As posições e referências a conceitos, como os que se seguem no texto ou em algumas das 
notas, não surgiram ex nihilo, antes são fruto de algumas leituras e sobretudo da necessidade por nós sentida de 
cartografar alguns pontos do conhecimento em relação aos quais nem sempre estamos muito familiarizados. 
Portanto, definições ou referências conceptuais servirão mais para o nosso governo discursivo do que para o 
esclarecimento de quem lê, que certamente encontrará noutros e melhores lugares de estilo as precisões conceituais 
que toscamente aqui semeamos. Daí que, sem demasiadas preocupações exegéticas, que normalmente pontilham 
este tipo de trabalhos, nos tenhamos sentido livres para dispensar referências, ora pontuais ora constantes, a fontes 
ou a observações comparativas ou sinópticas. Assim, sendo devedores de todas as fontes que directa ou 
indirectamente nos iluminaram, apenas lhes faremos referência cabal no final do trabalho, embora se veja que 
cedemos a bastantes excepções. Ainda que gratos, nem sempre nos mantivemos fiéis a todas as fontes citadas ou 
mesmo só incidentalmente as aproveitámos por óbvias limitações de tempo. 
1 Cf. Han, Byung-Chul. A agonia de Eros. Lisboa: Relógio de Água, 2014. 
2 Cf. Han, Byung-Chul. A sociedade do cansaço. Lisboa: Relógio de Água, 2014, p. 9. 
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  O reconhecimento de que a globalização económico-financeira já é 
demasiado forte para retroceder tornou-se exasperante. Exasperante é também o 
reconhecimento da assincronia com que a integração económica, financeira e 
sobretudo especulativa evoluiu face à lentidão da integração da ordem global pelos 
direitos do homem. Essa assincronia, essa diferenciada velocidade, tem conduzido à 
mercadorização do trabalho e do que é humano e veio trazer vulnerabilidade aos 
direitos de liberdade e segurança e aos direitos sociais, económicos e culturais.   
  Esse caminho é um caminho oposto aos direitos e à sua garantia. Esse 
caminho, de passos aveludados e amizade de fachada, é contrário à democracia e 
conduz à sua falência.  

Hoje, os sujeitos débeis, aqueles a quem se garante dependência e se impede 
emancipação, produzidos pelas políticas de austeridade têm condições de vida cada 
vez mais precárias e essa vulnerabilidade deve ser contrabalançada por instituições 
que garantam direitos e dêem impulso à solidariedade. Não os podemos deixar 
sozinhos, injustiçados e apenas simpatizarmos com a sua condição como se fossemos 
meros espectadores. Esse não é o mandato constitucional do Ministério Público. 
  Este quadro mostra a contradição insustentável entre a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, que proclama a igualdade de princípio entre todos os 
homens, e a necessidade de fazer com que essa igualdade de princípio passe a ser 
uma igualdade real, que passa por reconhecer a solidariedade como condição de 
semelhança e de reconhecimento mútuo e mesmo como uma condição de luta contra 
as desigualdades sociais.  
  Não só é necessário reganhar a confiança nas instituições como é preciso ser 
fazedor de instituições. Se assim não for a falência da democracia virá por via dos 
movimentos populistas, se é que já não está aí por via do absentismo eleitoral. 
  Numa época em que o Estado se reduz à condição de regulador são as 
instituições de proximidade que ganham importância na revalorização da 
solidariedade e nelas o Ministério Público pode ser um parceiro determinante e ser 
com elas um factor de consolidação da solidariedade e da democracia. 

 
Vamos olhar para um contexto MAIOR que é o da defesa de bens comuns, sejam eles 
a justiça, o conhecimento, a saúde pública, o ambiente, o urbanismo, o ordenamento 
do território, a qualidade de vida, o património cultural ou os bens do Estado, por 
contraponto a uma sociedade em depressão onde os vínculos da esfera social se 
fragmentaram e onde a administração da justiça está a ser esmagada pelas 
necessidades da economia3.  
 

  Está em causa saber se queremos que apenas a economia seja de mercado ou 
se também queremos que a sociedade seja de mercado e para o mercado4. Esta opção 
recusa as desigualdades no acesso equivalente aos bens comuns, contrária aos 
fundamentos da democracia onde não deve haver lugar para privilégios5.  

A cidadania tem que ser uma experiência partilhada entre homens de 
diferente condição e não exclusiva dos que são mais iguais em direitos e que têm 
mais condições para os garantir. Comunidade importa a existência de uma vontade 
orgânica feita de relações espontâneas, de afinidades guiadas por objectivos comuns6, 
que estão acima dos interesses particulares e que recusa a condição de ser uma 
comunidade virtualizada pelas sondagens, coisificada nas estatísticas ou atormentada 
pelas notícias. 

                                                        
3  A sociedade tende a modificar-se e os últimos anos têm sido exemplares nessa transformação, sobretudo 
tecnológica, comunicacional, financeira, mercantil e económica, mas também ideológica, cultural e filosófica, 
onde o Estado-nação se foi anulando, fenómeno que se tem traduzido na denominada globalização ou 
mundialização do comércio livre. 
4 Cf. Sandel, Michael J. What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets. New York: Farrar, Stauss and 
Giroux, 2011.  
5 Cf. Fitoussi, Jean Paul. Rosanvallon, Pierre. A nova era das desigualdades. Oeiras: Celta, 1997, p. 149. 
6 Esses objectivos comuns devem ter a esperança como guia e uma ideia que se tenha escolhido e não sofrido. 
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  O papel do Estado e das colectividades locais e territoriais deve virar-se 
para a defesa dos bens comuns 7  e o Ministério Público deve ser um actor 
comprometido com os princípios dos bens comuns e aliar-se, por via dos 
instrumentos jurídicos que lhe estão conferidos, à construção de uma nova economia 
e de uma nova justiça. 

 
O nosso ponto de partida é o seguinte: 
 
 “[...] o “MAGIS” de magistratura acomoda o desafio de sermos um 
“MINIStério Público” e por isso um serviço aos outros.  
 Entre os grandes desafios do futuro para a MAGIStratura do Ministério 
Público encontra-se o de se enraizar numa justiça de proximidade e de hospitalidade, 
abrindo-se à generosidade que o auxílio aos outros reclama8. 
 

As reflexões sobre o Ministério Público são entretecidas com muitos fios, 
com força e proveniência diversas9. Esse entrelaçamento harmoniza a natureza plural 
de uma magistratura que tem que lidar com a grande diversidade das suas 
atribuições, o que supõe a condição de uma constante renovação. 
  O que aqui nos importa é cruzar todos os filamentos, sentir estas palavras e 
fazer com que nos conduzam ao mesmo horizonte de sentido.  
  A ideia que aqui trago emerge do entretecimento com o sentir republicano e 
aqui como que olhamos para a raiz da enunciação da democracia quando na célebre 
frase de Abraham Lincoln10 o melhor sentido da democracia foi traduzido na divisa 
de que a democracia é o “GOVERNO DO POVO, PELO POVO, PARA O POVO”. 

 
A ideia que vos trago aqui é pois a de um Ministério Público como MAGIStratura do 
povo11, uma ideia que deve ter consequências práticas e como tal tem que ser posta na 
centralidade da vida comum.  

 
Levar os princípios ao quotidiano é construir instituições e o Ministério Público pode 
ser construtor de instituições!12 
 
Ser construtor de instituições é construir práticas por via de um complexo de valores, 
de normas e usos partilhados…. que levam à construção de um modelo de justiça de 
proximidade13.  

                                                        
7 Mattei, Ugo. Bienes comunes. Madrid: Trotta, 2013. 
8  Essa reflexão foi efectuada em: Albuquerque, José P. Ribeiro. O Ministério Público no contexto de 
transformação do Estado e das suas funções essenciais: ensaio para um “relatório minoritário”, em “Ensinar, 
Defender, Julgar” Para uma reforma das funções do Estado. Coimbra: Almedina, 2014, pp. 319-352. Aí se 
identificaram os desafios postos ao Ministério Público, em particular o de ser uma magistratura de proximidade. 
9 Italo Calvino fala na “multiplicidade”, na rede de conexões, que liga todas as coisas, entre os factos, as pessoas e 
as coisas do mundo. Diz Italo Calvino que a multiplicidade implica ver o mundo como sistema de sistemas, em 
que cada um condiciona e é condicionado a que acresce a incapacidade de concluir e de completar como por 
vocação constitucional. A perspectiva deve ser aberta, potencial, conjectural e multíplice, metódica, prudente e 
humana. Cf. Calvino, Italo. Seis Propostas para o próximo milénio. Lisboa: Teorema, 3ª edição, 1990. 
10 Frase proferida no discurso por ocasião da dedicação do Cemitério Nacional de Gettysburg em 19 de Novembro 
de 1863. 
11 A designação foi lançada no IX congresso do SMMP por Eduardo Vera-Cruz Pinto. cf. Pinto, Eduardo Vera-
Cruz. O Ministério Público como magistratura do povo: uma exigência jurídica em espera. In Justiça, Cidadania, 
Desenvolvimento. Livro do IX Congresso do Ministério Público. Edição do SMMP 
12 A instituição toma-se aqui no significado desenvolvido por Talcot Parsons de construção social, de estruturação 
de procedimentos que realiza uma ideia no meio social, que se concretiza na sociedade em função de um conjunto 
de valores, de normas ou de usos partilhados, estáveis, antecipáveis e que estão bem percebidas pelos sujeitos em 
interacção. Há aqui a consciência da alteridade, o pôr-se no lugar do outro. 
13 A ideia de solidariedade como instituição também não é para ser encontrada, mas para ser feita. Por modelo 
podemos entender o conjunto de procedimentos integrantes do desempenho funcional, da estrutura orgânica e 
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Uma instituição é uma ideia de obra que se realiza na sociedade. Os 

elementos que a compõem são homens e ideias. Os homens e mulheres são o 
elemento transitório mas o único capaz de promover e sustentar as ideias. As ideias 
são o elemento que perdura e que sustenta a dignidade dos homens agregando em seu 
nome meios humanos e materiais e são as únicas capazes de sobreviverem aos seus 
autores14. 
  O Ministério Público fazedor de instituições tem que primeiro motivar 
através dos sinais dados sobre certa ideia para depois aproveitar a subsistência da 
ideia na comunidade, por via do clima institucional que se instala, pela definição de 
propósitos e conceitos directores, pela estrutura da deliberação e pela finalidade da 
intervenção comunitária, para depois assumir a instituição criada como um 
prolongamento da sua autoridade (a autoridade do Ministério Público).  

Há como que um clima que é preciso criar e para esse clima contribuem a 
autoridade, de que o Ministério Público é dotado; um conjunto de regras de 
intervenção na comunidade algo próximo de um código de conduta; é preciso um 
modelo de justiça como serviço público, que conjugue serviço público, serviço ao 
público, defesa de bens comuns como a defesa da legalidade e a garantia dos direitos.  

É também preciso uma simbologia de serviço que faça emergir a instituição 
da iniciativa comunitária do Ministério Público como um modelo de decisão, como 
uma prática e um exercício de magistratura e como uma responsabilidade: Um poder-
dever que segue uma ideia de obra e de acção instituidora que se legitima pelo 
exercício e não apenas pelo direito legislado e que efectivamente comprove a 
separação de poderes. 

Essa cultura de construir instituições resulta de uma deliberação e tem que 
ver com um sentido de solidariedade que desenvolva a ideia de Ministério Público 
como magistratura, onde o “Público” do ser-se “Ministério” assuma o seu lugar 
prioritário.  

Aqui nasce a ideia de legitimação pelo desempenho ou pelo exercício, 
porque passa a poder ser explicado e justificado por via da integração na comunidade 
da convicção originária.  

 
Esse modelo de Ministério Público como magistratura do povo supõe uma 
magistratura de promoção e de iniciativa:  
 

• Em nome da comunidade (em nome do povo) - como base de legitimidade. 
• Pela comunidade (pelo povo) - como objectivo. 
• Com a comunidade (com o povo) – como método. 
• Aos olhos da comunidade (aos olhos do povo) – como responsabilidade-

accountability. 
 
Vamos reflectir sobre o modo como estes fundamentos devem ser levados à prática e 
ao quotidiano, e como fazer deles incentivos institucionais e porta-vozes de novos 
desafios. 
 
 
 

1.2.  A legitimidade que orienta a iniciativa comunitária do 
Ministério Público. 

 

                                                                                                                                                               
institucional no exercício de competências cuja utilidade, em função dos propósitos estratégicos, decisionais e de 
prestação de contas constitui a medida tendencial do seu valor. 
14 Cf. Moreira, Adriano. Instituição, em Polis, enciclopédia Verbo da sociedade e do Estado. Cf. também James G. 
March e Johan P. Olsen. The new institutionalism: organizational factors in political life. Disponível no endereço: 
http://chenry.webhost.utexas.edu/core/Course%20materials/March1984/0.pdf Consultado em 14-12-2013. 
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  Ainda que as capacidades operativas do judiciário sejam limitadas, as 
expectativas reclamam respostas que honrem o primado do direito, que demonstrem a 
eficácia e eficiência do sistema de justiça, que deve ser justo, independente e 
imparcial e que deve garantir a plena confiança do público. 
  Que novas ou renovadas instituições podem melhorar a sorte dos mais 
vulneráveis e abrir caminho a alternativas realistas de justiça social? 
 

 
 

1.2.1. Garantir direitos. 
 
Uma magistratura do Ministério Público verdadeiramente democrática deve levar a 
sério o encargo constitucional de garantir a máxima tutela dos direitos fundamentais.   
 

Falamos dos direitos à igualdade, à dignidade humana, dos direitos de 
liberdade e segurança e dos direitos, económicos, sociais e do trabalho. 

 
Esse projecto é um projecto simples e simultaneamente ambicioso.  
Trata-se de dar efectividade aos direitos através de garantias.  
 
Não dizemos que faltam direitos. Dizemos que faltam garantias desses direitos. Essa é 
hoje a verdadeira utopia como afirma Ferrajoli: fazer dos direitos realidades 
actuantes, viventes e vigentes15. 

 
  Segundo Ferrajoli 16 , os direitos de liberdade e segurança e os direitos 
sociais, económicos e culturais são hoje os fragmentos visíveis da soberania 
popular, por imporem limites e vínculos de actuação aos poderes públicos e aos 
poderes políticos. Os direitos de liberdade e os direitos sociais constituem a base da 
igualdade, o princípio da maioria ao representarem os poderes e as expectativas de 
todos17. 

 
Neste contexto, o Ministério Público está funcionalmente vinculado, enquanto poder 
institucional público, ao respeito e à garantia desses direitos, como manifestação da 
unidade ou dos “fragmentos de soberania popular” que esses direitos representam e 
é nessa vinculação funcional e garantística que se deve basear a sua legitimidade de 
intervenção e sobretudo a legitimidade da iniciativa comunitária do Ministério 
Público, tal como a vamos aqui propor. 
 

  O Direito é mais tecnologia do que ciência, já que nada diz sobre aquilo que 
é, mas sobretudo prescreve aquilo que deve ser e por isso consente “uma folga” para 
acomodar utopias, e é nesse viés e enquanto tecnologia que pode vir a actuar sobre o 

                                                        
15 Ferrajoli, Luigi. La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico 
y como proyecto político. Madrid: Editorial Trotta, 2014, p. 79-83. 
16 Ferrajoli, Luigi. La democracia través de los derechos. Op.loc. cit. 
17  Ferrajoli, Luigi. La democracia través de los derechos. Op. loc. cit. Segundo Ferrajoli, esses direitos 
fundamentais são normas em si mesmos, o que implica três consequências: esses direitos têm por titulares todo o 
povo e cada pessoa que o compõe e como tal não são disponíveis; o sentido de soberania popular passa a basear-se 
na titularidade comum desses direitos fundamentais, sendo certo que essa titularidade comum corresponde à soma 
dos direitos fundamentais de que todos e cada um são titulares, sendo essas parcelas de titularidade fragmentos de 
soberania por corresponderem a situações jurídicas supremas a que todos os poderes se têm que subordinar; por 
fim, a razão social do Estado e das instituições políticas é instrumental: servem meios de garantia dos direitos 
fundamentais, sejam eles o direito à vida, sejam os direitos de liberdade e os direitos sociais. 
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real e pode acabar por o transformar em nome de um ideal de justiça, como refere 
Delmas-Marty18. 
  Não sendo o direito uma linguagem que se administre sozinha e sendo 
tecnologia que deve actuar sobre o real quando parece injusto, são então os actores, 
sobretudo os magistrados do Ministério Público, enquanto magistratura de promoção 
ou de impulso, que jogam aí papel essencial. 
  Garantir os direitos é estar do lado dos mais vulneráveis e dos mais fracos. E 
essa é uma tarefa que compete ao Ministério Público se tivermos em conta que lhe 
cabe a defesa da legalidade democrática, com o sentido antigo de justiça legal, 
conforme à suprema lei do bem comum19. 
  O Ministério Público deve assim maximizar as suas funções e assumir-se 
como instituição de garantia de direitos fundamentais.  

O seu potencial emancipatório deve ser realizado e esse deve ser um 
propósito ou intencionalidade presente no desempenho do Ministério Público. Sobre 
as suas funções deve haver ideias claras para que a liberdade de transformação do 
real seleccione os melhores actores e defina os mais adequados papéis.  

A simplicidade e a ambição está nessa perspectiva de ver a justiça não como 
uma nova forma de repressão ou de hipocrisia, mas como uma tecnologia de 
emancipação, onde a humanidade não seja banalizada. É naturalmente uma questão 
de poder. É manifestamente uma questão de empowerment ou de capacitação do 
Ministério Público20. 

 
 
 

1.2.2. Mais do que Garantir direitos e exercer a acção penal: 
defender o interesse público. 

 
Todos sabemos que o Ministério Público assume uma importância decisiva na 
sustentação da justiça criminal e do ius puniendi num Estado de Direito 
Democrático.  

 
  É ao Ministério Público que cabe, em nome do Estado, investigar, exercer a 
acção penal e promover a execução das penas, sem perder de vista que essa 
legitimidade lhe advém da observância do princípio da legalidade.  

Por isso, a defesa da legalidade pelo Ministério Público é uma decorrência 
do Estado de Direito e é por via dela que o exercício da acção penal pelo Ministério 
Público tem consequências decisivas à qualificação de Estado de Direito: os poderes 
de investigação e de perseguição penal atribuídos ao Ministério Público são-no a uma 
autoridade judiciária e a uma magistratura, que como tal deverá garantir tanto a 
segurança quanto a liberdade dos cidadãos. 
  De que forma essa garantia se faz e de que forma se consolida o Estado de 
Direito pela intervenção do Ministério Público?  
  Ela cumpre-se essencialmente pela legalidade processual com que o 
Ministério Público exerce os seus poderes de direcção da investigação e através dos 
poderes com que desencadeia a acção penal, em consonância com o princípio da 
legalidade penal substantiva que fundamenta e justifica o impulso e os limites com 
que o Ministério Público pode recorrer a meios coercivos ou intrusivos na recolha de 
prova. 
  O Ministério Público é assim uma parte essencial de um sistema de justiça 
penal próprio de um Estado de direito democrático já que é ele que desencadeia a 

                                                        
18  Assim, Delmas-Marty, Marie. Los modelos de armonización. Em Los caminos de la armonización penal. 
Dirigido por Mireille Delmas-Marty, Mark Pieth e Ulrich Sieber, coordinación de Marta M. Morales. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2009, pp. 550-551. 
19 Aristóteles. Ética a Nicómaco. Tradução de António de Castro Caeiro. Lisboa: Quetzal Editores, 2009. 
20 “O desafio que se coloca aos magistrados – e aqui o Ministério Público assume uma posição privilegiada – é 
compreender os fenómenos sociais existentes por trás do processo”, em Santos, Boaventura Sousa. Para uma 
revolução democrática da justiça. Coimbra: Almedina, 2014, p. 118. 
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competência processual das autoridades judiciais e é por via dessa iniciativa que as 
garantias e as salvaguardas dos direitos humanos no processo penal podem vir a ser 
exercidas. 
  O que significa isto? Significa que o Ministério público desempenha um 
papel-chave de guardião do sistema de justiça penal e de garantia dos princípios de 
legalidade penal substantiva e de legalidade processual estabelecidas como direitos 
humanos tanto na Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH)21 como na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE)22. 

 
No entanto, não devemos esquecer que o Ministério Público não é apenas o titular da 
acção penal. A importância constitucional do Ministério Público não deve ficar por aí.  
 
Esta função decisiva de guardião do sistema de justiça penal através do exercício da 
acção penal não deve fazer esquecer que o Ministério Público é também uma 
magistratura que deve defender e promover o interesse público, geral ou colectivo.  
 
Essa perspectiva, pode dizer-se, está acolhida nos documentos mais recentes sobre o 
papel do Ministério Público: 
 
A «Carta de Roma»23, um documento de referência no âmbito do CoE,  sintetiza 
normas e princípios europeus respeitantes aos magistrados do Ministério Público e 
desde logo destaca que, enquanto conceito definidor: 
 

Os magistrados do Ministério Público são autoridades públicas que actuam em nome da 
sociedade e no interesse público ou geral, que representam como missão própria (II; 5, 23 e 
26) e que, no desempenho das respectivas funções, devem centrar-se em servir a sociedade e 
cuidar particularmente da situação das pessoas vulneráveis, especialmente crianças e vítimas 
(VIII e 22). 

 
Também o recente guia da ONU e da IAP sobre “The Status and Role of 
Prosecutors”24 dispõe quanto aos deveres e direitos gerais do Ministério Público que: 
 

“Deve servir e proteger sempre o interesse público”25 

                                                        
21 Cf. art. 7º e 8º da CEDH 
22 Cf. art. 49º e 52º da CDFUE. 
23 Disponível em:  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCPE(2014)4&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=D
BDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864. 
24  Lançado em Novembro de 2014 este guia é o resultado da colaboração entre a UNODC e a Associação 
Internacional de Procuradores e sintetiza orientações das Nações Unidas sobre o papel do Ministério Público e 
Normas IAP de Responsabilidade Profissional e Declaração dos Deveres e Responsabilidades Essenciais de 
Procuradores e compila essas normas com respeito pelos diferentes sistemas de justiça penal. Pode ser consultado 
no seguinte endereço electrónico: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-
07304_ebook.pdf. Nele se lê ainda que o Ministério Público “não deve deixar influenciar-se por interesses 
pessoais ou sectoriais ou por pressões do público ou da comunicação social e apenas ter em conta o interesse 
público” ou que os magistrados do Ministério Público devem desempenhar uma papel activo no processo penal 
designadamente: Quando segundo a lei e a prática locais exercerem funções de supervisão no que respeita à 
execução de uma decisão judicial ou quando desempenhem outra função que não a do exercício da acção penal, 
devem sempre agir no interesse público, entre outras referências. 
25 Sobre a defesa do interesse público o que diz o EMP? 
 Artigo 3º - Competência: 

1 - Compete, especialmente, ao Ministério Publico: 
(...) 
l) Intervir nos processos de falência e de insolvência e em todos os que envolvam interesse público; 

O que nos diz a Recomendação Rec (2000)19 do CoE sobre interesse público?  



10 

 

 
Esse interesse público não é só o interesse público no exercício da acção penal, que 
promove processualmente a segurança e a liberdade. É também e em igual medida o 
interesse público no acesso ao direito e à jurisdição, garantindo a defesa de bens 
comuns, sejam eles o ambiente, a saúde pública, os direitos dos consumidores ou a 
promoção dos direitos patrimoniais e de personalidade dos mais vulneráveis 
(menores, incapazes, ausentes). 
 
Só deste modo terá significado pleno a denominação de “Público” conferido a uma 
magistratura que assim fica transfigurada num verdadeiro “Ministério”, ou seja, uma 
magistratura que existe como um serviço ao interesse público. 
 
 
 

1.2.3. O que deve e não deve ser a defesa do interesse público: 
uma aproximação à iniciativa comunitária do Ministério 
Público.  

 
  O contexto em que o Ministério Público deve hoje exercer os poderes de 
promoção desse interesse público não parece ser, em geral, muito favorável. 
  Dir-se-á que o contexto que se vive não favorece a actuação solidária do 
Ministério Público em defesa de bens comuns e do interesse público, já que não tem 
favorecido a mesma actuação por parte de outros poderes públicos.  
  Dir-se-á que esse contexto é fruto da mundialização desregulada, assente 
nas trocas comerciais, na interactividade tecnológica, informacional e humana, que 
tem conduzido ao fim da solidariedade.  
  Porém, a mundialização não é uma realidade nova e não é em si mesma nem 
boa, nem má. É principalmente o resultado de más escolhas e de más decisões 
políticas, organizacionais e humanas. Todas as escolhas e opções humanas são 
reversíveis enquanto houver vida. A questão fundamental é e será sempre uma 
questão de poder, de relações e estruturas de poder.  
  Também é de escolhas e de opções para o Ministério Público aquilo que que  
aqui vamos apresentar, uma vez que ainda há muita vida para o Ministério Público. 

 
A abordagem à iniciativa comunitária do Ministério Público tem que ver acima de 
tudo com o exercício de um ofício prático, ligado ao concreto, que olhe primeiro a 
prática e que só depois dela extraia os princípios; que esteja atento às necessidades e 
aspirações da comunidade, em suma, que esteja aberto à vida. 

 
  Há como que uma inversão necessária da metodologia habitual, que começa 
pelas provas, que nos hão-de conduzir à tese em vez de lançar a tese para em função 
dela condicionar as provas pelos argumentos. 

 
A ideia de iniciativa que queremos aqui ensaiar e que designamos como iniciativa 
comunitária do Ministério Público (Community Prosecution Initiative26) NÃO É a 

                                                                                                                                                               
 O "Ministério Público" é uma autoridade pública encarregada de zelar, em nome da sociedade e no 
interesse público, pela aplicação da lei, quando o incumprimento da mesma implicar sanção penal, tendo em 
consideração os direitos individuais e a necessária eficácia do sistema de justiça penal. 
26  A «community prosecution» obedece a princípios desenvolvidos pela NDAA (National District Attorneys 
Association) e pelo NCCP (National Center of Community Prosecution) [cf. no endereço electrónico 
http://www.ndaa.org/pdf/final_key_principles_updated_jan_2009.pdf] e procura apetrechar o Ministério Público 
com instrumentos adicionais para a realização da justiça, sejam o fortalecimento de ligações com a comunidade, 
seja a promoção de parcerias, seja o desenvolvimento de estratégias aptas à resolução de problemas. Os princípios 
que definem esta política de intervenção do Ministério Público são os seguintes: O reconhecimento do papel da 



11 

 

do empreendedorismo e da condição líquida da pós-modernidade que tem favorecido 
o egoísmo proprietário e materialista. Essa é a iniciativa que conduz à submissão.  
 

A iniciativa de que vamos falar constitui uma alternativa e uma 
possibilidade de transição que tem em vista possibilitar que o poder conferido ao 
Ministério Público favoreça a emancipação cidadã por via da partilha, da 
contribuição e da colaboração em vez do individualismo, a participação democrática 
em vez do alheamento incentivado pelas más percepções sociais; a realização da 
justiça através do acesso à jurisdição em vez da condição inútil dos direitos 
proclamados e nunca exercidos.  

Esse repensar da solidariedade importa para o Ministério Público o 
fortalecimento da sua matriz fundacional, que se deve enraizar na promoção do 
interesse público.  

Repensar a solidariedade parece-nos que importa o refundar da coesão social 
e o sentimento de fraternidade através de uma participação mais democrática nas 
instituições e destas no favorecimento dessa participação.  

É aí que se inscreve a iniciativa comunitária do Ministério Público, que 
assenta na criação de uma nova cultura judiciária da organização e no 
aperfeiçoamento da qualidade das práticas profissionais. 

 
A nosso ver, a iniciativa comunitária do Ministério Público envolve uma 
revalorização da solidariedade como modo de contrariar aquela condição solitária e 
agónica a que conduz a desigualdade. 
 
Do que se trata nesta abordagem à iniciativa comunitária do Ministério Público NÃO 
É elencar os poderes de promoção processual do Ministério Público para os 
simplificar e analisar27.  
 
Terá que ser mais do que isso. Do que se trata é de explorar essa capacidade e dever 
- que o Ministério Público tem - de sustentar a sua intervenção processual a partir da 
dinamização de um outro tipo de iniciativa, bem mais a montante da iniciativa 
processual e da promoção do acesso à jurisdição, uma iniciativa que tem que ver com 
uma efectiva participação comunitária, democrática, inserida na cidadania e na 
sociedade civil, espaço onde pode recolher conhecimento, causas e expectativas de 
tutela jurisdicional que possibilitam depois a faculdade de iniciativa processual do 
Ministério Público como forma de promoção de direitos virada para a resolução de 
problemas. 
 
Como é que essa iniciativa se deve conceber? 
A iniciativa comunitária do Ministério Público deve em primeiro lugar ser a 
concretização de uma magistratura de proximidade. 
 

                                                                                                                                                               
comunidade na segurança pública; o compromisso do Ministério Público na resolução de problemas; o 
estabelecimento e a manutenção de parcerias; a avaliação do resultado das iniciativas e da actividade desenvolvida 
no âmbito da Community Prossecution. De acordo com a definição mais difundida, “Community prosecution 
focuses on targeted areas and involves a long-term, proactive partnership among the prosecutor’s office, law 
enforcement, the community, and civil society such a NGO’s, public and private organizations, whereby the 
authority of the prosecutor’s office is used to solve problems, improve public safety, and enhance the quality of life 
in the community.” In http://www.chemungcounty.com/index.asp?pageId=140 
27 Cf. Bravo, Jorge Reis. Legitimidade, Iniciativa e oportunidade de acção do Ministério Público. Para uma 
Prospectiva de modelo de actuação. Cadernos da Revista do Ministério Público – Livro do 5º Congresso do 
Ministério Público, p. 103. 
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Na nossa perspectiva o papel que se espera do Ministério Público é o de SER MAIS 
do que a interface com a sociedade ou o de ser apenas a porta de entrada para realizar 
a cidadania ao ser procurado pelos cidadãos no atendimento ao público28. 
 
Do Ministério Público com iniciativa comunitária espera-se que seja ele a procurar os 
cidadãos, a conhecer as suas necessidades e aspirações de justiça e promover a 
efectiva garantia dos seus direitos de liberdade e segurança e dos seus direitos sociais, 
económicos e culturais.  
Cabe-lhe ser o impulsionador da cidadania e não apenas o intermediário. 

 
  

 

2. Um novo modelo de actuação: Os desafios da mudança. 
 

2.1. O quadro em que se apresenta a iniciativa comunitária do 
Ministério Público.  

 
Numa sociedade cada vez mais complexa o Ministério Público tem que estar 
permanentemente consciente da sua importância, do lugar que ocupa e da 
responsabilidade que tem no funcionamento do sistema de justiça.  
 
Pretende-se assim que o Ministério Público seja permeável à sociedade do seu tempo 
para poder cumprir o lado «público» de ser Ministério e responder - por ser 
responsável - às expectativas da sociedade. 
 

  O Ministério Público deve saber orientar-se numa sociedade em mudança, 
saber que justiça e que segurança deveria estar a promover e que justiça está 
efectivamente a promover e que segurança está a garantir, que problemas sociais 
deveria resolver e aqueles que efectivamente resolve. 
  Para se adaptar, cumprir as suas funções na defesa da legalidade ou do 
interesse público e responder pelo seu cumprimento, o Ministério Público não pode 
deixar de estar bem inserido na sociedade e por isso ele é “Público” Ministério. É, 
aliás, a única magistratura que não pode nem deve esquecer o “Público”, enquanto 
magistratura de promoção e mediadora entre a sociedade e a jurisdição. 
  Esse contexto requer do Ministério Público não só capacidade de adaptação, 
mas exige também uma leitura clara da sociedade e dos poderes que a estruturam, 
i.e., dos poderes económicos, políticos, sociais e culturais.  
  Não nos podemos esquecer que o Ministério Público, enquanto magistratura 
de promoção, é a única magistratura com capacidade e legitimidade para ter 
causas. 
  Onde as pode encontrar?  
  Na Constituição da República, mas sobretudo no seu Estatuto. 
  De acordo com o artº 3º do EMP e demais legislação pertinente, seja ela 
processual, seja relativa à organização judiciária, ao Ministério Público cabe não só 
representar o Estado-administração, as regiões autónomas e as autarquias locais, mas 
também Estado-Comunidade, cabe-lhe representar os incapazes, os incertos e os 
ausentes em parte incerta, participar na execução da política criminal definida pelos 
órgãos de soberania, exercer a acção penal orientada pelo princípio da legalidade; 
exercer o patrocínio oficioso dos trabalhadores e suas famílias na defesa dos seus 
direitos de carácter social; assumir, nos casos previstos na lei, a defesa dos interesses 
colectivos e difusos, defender a independência dos tribunais nas áreas das suas 
atribuições; velar para que a função jurisdicional se exerça em conformidade com a 

                                                        
28 Assentando nessa ideia de interface, cf. Dias, João Paulo. O Ministério Público no acesso ao Direito e à justiça 
“Porta de entrada para a cidadania”. Coimbra: Almedina e CES, 2014, pp. 252-257 
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constituição e as leis; promover a execução das decisões dos tribunais para que tenha 
legitimidade, dirigir a investigação criminal, ainda que realizada por outras entidades; 
promover e realizar acções de prevenção criminal; fiscalizar a constitucionalidade 
dos actos normativos; intervir nos processos de falência e de insolvência e em todos 
os que envolvam interesse público; exercer funções consultivas; fiscalizar a 
actividade processual dos órgãos de polícia criminal; recorrer sempre que a decisão 
seja efeito de conluio das partes no sentido de defraudar a lei ou tenha sido proferida 
com violação de lei expressa. 
  A pluridimensionalidade da actuação do Ministério Público permite 
facilmente identificar como causas a defesa da sociedade contra o crime, a 
participação na política criminal e na prevenção criminal, a representação o Estado-
Comunidade, a defesa dos interesses colectivos e difusos sejam eles relativos ao 
ambiente ou à saúde pública, a representação dos incapazes e a defesa dos seus 
direitos, que pode facilmente transfigurar-se na defesa das pessoas com especiais 
vulnerabilidades, sejam, elas incapazes por anomalia psíquica a quem é devida tutela 
dos seus direitos de personalidade e dos seus direitos civis, mas também a quem é 
devida especial atenção quando são participantes ou mesmo sujeitos no processo 
penal (podem ser arguidos) e quem é devida consideração especial, em primeiro lugar 
pelo Ministério Público, enquanto autoridade judiciária e magistratura que serve de 
charneira, uma espécie de dobradiça, que faz a mediação e articula a realidade da 
vida com a realidade processual penal.  
  Pessoas particularmente vulneráveis podem ser também as mulheres vítimas 
de crimes, como o podem ser as mulheres enquanto autoras de crimes que venham a 
ser privadas de liberdade. O mesmo para os jovens autores ou vítimas de crimes; 
crianças ou idosos testemunhas ou ainda vítimas de crimes de ódio, de racismo ou 
xenofobia. 
  O papel do Ministério Público e dos seus magistrados no acolhimento e na 
atenção especial a dispensar às pessoas vulneráveis no processo penal e fora dele é 
fundamental e constitui um dever, pelo que todos os instrumentos processuais e 
jurídicos disponíveis devem ser mobilizados para garantir condições de participação 
na administração da justiça. 

Para isso deve saber organizar-se, actuar e responder, convocando toda a 
multidimensionalidade das suas funções, o que implica, o mais das vezes, que 
estabeleça relações com toda uma diversidade de actores, sejam eles os cidadãos e o 
interesse público ou colectivo que representam, sejam o poder judicial, o poder 
político, a economia e o mercado, as empresas, a opinião pública, os poderes públicos 
institucionais e os poderes formais e informais da sociedade civil, as vítimas, os 
arguidos e a defesa, etc. 

 
Vamos então falar desse poder-dever da iniciativa comunitária do Ministério Público 
que se baseia num modelo de justiça de proximidade de que falávamos acima. 
 
Esse modelo de justiça de proximidade importa em primeiro lugar que se separe a 
iniciativa comunitária do Ministério Público pelo menos em dois territórios, no que 
poderíamos designar como uma tarefa presente que se bifurca em dois futuros: 
 

• A iniciativa comunitária na área penal (de natureza preventiva).  
• A iniciativa comunitária de promoção e de garantia dos direitos sociais, 

económicos e culturais (que é uma iniciativa de garantia e de promoção).  
 

  A iniciativa comunitária, qualificada por estes objectivos e valências, 
permite, por exemplo, a exploração de alternativas e a diversificação das respostas 
penais a partir da comunidade local e em sintonia com ela, a contratualização de 
programas de reinserção social, de simplificação e de celeridade nas respostas 
judiciárias ou nas soluções de oportunidade processual-penal em consonância com a 
comunidade local, a identificação de problemas vividos na comunidade e a sua 
abordagem e solução judiciária ou extrajudiciária, sejam eles de saúde pública, de 
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defesa do ambiente equilibrado ou da tutela dos direitos dos consumidores, dos 
trabalhadores, etc. 

  
 

 
3. A iniciativa comunitária do Ministério Público – Community 

Prosecution initiative. 
 
A iniciativa comunitária do Ministério Público tem sido ensaiada noutros sistemas de 
justiça. Segundo a Association of Prosecuting Attorneys29, ela abrange realidades 
diversas, desde estratégias vocacionadas para a resolução de problemas identificados 
numa dada comunidade, qualquer que seja a sua dimensão, passando por formas de 
coordenação interinstitucional aperfeiçoadas ou pelo exercício mais eficiente da acção 
penal, até àquilo que se pode descrever como uma presença mais efectiva, constante e 
“ao fim e ao cabo” mais real dos magistrados do Ministério Público no seio de uma 
dada comunidade30.  
 
O que nos parece ser uma ideia mais precisa deste modelo de iniciativa comunitária 
do Ministério Público é a efectiva presença e envolvimento do Ministério Público na 
comunidade, dando consequência à noção de que o Ministério Público é uma 
magistratura de serviço ao interesse público e à defesa de bens comuns. 

 
  Essa defesa para constituir uma efectiva garantia requer que a iniciativa do 
Ministério Público não seja meramente processual - algo passiva no que se refere à 
recolha da informação que desencadeia a sua intervenção no acesso à jurisdição - mas 
que esteja a montante desse momento, inserida na comunidade para procurar saber 
que problemas existem e de que forma os pode resolver de acordo com os poderes 
que a constituição e a lei lhe confere.  

 
Trata-se de um compromisso com a sociedade, compreendendo aí as instituições 
públicas - como as forças de segurança e autoridades públicas, sejam elas policiais, 
autárquicas ou outras, - como as privadas - desde as organizações ou grupos locais, os 
comerciantes locais, representantes de minorias, as ONG´s, os meios de comunicação 
social nacionais ou locais, as instituições de ensino e universidades, as igrejas ou 
grupos religiosos, as organizações de base e todas as entidades associativas, formais 
ou informais que de alguma forma prossigam fins que estejam em consonância com 
os poderes de intervenção do Ministério Público.  
 
Que vantagens e que novidades podem advir das parcerias com a sociedade civil? 
 

• Valoriza-se o altruísmo e a solidariedade. 
• As entidades representantes da sociedade civil podem ser aliadas do 

Ministério Público, que deve estar apto a participar e a celebrar compromissos 
com a comunidade. 

• Poupam-se recursos públicos.  
• Aproximam as instituições da base de legitimação.  

                                                        
29 Cf. Choosing performance indicators for your community prosecution initiative. Prosecutor`s report. BJA, 
disponível: http://www.courtinnovation.org/sites/default/files/documents/Choosing_Performance_Indicators.pdf. 
30 Afinal, as boas práticas e as boas leis são aquelas que se radicam na experiência da existência quotidiana e dos 
seus conflitos. 
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• Ganha-se dinamismos e inspiração através de pontos de vista externos ao 
Ministério Público e aproveita-se a flexibilidade de intervenção da sociedade 
civil e a sua liberdade de acção que os magistrados do Ministério Público nem 
sempre têm.  

• Possibilita-se a pedagogia sobre o papel do Ministério Público junto da 
comunidade. 

• Podem ser auxiliares decisivos no que ao domínio de técnicas e saberes diz 
respeito.  

 
Por sua vez, um Ministério Público implicado com a iniciativa comunitária deve 
apresentar31: 
 

• Capacidade para resolver problemas. 
 

  Seja através de institutos de diversão, seja através de programas de 
prevenção do crime, seja através da identificação de direitos carecidos de promoção 
jurisdicional. 

 
• Capacidade para formar parcerias.  

 
 Constituindo, consolidando e desenvolvendo a comunicação, a partilha de 
informação, a colaboração interinstitucional e a facilitação de soluções de diversão 
e de programas de resposta comunitária alternativos à prisão e mesmo às penas 
pecuniárias ou instituindo formas de resolver problemas de promoção de direitos 
identificados na comunidade. 
 

• Capacidade de avaliação e prestação de contas. 
 
 

3.1. As dimensões práticas da iniciativa comunitária do Ministério 
Público: 

 
Quais são as dimensões práticas necessariamente aptas a reflectir um modelo de 
iniciativa comunitária do Ministério Público? Como se cumpre o lado «Público» de 
se ser Magistrado do Ministério Público? 
 
É Henk Corvinus32 quem exemplifica: 
 

(1) Desde logo na titularidade da acção penal, que é pública, realizada em nome da 
sociedade ou do povo e como tal em nome do interesse público. Uma 
responsabilidade dessas é enorme, deve ser encarada como um dever para com a 
sociedade, não deve consentir falhas injustificadas que, por isso, reclama a 
observância dos mais elevados parâmetros de desempenho.  
 
Neste campo, a iniciativa comunitária do Ministério Público joga-se sobretudo na 
qualidade da sua organização (um dos excelentes lemas deste congresso), o que 

                                                        
31 Cf. Porter, Rachel. Choosing Performance Indicators for Your community Prosecution Initiative. cit. 
32 Vamos aqui seguir de muito perto a sistematização e os exemplos apresentados na intervenção realizada na 19ª 
conferência IAP. Novembro de 2014. Cf. Korvinus, Henk. The public role of the prosecutor: four innovative 
initiatives. http://www.iap-association.org/getattachment/Conferences/Annual-Conferences/Annual-Conference-
2014/Tuesday-25-November-2015/19AC_P2_Speech_Henk_Korvinus.pdf.aspx. 
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implica, por exemplo, que os casos mais importantes, mais complexos ou socialmente 
mais sensíveis sejam objecto de tratamento equivalente dentro do Ministério Público: 
ou seja, devem ser trabalhados pelos melhores.  
 

Quer isto dizer que a unidade do Ministério Público como corpo admite, 
aconselha e justifica que os mais qualificados procuradores, os mais experientes, os 
mais reconhecidos, os mais especializados possam ser conselheiros da estratégia, 
escrutinadores da direcção da investigação, das provas e da intervenção processual do 
Ministério Público, antecipando e prevenindo as eventuais dificuldades e falhas em 
qualquer das fases, designadamente naquelas em que o contraditório tende a 
enfraquecer o trabalho do Ministério Público.  
  Essa capacidade pode ser institucionalizada dentro do Ministério Público e 
pode ser dinamizada e adaptada à nova orgânica judiciária ao nível das comarcas e 
por via da coordenação das Procuradorias de Comarca.  

Trata-se de dinamizar e acentuar profissionalismo e impulsionar a qualidade 
da organização e da intervenção do Ministério Público. Isto é iniciativa e isto é 
iniciativa comunitária do Ministério Público realizada em nome do interesse público, 
em nome do povo. Trata-se aqui de acentuar uma cultura interna no sentido em que 
ela irá orientar a decisão e a acção, na condição de estar assumida responsavelmente a 
partir de dentro do Ministério Público. 

A ideia subjacente é a de que a autonomia não é um privilégio. Ela é, antes, 
um autêntico dever ético-jurídico. Agindo em nome da sociedade e dada a seriedade 
de uma condenação criminal, o Ministério Público deve agir segundo padrões 
elevados de competência. 

Em grande medida, o magistrado do Ministério Público, tal como o juiz, só́ 
conseguirá ser independente quando e enquanto exercer o seu cargo com competência 
e de forma a prestigiar a função. Significa isto que a autonomia não se basta com a 
proclamação constitucional ou legal, ela tem que ser conquistada, demonstrada e 
defendida por cada um dos magistrados do Ministério Público mas também deve ser 
garantida, promovida e reconhecida como tal. 

 

(2) Outra dimensão da iniciativa comunitária do Ministério Público é a que se 
desenvolve “com o Público”33. 

 
Usar apenas meios repressivos já não é eficaz. Processar simplesmente os casos de 
forma reactiva já não é satisfatório, ainda que a tendência predominante seja ainda 
essa. 

 
  Esse é um modelo que não serve para o futuro. O que se pretende é uma 
magistratura mais proactiva em relação ao combate ao crime que inquieta o público e 
à promoção e garantia de direitos que angustia os mais vulneráveis ou reclama 
intervenção pública institucionalizada na defesa de bens comuns.  
  Trata-se de encarar a realidade como interdependente e inter-relacionável. 
  Isso requer uma magistratura de horizontes largos e com visão externa do 
sistema de justiça. Isso inclui por exemplo olhar a reincidência ou a recidiva como 
um problema a resolver ou olhar a ressocialização de condenados como um problema 
a gerir em termos de prevenção da criminalidade e a preservação do ambiente ou a 
promoção dos direitos das pessoas incapazes como missão.  

                                                        
33 Cf. Pinto, Eduardo Vera-Cruz. O Ministério Público como magistratura do povo: uma exigência jurídica em 
espera. Em Justiça, Cidadania, Desenvolvimento. Livro do IX Congresso do Ministério Público. Edição do 
SMMP. Neste âmbito, como assinala H. Korvinus, esta faceta também importa às prioridades da intervenção do 
Ministério Público no âmbito da execução de uma política criminal tenha isso que ver com a violência doméstica, 
tenha que ver com o terrorismo, que continua dramaticamente activo e próximo, como os recentes acontecimentos 
em França horrivelmente mostraram, tenha que ver com a corrupção, o cibercrime ou o crime organizado e 
violento ou a grande revolta que hoje nos causa o tráfico de pessoas e os diversos tipos de escravidão moderna ou 
a criminalidade bagatelar contra o património ligada à droga. 
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  Isso significa trabalho e iniciativa comunitária do Ministério Público ao 
promover a intervenção da sociedade civil e das instituições públicas na criação de 
condições para essa intervenção.  
  Isso implica na prática promover a salvaguarda das necessidades de saúde 
mental e física ou a vigilância e tratamento de comportamentos aditivos dos 
reincidentes ou dos delinquentes em transição para a sociedade ou aconselhamento de 
verdadeira reinserção social com mobilização de recursos para evitar o desemprego 
desses cidadãos 34.  
  Isso importa o desenvolvimento de novos papéis, novas práticas e de novas 
responsabilidades pelo Ministério Público, ainda que a austeridade lhes dificulte o 
investimento.  
  Isso importa flexibilidade e actualização do que seja o interesse público e o 
âmbito mais local ou mais nacional da intervenção geográfica do Ministério Público 
no trabalho comunitário.  
  Isso importa que o Ministério Público desenvolva uma efectiva liderança 
dentro da comunidade na construção de parcerias e que conheça o contexto social, 
económico, cultural e político que subjaz à comunidade local.  

   
A grande cartada joga-se hoje num envolvimento do Ministério Público em trabalho 
de prevenção criminal, no que à área penal respeita, e em trabalho de promoção e 
garantia de direitos, no que à área dos direitos colectivos e difusos interessa, e isso 
importa cooperação e parcerias com a sociedade. 
 
Isto quer dizer que o Ministério público deve ir ao encontro das prioridades e das 
preocupações dos cidadãos.  
 
Isso tem que ver com a intervenção do Ministério Público junto de autoridades locais 
onde por exemplo certo de tipo de criminalidade ocorre, seja ela ligada aos 
estrangeiros, seja à violência doméstica ou ao lenocínio como motivação para a 
exploração consequente ao tráfico de pessoas ou à intervenção junto de associações 
com objectivos precisos de perceber as condições que facilitam a criminalidade e 
como dificultá-las, preocupações que deverão ter o seu equivalente na defesa dos 
direitos sociais e naqueles que importam à defesa dos direitos difusos e colectivos.  
 
Isso pode implicar a participação em reuniões externas ao serviço para partilha de 
informação ou através de palestras formativas, dar-se a conhecer e comunicar com a 
comunidade para obter dela receptividade e reduzir distância institucional, inclui a 
cooperação com as redes de apoio social, as IPSS, as redes de saúde pública, de 
defesa do ambiente ou dos consumidores locais, a cooperação com os eleitos locais, 
com as escolas, com os centros associativos empresariais, com os sindicatos.  
 
Ainda que o procedimento não seja ortodoxo para cultura institucional do Ministério 
Público, os objectivos de combater e prevenir o crime e de promover a garantia de 
direitos justificam essa dimensão da iniciativa.   
 
Trata-se de uma iniciativa de intervenção comunitária do Ministério Público que 
ocorre “com o público” segundo uma justiça comunicativa que serve as pessoas. É 
disso que se trata quando falamos do Ministério Público como construtor de 
instituições e como construtor do espírito de comunidade.  
 

                                                        
34 Cf. A Framework for high performance prosecutorial services. By Steve Jensen and Robert Hood. APA. 2011, 
p.5. Disponível em http://www.prosecutingattorneys.org/wp-content/uploads/APA-High-Performance-Framework-
FINAL.pdf 
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(3) A iniciativa comunitária do Ministério Público tem que ver igualmente com os 
destinatários da intervenção e esses são naturalmente também “público”, fazem parte 
da dimensão em que o Ministério Público actua “para o público”. Nessa dimensão 
incluem-se certamente as vítimas de crimes, sejam elas vítimas de violência 
doméstica, sejam crianças vítimas de abuso sexual e os respectivos familiares ou 
vítimas de escravidão ou de tráfico de pessoas ou mesmo vítimas idosas com quem se 
tem que saber comunicar e com quem se tem que saber agir, tanto institucionalmente, 
como emocionalmente, como também se têm que incluir aí os que estão carecidos de 
garantias na promoção de direitos. 

 
Essa iniciativa é consagrada à promoção de uma justiça de hospitalidade e 

de cordialidade para com os vulneráveis, que devem ter no Ministério Público um 
promotor de direitos e como tal um verdadeiro defensor, mais do que uma autoridade.  

 

(4) Por fim, aproveitando ainda os exemplos de H. Korvinus, a iniciativa comunitária 
do Ministério Público importa uma accountability diferente da que tem sido 
adoptada.  
 
Do que se trata é de escrutinar a intervenção do Ministério Público “aos olhos do 
Público”.  
 
O que é que isso significa?  
 
Na sociedade da informação, da comunicação e da opinião pública guiada por 
comentadores, toda a actividade do Ministério Público é escrutinada desde a fase de 
inquérito.  
Tanta visibilidade sobredimensiona a percepção do poder do Ministério Público.  
Isso impõe aos magistrados do Ministério Público elevadas auto-exigências de 
integridade e de responsabilidade na condução da sua vida profissional e pessoal, 
como muito oportunamente se fará consagrar na CARTA DE CONDUTA dos 
Magistrados do Ministério Público que será apresentada a este congresso.  

   
A integridade não é coisa que resulte de uma epifania. A integridade deve 

resultar de uma construção interna, fruto de uma cultura profissional e organizacional 
desenvolvida dentro do Ministério Público e exige apoio institucional próprio, 
reflexão interna, local ou geral e até recursos de suporte psicológico. Trata-se de 
assegurar e melhorar a qualidade e a integridade profissional dos magistrados do 
Ministério Público. Continuamos aqui a falar de solidariedade e de hospitalidade, 
agora virada para os próprios profissionais do Ministério Público. 

 
Estas dimensões práticas mostram que não somos apenas MAGIStrados. Somos 
sobretudo MINIStério com a grande responsabilidade e o grande desafio de 
desempenharmos funções de iniciativa em nome do público, para o público, com o 
Público e aos olhos do público.35 
 
 
 

3.2. Os pressupostos organizativos da iniciativa comunitária do 
Ministério Público.  

                                                        
35 Cf. Korvinus, Henk, The public role of the prosecutor: four innovative initiatives. cit. 
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A organização deve ter capacidade para mudar, o que implica desenvolver 
competências para se adaptar aos desafios e supõe liderança interna e competências 
organizacionais 36  para estar aberta aos problemas da comunidade que lhe cabe 
resolver. 
 
Fazendo a ponte imediata com as considerações que antecedem, a iniciativa 
comunitária reclama do Ministério Público um trabalho de equipa ao nível da 
intervenção local, quer quanto à definição de planos, quer quanto à definição de 
prioridades, o que por sua vez supõe que esteja disponível a informação relevante, 
seja ela relativa a qualquer problema criminal que localmente deva ser resolvido, seja 
relativa aos direitos de liberdade e de personalidade ou aos direitos sociais carentes de 
promoção. 
 
Para isso, a iniciativa comunitária do Ministério Público: 
 
(1) Requer maleabilidade funcional e organizacional, para poder ser adaptada a 
cada comunidade local, onde os magistrados do Ministério Público podem 
desenvolver a iniciativa comunitária em concreto.  
 

  O maior acesso ou contacto da comunidade com o Ministério Público 
melhora a transparência da actuação da magistratura, a confiança da comunidade e a 
percepção de que o Ministério Público conhece as preocupações da comunidade, de 
que conhece a sua estrutura social, económica e cultural37.  

 
(2) Requer preparação por via de adequada formação e auto-avaliação para 
adequar a presença efectiva e o envolvimento do Ministério Público na 
comunidade. 
 
(3) Requer coordenação que dinamize a estratégia, o impulso, a execução e a 
avaliação da iniciativa e intervenção comunitária do Ministério Público. 
 

  O que pressupõe a identificação de problemas a resolver e a forma de os 
resolver, a adaptação dos serviços do Ministério Público, o estabelecimento de canais 
de comunicação internos em função da iniciativa comunitária e das ligações a 
desenvolver com a comunidade, e mesmo o modo de trabalhar os processos e que 
justifica, por exemplo, que se determine casuisticamente uma intervenção vertical do 
Ministério Público (um procurador ou uma equipa de procuradores que atravessem 
todo o processo ou que intervenham numa específica zona da comunidade)38. 

                                                        
36 Com as quais se devem identificar as características de liderança e hierarquia enunciadas por Eduardo Vera-
Cruz: liderança no exercício de competências; no respeito granjeado pela honestidade, competência, rigor, 
cortesia no relacionamento interno; na cooperação institucional estabelecida com outros intervenientes do 
sistema judicial e as demais entidades; no conhecimento das leis e da jurisprudência e na coerência da actuação; 
na ousadia e na inovação funcional; na capacidade demonstrada na perseverante tarefa de garantir a autonomia 
dos magistrados e os meios para a sua acção; no respeito pelas deliberações do CSMP; no diálogo com o SMMP; 
na imposição material, pela acção do Ministério Público, do princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei; e 
num relacionamento com a imprensa destinado a esclarecer a opinião pública sempre que isso seja necessário em 
relação à intervenção do Ministério Público e não por razões pessoais ou estímulos jornalísticos. Cf. O Ministério 
Público como magistratura do povo: uma exigência jurídica em espera. em Justiça, Cidadania, Desenvolvimento. 
Livro do IX Congresso do Ministério Público. Edição do SMMP. 
37 Cf. Porter, Rachel. Choosing Performance Indicators for Your community Prosecution Initiative. APA, 2011, p. 
5. 
38 Sejam eles o crime violento, seja a criminalidade que atinge vítimas vulneráveis, como os crimes contra idosos, 
sejam questões ambientais, de saúde pública ou relativa à defesa dos direitos dos consumidores que a comunidade 



20 

 

 
A avaliação da iniciativa tem que ver com o resultado do desempenho orientado por 
propósitos gerais consonantes com a comunidade e deverá ser medida por indicadores 
de tarefas a executar em função dos propósitos gerais da iniciativa comunitária, que 
demonstrem o compromisso com a comunidade (regulares, realistas e quantificáveis), 
sejam eles o número e a frequência de reuniões com representantes da comunidade, 
com grupos específicos de vítimas e com os serviços vocacionados e disponíveis para 
as receberem e acompanharem, sejam a frequência dos contactos com a polícia e 
outras autoridades públicas39, sejam o número de processos iniciados e prosseguidos 
em conformidade com esta estratégia de compromisso comunitário e em 
consequência, mas não principalmente, o tempo razoável no processamento dos casos, 
os índices de certo tipo de criminalidade, o sentimento de segurança e de justiça na 
comunidade, a confiança no Ministério Público quanto à garantia de direitos e o 
reconhecimento da comunidade em relação à eficácia da intervenção comunitária do 
Ministério Público40.  

 
Neste contexto, que nova cultura, que nova organização e que nova intervenção 
podemos ter? 
Ela pode ser vista no seguinte quadro41: 
 

 

 

 
Iniciativa Comunitária do 

Ministério Público 
 

Iniciativa tradicional do 
Ministério Público 

 
Orientação do 
desempenho 

 

Orientada para a solução de problemas na 

comunidade e com capacidade para construir 

instituições 

Orientada para a identificação de 

soluções no processo ou para o caso 

concreto. 

 
Como actividade 

 

Proactiva e estratégica – de fora para dentro 

para solucionar problemas com 

aproveitamento da capacitação da sociedade 

civil. 

Reactiva e táctica para compensar 

dificuldades – de dentro para fora. 

(ex.: boas práticas) 

 
Perspectiva 

temporal 
 

A longo prazo A curto prazo 

Quem impulsiona Horizontalidade - A comunidade 
Hierarquia - Principalmente as 

autoridades públicas incumbidas de 

aplicar a lei 

Instrumentos 

Aprendizagem de novas formas de actuação - 

Direccionado para alternativas ao processo 

penal - soluções de oportunidade e diversão 

+ 

promoção de direitos e compromisso com os 

interessados. 

Lógica processual de intervenção - 

Exercício da acção penal, acusação 

+ 

mero impulso processual 

Parceiros Actuação no sistema social e compromisso 

com parceiros da comunidade interessados 

Actuação com os parceiros 

directamente envolvidos nos 

                                                                                                                                                               
sinta como prioritários, sejam os delinquentes habituais que constituem um fardo para uma dada comunidade. Cf. 
Porter, Rachel. Choosing Performance Indicators for Your community Prosecution Initiative. APA, 2011, p. 6. 
39 Cf. Porter, Rachel. Choosing Performance Indicators for Your community Prosecution Initiative. APA, 2011, p. 
2. 
40 Cf. Porter, Rachel. Choosing Performance Indicators for Your community Prosecution Initiative. APA, 2011, p. 
3. 
41 Este quadro é inspirado em quadro apresentado por Steve Jensen na 19ª Conferência da IAP. 
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nos problemas - ONG, entidades públicas e 

privadas, a polícia, a comunidade. 
problemas, principalmente a polícia. 

 
Como veremos, este novo plano de intervenção e de iniciativa comunitária do 
Ministério Público implica repensar o quadro em que o Ministério Público deve 
actuar e aquele por que deve prestar contas.  
 
É um outro modelo que importa abordagens apropriadas quanto à estratégia, quanto à 
decisão e quanto à avaliação. 
 
 
 

3.3.  A iniciativa comunitária do Ministério Público enquanto 
modelo de PROSPECTIVA e ESTRATÉGIA. 

 
  A antecipação do futuro é difícil e incerta quando os tempos são complexos, 
instáveis, em modificação contínua e acelerada no campo social, económico, político 
e cultural. Tem razão Gödel quando a propósito dos sistemas complexos diz que lhes 
é inerente ou a perda de previsibilidade ou a perda de coerência. Ainda que os 
avanços tecnológicos e científicos sejam admiráveis, cada vez mais a segurança, o 
controlo ou a previsão estão longe das capacidades humanas. Pouco mais se consegue 
do que conjecturas por via de raciocínio abdutivo e serendipidade. 
  Mas o futuro, quer queiramos quer não, é algo com que nos vamos 
encontrar e o que vamos possivelmente encontrar depende em muito do que 
decidirmos hoje.  
  Por isso mesmo, a antevisão e a prospectiva são precisas para compreender 
a complexidade e incerteza do mundo. Temos aqui o problema do conhecimento do 
futuro, de que fala Daniel Innerarity 42  que é tão necessário, numa sociedade 
dinâmica, quanto improvável.  

No entanto o futuro é sempre algo que encontraremos qualquer que seja a 
nossa vontade e prática e para o conhecer basta esperar.  

Mas não basta ter esperança se é isso que quer dizer «esperar». É preciso 
construir essa esperança para não sermos desapontados pelo futuro, é preciso 
imaginar e construir um futuro comum que não seja esporádico quando se vota, 
quando se protesta ou quando se responde a estatísticas ou a sondagens. 
  À gestão da incerteza do futuro podemos chamar política e da política não 
podemos dizer que o Ministério Público não participa, já que a sua intervenção é 
também a forma de criar as suas oportunidades, de contribuir para os processos de 
democratização, de promoção de direitos e da sua garantia.  
  O prognóstico é a expansão desses espaços de possibilidade que deve 
orientar a acção e a prática institucional. È sobretudo a reflexão e a escolha o que a 
prospectiva possibilita. 
  Como fomos vendo, é preciso regressar à democracia e dar protagonismo à 
sociedade civil, instituindo novas dinâmicas e novas interacções com a comunidade.  
  É essa a constelação da iniciativa comunitária do Ministério Público que 
procura conciliar a realidade com os valores, uma esperança democrática que é citada 
por Daniel Innerarity como uma esperança que não é «ingénua nem demasiado 
confiante, que tem a suficiente decepção atrás de si para não se fiar excessivamente 
nas promessas mas que essas experiência não impede de aspirar ao melhor»43. 
  O nosso avanço não deve ser automático, sem planificação, de fé cega no 
futuro. Devemos ter a inteligência de estabelecer uma acção dirigida e esse modo de 
proceder tem que ver com a iniciativa comunitária do Ministério Público, que deve 

                                                        
42 Innerarity, Daniel. O futuro e os seus inimigos. Uma defesa da esperança política. Alfragide: Teorema, 2011, 
pp. 49 e ss; 139 e ss. Cf. Também Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas. A construção social da realidade. Lisboa: 
Dinalivro, 1999, pp. 59 e ss. 
43 Innerarity, Daniel. O futuro e os seus inimigos. Uma defesa da esperança política. Alfragide: Teorema, 2011, 
pp. 159. 
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resultar de uma configuração intencional, de uma visão estratégica e prospectiva que 
seja capaz de conquistar, construir e mostrar uma verdadeira imagem sobre a sua 
relevância institucional. 
. 

Aqui vamos falar da VISÃO que deve estar subjacente à iniciativa comunitária do 
Ministério Público. 
 
Neste campo, o aprofundamento da autonomia é a única visão aceitável. Podemos 
ter melhores competências organizacionais, etc.... mas toda a estratégia subjacente à 
iniciativa comunitária do Ministério Público é sobretudo o tender para a 
autodeterminação, o saber que o Ministério Público se sabe governar e isso quer 
dizer que tem que decidir por aquilo que considera ser bom para a comunidade, para o 
interesse público e para a defesa de bens comuns.  
 

  Isso importa sobretudo identificar limites e regras 44  de intervenção que 
possibilitem a sua revisibilidade e o seu controle, principalmente pela comunidade.  
  Essa ideia de autonomia como modelo de prospectiva e de estratégia da 
iniciativa comunitária do Ministério Público assenta numa ideia de responsabilidade 
como pedra angular da autonomia, um Ministério Público autónomo é um Ministério 
Público responsável por si próprio e pelas suas orientações.  
  Essa visão incorpora e reproduz uma política institucional que nada tem que 
ver com a subordinação a órgãos políticos de soberania imposta pela participação na 
execução da política criminal45, já que essa subordinação contraria a visão própria da 

                                                        
44  A inspiração é aqui obtida na ideia de autonomia ou da sua possibilidade que é central na filosofia de 
Castoriadis. 
45 O Ministério Público não é responsável pela definição da política criminal, que cabe aos órgãos políticos, 
embora tenha que adaptar a sua actuação e a sua intervenção processual à política criminal definida e como tal, 
participa na execução dessa política criminal, conforme estabelece a CRP e o estatuto (cf. Art. 219º CRP e art. 
23º EMP). Cf. MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa anotada. Tomo III. Coimbra editora. 
Coimbra, 2007. Foi por aqui que as transformações do Ministério Público se anunciaram mais recentemente, 
transformações que se enquadram num contexto de aumento dos casos criminais, de limitação de recurso ou meios 
para tratar de igual modo todos esses casos, em grande parte bagatelares e que trouxe consigo, de facto, o recurso 
cada vez maior a critérios e a institutos processuais de oportunidade. O Ministério Público, por isso mesmo, 
ganhou importância decisiva, devido à sobrecarga dos sistemas de justiça criminal (ainda que essa importância não 
lhe esteja a trazer um aprofundamento da autonomia). Hoje o Ministério Público ocupa a cena judiciária no que se 
refere à justiça criminal e tornou-se responsável pela tomada de relevantes decisões finais nos casos concretos, que 
antes eram da exclusiva competência e responsabilidade jurisdicional, ainda que o controlo judicial não tenha 
desaparecido. Este novo papel atribuído ao Ministério Público é consequência evidente da moda que trouxe do 
outro lado do Atlântico a questão da eficácia ou a obediência a critérios de eficiência, que invadiram o processo 
penal na prática. Hoje é grande a pressão por maior eficácia e eficiência do sistema de justiça criminal, que passou 
a ser um sistema de resposta penal, quase em tempo real, e onde se vai introduzindo a possibilidade de negociação. 
Por via destas metamorfoses, o Ministério Público, no âmbito da justiça criminal, por ser ele que detém a 
titularidade tendencialmente exclusiva do exercício da acção penal – é ele que faz entrar ou não os casos no 
sistema de justiça criminal – transformou-se na peça central do sistema de justiça penal, ocupando, de facto, o 
papel de instrutor e decisor em grande parte dos casos que são conduzidos para soluções de oportunidade e 
consenso e que raramente são rejeitados pelo juiz quando lhe são submetidos para concordância (caso da SPP, do 
sumaríssimo ou do ADP). Essa posição chave de jure e de facto no sistema de justiça criminal, significando mais 
poder, implica o que se designa por necessidade de accountability - a que mais adiante iremos aludir - ou de 
prestação de contas, que alguns vêem como uma responsabilidade que representa uma menor autonomia externa 
designadamente quando o Ministério Público tem que responder pela execução da política criminal. O que nos diz 
a Recomendação Rec(2000)19 do CoE sobre accountability? Os Estados devem tomar medidas para assegurar 
que o Ministério Público exerça as suas funções sem ingerência injustificada e sem riscos de incorrer, para lá́ do 
razoável, em responsabilidade civil, criminal ou de outro tipo. Contudo, o Ministério Público deve dar conta, 
periódica e publicamente, das suas actividades, na generalidade e, em particular, do modo como definiu as suas 
prioridades. O que nos diz a Comissão de Veneza CDL-AD (2010) 040 sobre accountability? Além de admitir 
que que o Ministério Público pode apresentar ao público relatórios de actividade, diz-nos que a prestação de 
contas, por exemplo ao Parlamento, deve ser muito ponderada e porventura evitada, pois há́ o risco de politização 
e de cedência à pressão populista, quer quando se exploram casos particulares para fins políticos, quer por via da 
pressão indirecta que consiste no risco de um procurador afeiçoar as decisões ao poder político para agradar ao 
populismo vigente. 
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autonomia e a visão própria de se ser uma magistratura46. Aqui, a prestação de contas 
à comunidade pressupõe a montante a liberdade que resulta da autonomia interna e da 
independência institucional e orgânica, condições suficientes da responsabilização 
pela iniciativa ou pela intervenção.  

 
Que estratégia será a mais adequada para a iniciativa comunitária do Ministério 
Público? 
 

  Só há estratégia se houver uma noção geral dos poderes-deveres de 
intervenção do Ministério Público, o que inclui uma ideia de missão institucional (o 
Ministério Público é a única magistratura que pode abraçar causas); inclui a 
autoridade própria do Ministério Público conferida por lei; inclui a capacidade de 
conhecer as aspirações de justiça da sociedade/comunidade; inclui a capacidade 
operacional para cumprir a missão e um contexto favorável tanto ao nível da 
organização dos recursos humanos e institucionais, como favoráveis ao percebimento 
da missão pela comunidade e que também preste contas pelos resultados. 
  O que deve também mudar com o modelo da iniciativa comunitária do 
Ministério Público é o paradigma da organização estratégica do Ministério Público, 
seja ao nível superior, seja intermédio ou seja sobretudo ao nível das procuradorias de 
comarca. 

O que deve também mudar é o modelo de magistrado que processa os casos 
e que age reactivamente, ainda que proponha formas de solução processual próprias 
da diversão e da oportunidade e ainda que observe as rotinas e regras impostas ao 
serviço ou proponha penas na esperança de que tenham efeito dissuasor e cumpram a 
ideologia da prevenção geral e especial. Essas finalidades carecem de comprovação 
empírica e não asseguraram nunca a redução da pendência processual. Ainda que a 
celeridade no processamento dos casos e na opção por soluções de diversão se 
aperfeiçoe, continua a ser o resultado de uma abordagem reactiva.   

 
A iniciativa comunitária do Ministério Público resultará assim de uma estratégia 
centrada num modelo de intervenção proactiva, que parta de um compromisso com a 
comunidade, assente em parcerias com a sociedade civil e que procure identificar e 
resolver problemas e desafios que emergem na comunidade, não apenas na 
perspectiva da reacção ao crime, mas à sua prevenção47; não apenas na intermediação 
e salvaguarda dos direitos de liberdade e dos direitos sociais, mas na sua efectiva 
promoção e garantia jurisdicional.  
 
                                                        
46 Nesse sentido, cf. Pinto, Eduardo Vera-Cruz. O Ministério Público como magistratura do povo: uma exigência 
jurídica em espera. Justiça, Cidadania, Desenvolvimento. Livro do IX Congresso do Ministério Público. Edição do 
SMMP; pp. 68-69. Divergimos do autor quando divorcia a prossecução do interesse público da intervenção do 
Ministério Público quando representa o Estado-Comunidade.  
O que diz o EMP? 
Artigo 3º Competência: 

1 - Compete, especialmente, ao Ministério Publico: 
(...) 
l) Intervir nos processos de falência e de insolvência e em todos os que envolvam interesse público; 

O que nos diz a Recomendação Rec (2000)19 do CoE sobre interesse público?  
O "Ministério Público" é uma autoridade pública encarregada de zelar, em nome da sociedade e no interesse 
público, pela aplicação da lei, quando o incumprimento da mesma implicar sanção penal, tendo em consideração 
os direitos individuais e a necessária eficácia do sistema de justiça penal. 
47 Nesse sentido, cf. Jansen, Steve; Hood, Robert. A Framework for High performance prosecutorial services. 
APA, 2011, p. 2. Acessível em: http://www.prosecutingattorneys.org/wp-content/uploads/APA-High-
Performance-Framework-FINAL.pdf. A ideia de estratégia que deve presidir ao modelo de intervenção 
comunitária do Ministério Público implica o desempenho de uma magistratura que acompanha as práticas 
inovadoras tanto na ciência quanto no aperfeiçoamento da sua intervenção processual, que sabe adaptar-se a 
contextos instáveis e consegue desenvolver novas capacidades; que utiliza os instrumentos mais eficazes, tirando o 
maior proveito das novas tecnologias de informação e da sua partilha, institucionalizando a auto-avaliação dos 
resultados e criando em consequência uma nova cultura organizacional e institucional com reflexos no 
fortalecimento da própria sociedade. 
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3.4. A iniciativa comunitária do Ministério Público enquanto 
modelo de DECISÃO. 

 
Aqui vamos falar da CONDUÇÃO da iniciativa comunitária do Ministério Público.  
Essa condução implica um vínculo valorativo com a visão estratégica a que atrás 
aludimos. 
 

  Num mundo complexo, tomar decisões correctas é cada vez mais difícil, 
mas continua a ser necessário se não quisermos ficar abandonados à incerteza e ao 
acaso48. Esse é também o preço da liberdade de decidir: o de correr o risco de errar ao 
transformar as incertezas, a contingência e a complexidade das alternativas49. 

Para decidir importa conhecer, segundo Innerarity 50 , as dimensões da 
complexidade real e essas dimensões, segundo o mesmo autor, são três: uma social, 
outra cognoscitiva e outra temporal. 
  A dimensão social é hoje traduzida na ideia da diferenciação funcional por 
comportar as diversas interdependências sociais onde o equilíbrio da diversidade e de 
influências dificulta a decisão. 
  A dimensão cognoscitiva da decisão tem que lidar com informação que 
nem sempre é completa e suficiente. Hoje é mais difícil decidir racionalmente, tanto 
por via do excesso de informação, como pela decorrente incapacidade de lidar com a 
multiplicidade de sentidos e com a complexidade da informação, muito em resultado 
da especialização que se vem operando em muitos sectores, aí incluindo a justiça e o 
judiciário. Esse contexto não pode paralisar a decisão, mas como estruturar e dar 
sentido à informação para poder decidir? 
  A dimensão temporal representa hoje um factor que acresce à 
complexidade, pois a sociedade vive no curto prazo e na tirania da urgência e da 
escassez de tempo. Num tempo cada vez mais acelerado, os prognósticos que 
sustentam a decisão não têm tempo para conquistar confiança na antecipação do 
futuro. 
  Estas três dimensões que condicionam a decisão são fundamentais para 
enquadrar o que hoje se designa por objectivos da justiça, sejam eles estratégicos, 
sejam mesmo processuais51. 
  Neste âmbito ainda é útil seguir Innerarity52, que a propósito da tipologia da 
decisão fala dos objectivos como hipóteses e diferencia a decisão consoante os 
contextos de complexidade em: Planificação; Incrementalismo e Improvisação, que 
são graus decrescentes de racionalidade decisória. 

Na planificação é um tipo de decisão de máximo de racionalidade que 
pressupõe uma visão ampla e antecipatória que contém progressivamente um 
diagnóstico do problema, a formulação de critérios, a procura de alternativas, a 
apreciação e escolha das alternativas e a concretização e avaliação.  

Deve ser este modelo de decisão que deve presidir ao enquadramento dos 
objectivos de que se fala na Lei da Organização do Sistema Judiciária (LOTJ - art. 
90º e 91º). Este modelo exige domínio e tratamento de toda a informação disponível 
e o tempo necessário, quadro que não é de todo realista.  
  Na modalidade incrementalista, equivalente ao «deixar andar ou laissez 
faire, laisser passer», o método é o clássico «ensaio e erro» para conseguir «errar 
cada vez menos» e ir satisfazendo expectativas através do avanço por pequenos 
passos ou do recuo sem grandes danos, apto a sondar a receptividade de um mundo 

                                                        
48 Cf. Innerarity, Daniel. O futuro e os seus inimigos. Uma defesa da esperança política. Alfragide: Teorema, 
2011, pp. 67 e ss. 
49  Não temos que ter medo do fracasso. É necessário sujeitar-se ao perigo de errar, como disse João Paulo II, pois 
a verdade não se alcança sem a experiência do erro. Temos o direito de procurar e de errar. 
50 Innerarity, Daniel. O futuro e os seus inimigos. Uma defesa da esperança política. cit. 
51 Cf. o novo enquadramento jurídico da Organização do Sistema Judiciário - Lei nº 62/2013 de 26 de Agosto 
(LOTJ) e Dec-Lei nº 49/2014 de 27 de Março. 
52 Cf. Innerarity, Daniel. O futuro e os seus inimigos. Uma defesa da esperança política. cit. 
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conservador e pouco amigo de rupturas. A lógica é a do curto prazo (já que no longo 
prazo todos estaremos mortos, diria Keynes), da negociação e do compromisso e 
sobretudo é uma lógica de gestão dos problemas, do agir e decidir por reacção aos 
problemas. Essa é a lógica da especialização, onde não há visão ampla de futuro.  
  Quanto ao modelo de decisão que assenta na improvisação ele está 
condicionado pela incapacidade de usar os anteriores dois modelos, face à 
complexidade das situações a tratar e que assenta na ausência de plano, na falta de 
previsões e cálculos, na falta de objectivos, na falta de ponderação de meios e 
consequências, encenado apenas a percepção da autoridade, do poder ou da 
relevância de quem espera por novas oportunidades e decide não decidir apenas 
para se manter como actor no tabuleiro do jogo53. 

 
É no modelo de decisão que importa falar dos OBJECTIVOS. 
 
Os objectivos não podem estar divorciados da natureza da magistratura do Ministério 
Público, que é uma magistratura de impulso, de promoção e de iniciativa, onde se tem 
que incluir a iniciativa comunitária do Ministério Público. 
 
Os objectivos naturalmente que têm um carácter normativo limitado, constituindo 
aquilo que se vem designando de soft law54.  

 
Os objectivos têm uma função simbólica, mesmo política ou ideológica e 

por isso algo propagandística e ficcional, bastante vaga no enunciado que convive 
mal com o direito e com as regras jurídicas se dos objectivos tivermos a noção de que 
são instrumentos pouco precisos e muito flexíveis e como tal não normativos, 
próprios de um tempo em que o Estado assume um registo ambíguo de regulador que 
negoceia em vez de produzir e que supervisiona em vez de dirigir55.  
  Não tendo as características de norma jurídica, os objectivos ficam à mercê 
das vicissitudes materiais e das circunstâncias temporais, isto é, da realidade e da 
contingência, e é mais da realidade do que da validade que depende a eficácia, quer 
se queira, quer não.  

 
Em todo o caso são por referência aos objectivos que as normas se devem acomodar e 
é a hierarquia dos objectivos que as organizações têm que aderir e obedecer56. 
 
Como modelo de decisão, a iniciativa comunitária do Ministério Público requer o 
conhecimento, o tratamento e a análise de informação relevante quanto ao 
funcionamento do sistema de justiça e à intervenção do Ministério Público com 
propósitos preventivos e de promoção e garantia de direitos, seja através do 

                                                        
53 Cf. Innerarity, Daniel. O futuro e os seus inimigos. Uma defesa da esperança política. Op. loc. cit. 
54 Não têm, porém, carga jurídica nula, não são aquilo que alguns chamam de «neutrões legislativos. Têm efeitos 
normativos limitados, é certo, por se dirigirem primeiramente aos poderes públicos, mas a sua dimensão 
teleológica consente um controlo de eficácia que, se é operacionalmente limitada, não deixa de ser 
referencialmente decisiva na avaliação e na validação da conduta dos poderes públicos que devem responder pelos 
meios e pelos resultados das obrigações flexíveis que resultam dos objectivos fixados, aos quais se deve 
reconhecer uma função normativa nova que é mais que uma permissão e menos que uma obrigação, ainda que se 
possam ver como apenas permissões, na medida e apenas na medida em que autorizam a limitação de um direito 
ou de um poder. Cf posição aproximada de Montalivet, Pierre. Les objectifs sont-ils des règles de droit? Les 
objectifs dans le droit. (Direction de Bertrand Faure). Dalloz. Paris, 2010, pp. 61, 56, onde se cita, no sentido de se 
tratar de uma permissão, a decisão do TEDH de 22-10-1981 no caso Dudgeon c. Reino Unido, A-45, §52. 
55 Cf. Faure, Bertrand. Le phénomène des objectifs en droit. Em: Les objectifs dans le droit. (Direction de Bertrand 
Faure). Dalloz. Paris, 2010, p. 3. 
56 A colaboração activa dos magistrados à realização de objectivos é fundamental para testar a sua eficácia, mas 
também para legitimar as opções - o que liga o modelo de decisão ao modelo de estratégia. Actuar sobre o real em 
vez de ficar pelos slogans – essa é a via da iniciativa comunitária do Ministério Público e é a partir dela e da 
realidade institucional que nela se cultiva que os objectivos de intervenção devem ser formulados: da realidade 
para os objectivos e não das proclamações para a realidade. 
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mapeamento dos problemas a resolver, seja através de uma abordagem maior e mais 
contextualizada de cada caso concreto, de cada tendência processual ou de cada 
problema de justiça vivenciado pela comunidade. 
 
Essa abordagem como modelo de decisão implica que a plasticidade, a flexibilidade e 
a ductilidade 57  se obtenham através do incentivo da criatividade e da inovação 
necessária à solução de problemas, o que implica um paradigma de magistrado mais 
afirmado na cultura geral, na multiplicidade de problemas e aberto à multiplicidade de 
soluções.  
 

  Essas são verdadeiras expectativas da sociedade em relação ao Ministério 
Público para as quais o Ministério Público tem que encontrar práticas inovadoras, 
alargando, consolidando e protagonizando, com legitimidade própria, o rumo do 
sistema de justiça.  

 
 
 

3.5. A iniciativa comunitária do Ministério Público enquanto 
modelo de RESPONSABILIDADE (accountability pelo que se 
inicia). 

 
Aqui vamos falar da DEMONSTRAÇÃO da iniciativa comunitária do Ministério 
Público e de saber como se responde pelo futuro, mais do que pelo passado. 
 

O Ministério Público deve saber ser responsável pelo futuro que pretende 
para a sua intervenção, para o seu reconhecimento e para a sua legitimação, 
preenchendo a parte que lhe cabe no território do poder judicial e no quadro de um 
Estado de direito democrático. 

 
A prestação de contas é o critério decisivo da democracia e deve ser um dos 
parâmetros de legitimação da justiça e da magistratura do Ministério Público.  
 
Mas essa prestação de contas só é exigível a quem tiver meios para administrar a 
justiça responsavelmente.  
 
A questão que aqui se suscita é também a da autonomia financeira do Ministério 
Público, que aqui não vamos desenvolver ou abordar, mas que deve estar presente 
quando falamos em accountability. 
 
O que se propõe o Ministério Público defender, promover e garantir? 
 
Esse deve ser o ponto de partida da prestação de contas, que não é um poder delegável 
por ser exclusivo do Ministério Público.  
 
Esse é o caminho da legitimação democrática pelo compromisso com a sociedade, 
com o interesse público ou colectivo e com o povo: uma responsabilidade e uma 

                                                        
57 Cf. Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Traducción de Marina Gascón. 8.ª edición. 
Madrid: Editorial Trotta, 2008. 
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prestação de contas pelo que queremos no futuro, pelos efeitos que estão ao nosso 
alcance, de que estamos capacitados e pelos quais possamos responder58.  
 

Isso liga-se à teoria da decisão de que falámos acima, uma decisão que 
consinta reflexão de propósitos, adaptação aos contextos, criação de instituições e 
aprendizagem que conduza a novas reflexões de propósitos.  
  Prestar contas é assim aferir que resultados intencionais, previsíveis e 
planeados se desejam e aqueles que não se desejam e assumir as responsabilidades 
segundo a boa razão prática do contexto de condicionantes de tempo, de meios e de 
metas que se anteciparam ou não e que porventura se têm que corrigir.  
  Essa é a responsabilidade que fundamenta, concretiza e prova a autonomia 
do Ministério Público por ser por via dela que se traça o seu futuro e a sua condição 
constitutiva. 

 
Na avaliação da eficácia da intervenção do Ministério Público, fora do paradigma 
tradicional do magistrado processador de casos (despachador de processos), o que 
importa avaliar é o desempenho do Magistrado do Ministério Público pelos casos que 
inicia nos quais promove, garante e impulsiona a defesa dos direitos de liberdade 
e segurança ou dos direitos sociais e pelas intervenções preventivas na 
comunidade… 
 

  ...aí incluindo intervenções públicas, sejam elas palestras, reuniões, 
intervenção por via dos meios de comunicação social onde os magistrados possam 
participar ou que devam organizar ou apoiar, com vista por exemplo à diminuição 
dos casos de reincidência em determinado crime ou à promoção de direitos de 
determinada categoria de pessoas vulneráveis, como os idosos.  

 
Esta abordagem é diferente da que baseia a avaliação no número de casos terminados, 
no nível das condenações em determinado tipo de pena, no uso percentual de 
determinados institutos processuais de oportunidade ou diversão e na sempre 
convocada questão da celeridade processual59.  
 
Mas para além de se modificar o paradigma da avaliação interno e individual dos 
magistrados, a avaliação do desempenho do Ministério Público enquanto magistratura 
de promoção deverá passar a ser efectuada de molde a apurar se, em termos gerais, as 
iniciativas comunitárias do Ministério Público estão a resultar e se a segurança 
pública, a taxa de reincidência ou de denúncia de determinados crimes, a promoção e 
garantia de direitos sociais, colectivos ou difusos, a confiança na justiça e a boa 
percepção sobre o seu funcionamento se alteraram positivamente.  
 

 Isso importa escrutínio das práticas utilizadas na iniciativa comunitária do 
Ministério Público, eventualmente através de parcerias com instituições de ensino 
superior e de investigação na área da justiça possibilitando a avaliação das próprias 
estratégias de intervenção ao nível da prevenção do crime ou ao nível da promoção 
dos direitos.  

 
A avaliação deve assim medir a iniciativa do Ministério Público dentro do 
sistema de justiça e não o modelo de intervenção tradicional de reacção do 
sistema de justiça.  
                                                        
58 Barata-Moura acentua essa perspectiva da responsabilidade ser mais atinente ao “a-fazer” do que ao “que se 
faz”. Cf. Barata-Moura, José. Responsabilidade comunitária da justiça. Comunicação ao VII congresso do SMMP. 
Edições do SMMP, 2007, pp. 29 e ss. 
59 Essa abordagem não serve para medir a eficácia tal como ela é percebida num modelo de iniciativa comunitária 
do Ministério Público em que novos papéis são conferidos ao Ministério Público. 
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Deve medir a inovação, o aperfeiçoamento contínuo e o desenvolvimento de novos 
papéis seja no sistema de justiça penal, seja na garantia dos direitos de liberdade e 
dos direitos sociais.  
Aqui a QUALIDADE do desempenho é decisiva e leva-nos a confluir no excelente 
tema deste congresso: a qualidade na justiça e no desempenho do Ministério Público 
promove, garante e representa a qualidade da nossa democracia. 
 
 

4. Conclusão. 
 
Ainda não está feita a história futura da justiça portuguesa e das suas magistraturas.  
Parte dessa história deverá ser escrita - e não apenas testemunhada - pelos 
magistrados do Ministério Público, se quiserem conservar independência e mostrar 
responsabilidade.  
 

Nesse livro futuro, a defesa de bens comuns, como a independência dos 
tribunais e da justiça pública, a independência e autonomia dos magistrados, a 
garantia dos direitos como fragmentos de soberania ou a promoção de uma justiça 
de solidariedade deverão ser os princípios (arche), os propósitos (telos) e os pilares 
da gramática a usar pelo Ministério Público, apenas importando que os princípios 
que o distinguem como magistratura de iniciativa e de impulso não fiquem apenas 
no «verbo», mas sejam demonstrados pela acção60.  

 
Como magistratura dotada de poderes de iniciativa e promoção do Estado de direito 
democrático, deverá ser na promoção do interesse público, enquanto bem comum, que 
a sua acção se deve centrar.  
 
Seja na defesa da legalidade, seja na defesa da sociedade contra o crime (aplicando o 
direito segundo princípios de legalidade e objectividade), seja na defesa da unidade do 
direito e da igualdade no acesso ao direito, seja na defesa dos mais desfavorecidos61, 
dos incapazes ou dos interesses colectivos e difusos, é o interesse público que está a 
ser promovido. 
 
É também pela realização desses poderes de intervenção que a eficácia, a 
produtividade ou a eficiência de uma MAGIStratura se deve convocar e avaliar.  
 
Uma MAGIStratura dotada de poder de iniciativa e de impulso não deve deixar de 
trabalhar por si mesma na defesa dessa sua identidade, ainda que dificultada pelas 
atribulações impostas ao judiciário pelo império económico da quantificação, do 
management, capaz de negar ao humano o que justifica ao lucro. 
 
                                                        
60 O contexto do mundo de hoje não é favorável à justiça pública como função do Estado, como também não é 
favorável ao próprio Estado. É um contexto que condiciona independência e autonomia das magistraturas e da 
função que desempenham e como tal não é favorável a uma instituição como o Ministério Público que tem na 
autonomia a sua qualidade legitimadora e que reclama reconhecimento social e político dessa qualidade para se 
sustentar. Cf. Albuquerque, José P. Ribeiro. O Ministério Público no contexto de transformação do Estado e das 
suas funções essenciais: ensaio para um “relatório minoritário”, em “Ensinar, Defender, Julgar” Para uma 
reforma das funções do Estado. Coimbra: Almedina, 2014, p. 361 
61 Essa defesa do interesse público pode ser um lugar de hospitalidade e de justiça cordial, como propõe Adela 
Cortina, “capaz de se indignar com a injustiça e de se comover com o sofrimento dos que aspiram a condições de 
vida melhores, mais justas, mais adaptadas à dignidade humana dos corações asseados”. Albuquerque, José P. 
Ribeiro. Idem. 
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Com raízes institucionais fortes e legitimidade constitucional, o terreno onde se deve 
cultivar a Magistratura do Ministério Público não pode deixar de ser o da justiça 
de proximidade, fundada no direito e levando a sério a efectivação dos direitos de 
cidadania, já que não pode ser indiferente às vidas que as pessoas vivem62.  
 
Esse é um dos grandes desafios do futuro para a MAGIStratura do MINIStério 
Público. 
 

__________________________________________ 
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