
Nota sobre a proposta de revisão do estatuto do MP – os interesses difusos.

No âmbito da Proposta de Revisão do Estatuto do MP apresentada pelo SMMP, 
consta um capítulo dedicado a “Instrumentos de gestão e especialização da hierarquia”, 
propondo-se  no ponto 1 a  organização de estruturas  e  departamentos  consistentes  e 
apropriados ao estudo, investigação e apoio às estruturas regionais e locais do MP.

Acontece que, a minha experiência de trabalho em grupos especializados leva-
me a preferir um modelo mais leve, flexível e dinâmico, no que respeita aos interesses 
difusos:

Com  excepção  do  Coordenador,  entendo  que  os  restantes  membros  devem 
continuar a exercer funções nos tribunais1, lidando diariamente com as matérias mas, 
com significativa2 redução de serviço para:

- Permitir que esses magistrados possam participar na formação própria 
do MP, na colaboração com o CEJ e nas colaborações que são solicitadas 
por terceiros (Universidades, Ordem dos Advogados, etc).

-  Estudar  e  investigar  questões  que  se  suscitem com interesse  para  a 
actividade do MP. É preciso não esquecer que tal implicará deslocações a 
bibliotecas,  frequência  de  cursos  de  formação  etc,  no  fundo,  tempo 
disponível.

- Monitorizar, a inevitável informatização dos Processos Administrativos 
permitirá  conhecer  em  tempo  real  o  que  se  passa  a  nível  nacional, 
permitindo  um  apoio  inicial,  controlo  hierárquico  e  a  eliminação  do 
pesado trabalho de recolha de dados estatísticos.

- “Alimentar as bases de dados” essenciais à actividade do MP, sugerindo 
e fornecendo conteúdos que estejam disponíveis para o uso quotidiano 
num site da PGR.
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1 A selecção desses magistrados tem que ter como critério essencial a sua experiência e qualificações 
académicas e profissionais na área em questão. 
O exercício de funções nos tribunais permite acompanhar directamente os litígios, tendências e evoluções 
jurisprudenciais, evitando-se o inevitável afastamento da realidade que existe quando se trabalha longe do 
tribunal. 
2 Importa tirar ilações das anteriores experiências de constituição de grupos de trabalho no âmbito dos 
interesses difusos, que não conseguiram (na minha opinião) manter o dinamismo inicial devido ao facto 
de acumularem funções sem qualquer redução do serviço normal.


