
JUSTIÇA

Nova PGR quer combater crise de credibilidade na Justiça

Aprofundar a autonomia do Ministério Público
MP demodo a contribuir para umaverdadeira
independênciado poderjudicial é umdos propó
sitos assumidospela novaprocuradora geral daRe
pública PGR JoanaMarquesVidal empossada
no cargo na última sexta feira pelo Chefe de Esta
do Aníbal Cavaco Silva O objectivo traçado surge
numcontextoemque segundoamagistrada sevive
uma crise de credibilidade ede confiançanaJus
tiça umproblemacuja solução poderáedeverá
contar com o contributo relevante doMF
JoanaMarquesVidal aprimeiramulher a ocu

par o lugar cimeiro do Ministério Público alertou
no seu discurso de tomada de posse para a forma
desprestigiadae desencantadacomoocidadão en
carahoje aJustiça assimcomo lembrouque seas
siste à progressiva deslegitimação do poderjudi
cial Ora esta é uma realidade frisou a procurado
ra geral passíveldecorroerospróprios fundamen
tos do EstadodeDireito
Paraamagistrada todo este contextoexige um

continuadoaprofundamento daautonomiadoMP
semaqual não existeumaverdadeira independên
cia do poderjudicial bem como umcontinuado

reforço das condições de exercício prático dessa
mesmaautonomia

Cavaco pede uma justiça mais justa
Umajustiça maisjusta foi o que o Presidente da
República Cavaco Silva defendeu durante o seu
discurso de tomada de posse da nova PGR Para o
Chefe do Estado a actuação doMP deve centrar
se exclusivamente no trabalhoqueaConstituição
e a lei lhe atribuem ao invés de se dispersaremque
relas na praça pública ou em controvérsias sobre
casos concretos que só contribuempara degradar
a imagemdo sistemajudicial perante os cidadãos
Neste sentido defendeu ainda asviolações ao se
gredo dejustiça têmde sercombatidas comamaior
firmeza e determinação sem quaisquer intransi
gências

O Presidente referiu ainda que a actuação dos
magistrados deve pautar se pelo rigor e discrição
e seravessa a protagonismosmediáticos parade
pois defenderque aoPGR se impõeumforte espí
rito de liderança uma acção firme e intransigente
na defesa da coesão interna e do prestígio do Mi
nistério Público
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