
 

 

Procuradores da República: 

 

2.º Suplente do 1º Efectivo:  
 

Adão Paulo Marinho 
Conceição Carvalho 

 

   Procurador da República Coordenador na 2.ª Secção de Braga do 
DIAP de Braga e no Juízo  de Instrução Criminal de Braga do 

Tribunal Judicial da Comarca de Braga 

   

 

O Conselho Superior do Ministério Público é o órgão de gestão, por 

excelência, da magistratura do Ministério Público. 

Ao mesmo estão atribuídas competências que contendem com a vida 
profissional, mas também com a vida pessoal de cada um de nós 
magistrados. 

Pelo que entendo que as suas funções devem nortear-se por dois 
grandes vectores: 



 

 

 

Transparência 

A transparência passa pela veiculação para o exterior, designadamente 
para todos os magistrados do Ministério Público, de todas as deliberações 
tomadas pelo referido órgão e sua fundamentação, de forma rápida. 

Importa ainda a divulgação atempada das datas das reuniões e dos 
pontos em agenda que vão ser discutidos. 

A transparência exige ainda que a abertura de vagas para o exercício 
de funções no DCIAP, no CEJ e nas inspecções, seja efectuada através de 
concurso devidamente publicitado e que seja divulgada a lista com a 
graduação dos candidatos e identificados os critérios utilizados para a 
selecção dos nomeados para essas funções. 

O mesmo se diga, quanto aos representantes do Ministério Público. 
Enquanto subsistir a necessidade de recurso a esta figura, os mesmos só 
podem ser recrutados através de um competente concurso devidamente 
publicitado, com indicação dos requisitos e critérios de preferência e 
divulgação da lista de todos os candidatos e respectiva graduação.  

Rigor 

O CSMP tem de pautar a sua actividade e o desempenho das suas 
competências pelo rigor e qualidade técnica, assumindo-se como garante de 
que todas as suas deliberações se compreendem no cumprimento 



 

 

escrupuloso dos princípios e normas previstos no Estatuto do Ministério 
Público. 

Desde logo, todos os assuntos que vão ser discutidos e deliberados 
pelo CSMP devem ser levados ao conhecimento dos respectivos membros, 
acompanhados de toda a documentação pertinente, com a antecedência 
necessária para que possam ser estudados e para que os vogais possam 
efectuar a discussão e deliberação dos mesmos de forma consciente e 
fundamentada. 

No que tange à apreciação do mérito profissional dos magistrados do 
Ministério Público importa que o CSMP aprove um regulamento de 
inspecções com critérios de avaliação objectivos ou, pelo menos, 
objectiváveis e que depois imponha aos inspectores parâmetros uniformes 
de definição da classificação e que cumpram escrupulosamente o 
regulamento. 

Não pode o CSMP ser chamado a decidir sobre o mérito profissional 
dos magistrados com base em relatórios de inspecção assentes em 
realidades diferenciadas em função do inspector, nomeadamente com 
diferenças quanto ao tempo de serviço inspeccionado e/ou quanto ao 
espectro de processos analisados. 

Por outro lado o CSMP deve impor um modelo uniforme de relatório 
aos inspectores. 

Só assim poderá o CSMP assegurar equidade e justiça relativa na 
atribuição da classificação. 



 

 

Por tais objectivos serem comuns a todos os candidatos integrantes 
desta lista decidi fazer parte da mesma como suplente ao cargo de vogal do 
CSMP na categoria dos Procuradores da República. 

Os candidatos desta lista assumem o compromisso de exercerem de 
forma livre, consciente e independente o seu lugar de membro do CSMP, 
garantindo a todos os magistrados que nas deliberações vão pautar a sua 
decisão pelo cumprimento dos princípios e normas previstas no EMP, 
designadamente os princípios da autonomia interna de cada um dos 
magistrados, da inamobilidade, e da conformação dos poderes hierárquicos 
aos limites legais e estatutários. 

Espero que sejamos merecedores do voto de confiança dos Colegas e 
apelo à participação de todos nas eleições que se avizinham, como única 
forma de legitimar democraticamente os membros eleitos para o CSMP. 

 

Adão Carvalho  

(Procurador da República no DIAP de Braga) 

 


