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Razões de uma candidatura 

Aproximam-se as eleições para o CSMP! 

Em cada acto eleitoral, como é próprio das estruturas, cuja composição 

se apresenta a escrutínio, se renovam esperanças, projectos, objectivos de 

fazer mais e melhor! 

E esse desejo de futuro, e de inovação, não se sedimenta numa rejeição 

do passado, ou de menorização do que foi feito, ou conquistado. 



 

 

Na verdade, e como se impõe, os compromissos devem obedecer a uma 

dinâmica de visão crítica das opções tomadas e de perspectiva de renovação 

e aperfeiçoamento. 

O primeiro compromisso que assumo perante todos - apesar de estar 

numa posição de suplente relativamente ao cargo de vogal do CSMP na 

categoria dos procuradores da República - é a de assegurar, sempre, na 

sua essência, a representatividade inerente ao cargo de vogal do CSMP, 

tendo presente as decisões que este órgão toma, com repercussões directas 

na carreira individual de cada magistrado e na forma como a magistratura se 

projecta e se assume para o exterior, como garante da legalidade, da 

objectividade e da autonomia no seu desempenho. 

 

A minha candidatura legitima-se e responsabiliza-se pelo mandato que 

me possa ser conferido de representar os meus pares no CSMP, sem que tal 

implique abdicar da minha individualidade e da capacidade de em cada 

momento ajuizar perante as deliberações em que tenha que participar. 

Responsabilidade é deste modo um acto de permanente sindicância que 

conscientemente reconheço e à qual me submeto. 



 

 

Apresento-me consciente das dificuldades e certa dos obstáculos que 

será preciso transpor!  

É manifesta a carência no quadro de magistrados do Ministério Público, 

e no quadro de funcionários que lhe está afecto, carência que tem tido 

reflexos directos no modo como têm sido geridos os lugares, como (não…) 

tem sido supridas falhas e como o próprio conteúdo funcional das funções de 

cada magistrado tem sido encarado. 

Reconhecida no novo mapa judiciário a necessidade de especialização, 

esta tem sido o “parente pobre” dos mais recentes movimentos de 

magistrados. 

Também em nome do pragmatismo e das soluções a curto prazo se tem 

vindo a sacrificar a estabilidade funcional. 

Somam-se destacamentos, não se preenchem lugares de efectivos e em 

último recurso prolonga-se a opção que já de moribunda, deveria ter sido 

irradiada, de procurar em não magistrados as respostas para a falta de meios 

humanos. 



 

 

Existem perigos reais de funcionalização da magistratura do Ministério 

Público, se não forem reafirmados e reconhecidos de modo efectivo os seus 

princípios, de cariz constitucional. 

 

 Assistimos na nossa estrutura hierárquica à multiplicação de patamares 

intermédios de poder, sem definição clara, na prática, da natureza e limites 

dessas competências, que amiúde se atropelam, ao mesmo tempo que se 

retira, quase na totalidade, aos procuradores da República coordenadores a 

possibilidade de gestão directa dos serviços que estão sob a sua 

responsabilidade. 

Agitam-se no ar estatísticas obtidas sem critérios pré-definidos e 

uniformes, empolam-se objectivos de eficácia em detrimento da qualidade, 

quantificando-se o que não é quantificável, numa padronização de resultados 

que, em muitos casos, falseia a verdadeira resposta que foi dado ao seu 

destinatário, incapaz de perceber as razões da justiça, de a entender como 

tendo estado ao seu serviço, de a encarar como algo que lhe devia aparecer 

claro e compreensível, mesmo que em sentido contrário às suas concretas 

pretensões. 

 



 

 

Tal cenário propicia desconfiança, formação de processos de intenção, 

de pessoalização das decisões, multiplicando-se as queixas e as 

reclamações dos intervenientes processuais, muitas vezes infundadas, 

injustas, já sindicadas no processo, não havendo até agora por parte do 

CSMP total capacidade de separar o “trigo do joio”, de se proteger da pressão 

externa, orquestrada frequentemente por objectivos divorciados do propósito 

que alegadamente dizem pretender. 

Todos estes factores contribuem para a fragilização da autonomia 

individual de cada magistrado e para a afirmação externa da autonomia da 

magistratura do Ministério Público. 

Também na avaliação do mérito dos magistrados muito se tem desejado 

e pouco se tem melhorado, continuando a não haver uma regulamentação 

própria e específica respeitante às inspecções, não existindo por outro lado 

uma reflexão conjunta dos critérios a adoptar e uma visão abrangente e 

comparativa de desempenhos, de especificidade de serviços e de condições. 

Muito há assim a mudar e a melhorar! 

A soma dos contributos individuais constitui o oxigénio de uma 

concertação colectiva de esforços, de intenções e decisões justas! 



 

 

Tenho orgulho em ser magistrada do Ministério Público e sinto-me livre 

e determinada para participar, de modo construtivo, atento e crítico, na sua 

estrutura organizativa. 

Judite Babo 

Procuradora da República, coordenadora de duas secções de inquéritos de Vila Nova de Gaia do DIAP do Porta 


