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Os tempos que correm são inegavelmente de mudança no MP. Mudança nos 
intervenientes - mudança na componente organizativa, a acompanhar um 
ciclo de reformas no sistema judiciário. 

Nos últimos 3 anos o MP conheceu 3 novos PGDs, um novo Vice Procurador-
Geral, um novo Procurador-Geral da República. E impossível ignorar o 
impacto que este conjunto de alterações produz na nossa magistratura. 

Simultaneamente, a actividade legislativa dos últimos anos e as alterações 
que induziu geraram um MP atento, mas confuso, dramaticamente fechado 
num universo dominado pela desconfiança e matizado de jogos de sombras. 

As mudanças, nas organizações como na vida das pessoas, introduzem 
momentos de vazio em que se respira a expectativa e se disfarça a 
inquietação. 

É função dos membros activos das organizações ganhar esse espaço, 
conquistando-o para a reflexão e interpretando-o como oportunidade de 
revitalização. 

As alterações já concretizadas no sistema judiciário e as anunciadas para 
um futuro próximo, nomeadamente as resultantes da Lei Quadro de 
Política Criminal, a legislação relativa à mediação penal e a reorganização 
do mapa judiciário, sugerem a necessidade de revisitar o Estatuto e dc 
repensar, a uma nova luz, os nossos modelos de funcionamento. 



E aqui as Procuradorias-Gerais Distritais podem desempenhar um papel fulcral. 

A aplicação da Lei Quadro de Política Criminal toma indispensável a introdução de 
mecanismos que, aumentem a transparência da actividade do Ministério Público; 
que permitam a sua monitorização actualizada e fiável e vai, seguramente, alterar 
o quadro do relacionamento entre o MP e o Executivo, no sentido do reforço da 
solidariedade institucional. 

Esse reforço permitir-nos-á, - espero – ser mais eficazes a retirar consequências da 
modernidade, adoptando tecnologias de mais denso perfil, refinando a nossa 
capacidade de avaliação individual e sectorial e introduzindo a avaliação do 
desempenho da organização. 

*** 

Ao senhor Procurador Geral da República e ao Conselho Superior do Ministério 
Público, agradeço a confiança que em mim depositaram, indicando-me, primeiro e 
elegendo-me, depois, entre dois colegas cuja eleição constituiria, para mim, 
motivo de orgulho e para o Ministério Público razão de prestígio e de dignificação. 

*** 

Fui eleita para dirigir uma procuradoria-Geral Distrital. 

As Procuradorias Distritais, pese embora a sua diversidade, fundada na diferença 
de territórios, com as inerentes diferenciações nos planos demográfico, sociológico 
e económico, têm um traço de unidade, com origem na sua identidade funcional. 

Devem, por isso, caminhar juntas, reflectir conjuntamente e progredir juntas, 
como órgãos simétricos de um mesmo corpo. 

As Procuradorias Distritais são pólos nevrálgicos da actividade do Ministério Público 
no Distrito. 

Têm de constituir centros de afirmação de excelência, vanguardas do 
conhecimento e apresentar-se ao Distrito como motor da organização e sede de 
definição da acção colectiva. 
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Os magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial de Lisboa têm uma 
tradição de resposta positiva aos desafios e de empenhamento no progresso. 

A articulação da actividade do Ministério Público na primeira instância coma 
intervenção na Relação é vital à unidade da nossa magistratura e essencial à 
unidade e à certeza do direito, valores cuja projecção explode, num 
momento em que a polis tende a descrer cada vez mais de uma justiça cujos 
movimentos incompreende. 

"O Ministério Público tem como objectivo a realização do máximo de igualdade 
dos cidadãos perante a lei e a justiça". 

Compete à Procuradoria-Geral Distrital proceder a estudos de tendência 
relativamente a doutrina e a jurisprudência, tendo em vista a unidade do 
direito e a defesa do princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei . — 
citei o Estatuto. 

Os magistrados do MP na Relação de Lisboa são uma equipa com uma longa 
experiência de trabalho e com méritos reconhecidos. Darão seguramente uma 
resposta credível e inspirada às interpelações com que o presente já nos 
confronta. 

Estou certa de que assim será. E nãoé apenas porque acredito. Aquilo em que 
creio releva de posições de fé. Sei, de experiência, que o MP é capaz. 

Sei, sobretudo que o MP no Distrito de Lisboa o fará. 

*** 

Aos senhores Desembargadores no Tribunal da Relação de Lisboa, na pessoa 
do seu presidente, prometo que podem continuar a contar com a 
intransigência esclarecida nos princípios e com a colaboração leal do 
Ministério Público. 

Há, seguramente, uma grande expectativa na acção da Distrital de Lisboa e 
na continuação do notável trabalho desenvolvido pelo Dr João Dias Borges. 
Julgo ter pesado adequadamente a responsabilidade de assumir um lugar que 
foi preenchido por magistrados ilustres, alguns com o nome impresso a ouro 
na história do Ministério Público moderno. 
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E entre todos permito-me evocar, por razões que compreenderão, o senhor 
Conselheiro José Dias Bravo, com a sua dimensão única de cultor do direito e 
de praticante da justiça, cuja ausência ainda hoje me é difícil assimilar. 

Jurei por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram 
confiadas. Isso significa, para mim, procurar interpretar, a cada momento, o 
sentido do mandato que o Estatuto me confere e observar Constituição e a 
Lei. 

Mantenho-me no Distrito em que estava. Sabem os colegas com quem vou 
continuar a trabalhar que sei transigir sem renunciar, que sei fazer o que 
peço que façam e que estarei sempre Presente. 

Nenhum lugar de hierarquia é uma fonte de privilégio. 

Estes são os termos do compromisso que aqui assumo. Um compromisso justo 
e possível e eu honrá-lo-ei. 

 

 

MUITO OBRIGADA 

Lisboa, 16 de Fevereiro de 2007 
Francisca Van Dunem 
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