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Lista dos Procuradores da República e dos 
Procuradores-Adjuntos que se candidatam ao CSMP, 
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Helena Maria de Carvalho Martins Leitão 

 Procuradora da República, colocada na Procuradoria do Tribunal de Execução 

de Penas e em comissão de serviço no Centro de Estudos Judiciários 

(Coordenadora do Departamento de Relações Internacionais) 

Ser do Ministério Público, ser da lista A 

A lista A foi pensada, desde o primeiro momento, como uma criação de 
base, destinada a dar voz a todos os magistrados do Ministério Público, 
sindicalizados e não sindicalizados, junto do Conselho Superior do 
Ministério Público, órgão máximo da nossa governação e disciplina. 

Procurou-se que a mesma fosse constituída por magistrados 
competentes, livres no seu modo de estar na vida e na profissão, 
solidários com os outros, empenhados em construir no espaço e no 

tempo da sua vida diária um mundo em que a igualdade de oportunidades, o acesso à justiça, 
a comunicação e a fraternidade não sejam palavras vãs. 

Apostou-se na juventude, no descomprometimento, na necessidade de renovar rostos e 
consciências e de tentar novas formas de comunicação, fluída e transparente, entre 
representantes e representados no Conselho Superior do Ministério Público. 

Que os tempos são de incerteza e desafio, todos nós sabemos. O que importa, porém, é ser 
capaz de enfrentar, em sede própria, de forma constante e sempre alerta, as questões que se 
nos colocam com a maior justeza possível, tendo em atenção o necessário equilíbrio entre os 
interesses individuais e colectivos. 

Em última instância, importa salvaguardar a dignidade do Ministério Público e das suas 
funções, tendo presente o seu papel único de defensor dos interesses da/s comunidade/s e de 
garante dos cidadãos a uma sociedade mais justa. 

Tudo faremos para que estes desígnios se tornem realidade. 

Pelo Ministério Público. 

Por todos nós. 

HELENA LEITÃO 

PROCURADORES DA REPÚBLICA – Mandatária Nacional 
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