
PSDdeRio ficou sócontraaministra
aPGR MarquesMendeseoPS
Direcção do partido acusaMarquesMendes de falta de ética
por ter dito que Rio é igual a Sócrates no desejo de controlar a
justiça Procuradora Lucília Gago ameaça demitir se se mudar
a composição do Conselho Superior doMinistério Público

MinistérioPúblico
ÁlvaroVieira

No dia em que a procuradora geral
da República sugeriu que se demi
tirá se os magistrados perderem a
maioria no Conselho Superior do
Ministério Público e em que ami
nistra da Justiça que introduziu a
questão na agenda deu o assunto
por encerrado o PSD de Rui Rio
deixou bem claro que não se im
porta de ficar sozinho na defesa da
ideia de que se deve evitar o au
togoverno das magistraturas E à
boleia da polémica da composição
do CSMP assumiu uma ruptura vio
lenta com o ex líder do partido e
comentador LuísMarquesMendes
que no seu espaçodeopinião domi
nical na SIC Notícias afirmou que
Rio é igual a Sócrates no desejo de
controlar a comunicação social
Emdeclarações ao PÚBLICO Rui

Rio fez ontemquestão devincar que
a questão da composição do CSMP
nem foi suscitada agora por si O
tema está na agenda política por
que a senhoraministra apresentou
na Assembleia da República uma
proposta de Lei para alterar o Esta
tuto doMinistério Público disse o
líder do PSD assumindo contudo
que sempre defendeu alterações
nesta matéria Ando há mais de
uma década a falar que os conse
lhos superiores da justiça devem
ser compostos por umamaioria de
membros independentes oriun
dos da sociedade civil em nome
da transparência democrática e de
uma fiscalização descorporativi
zada Tentar que se confunda isto
com tutela política é um discurso
populista que visa aproveitar se
do desconhecimento daspessoas
defendeu o social democrata
No textoqueassina na página ao

lado aporta vozdoConselho Estra
tégicoNacional do PSDparaaáreada
Justiça a advogada Mónica Quinte
la tambémse insurge contraquem
como o presidente do Sindicatodos

Magistrados doMinistério Público
AntónioVentinhas vê naintençãode
acabarcomamaioriademagistrados
escolhidospelospares noCSMPuma
tentativa de os controlar
Asdeclarações deRio e o artigode

Mónica Quintela foram produzidos
antes ainda de a meio da tarde na
sessão de tomada deposse danova
procuradora geral distrital de Coim
bra a procuradora geral da Repú
blica Lucília Gago ter abordado a
questão Ecom estrondo com uma
ameaça de demissão pouco subtil

Qualquer alteração relativa à
composição do Conselho Superior
doMinistério Público que afecte o
seu actual desenho legal designada
mente apontando para uma maio
ria de membros não magistrados
tem associada grave violação do
princípio da autonomia afirmou
Lucília Gago no discurso que levou
a Coimbra E acrescentou que qual
quermudança nesse sentido repre
sentaria uma radical alteração dos
pressupostos que determinaram
a aceitação que fez do cargo de

procuradora geral da República
Acomposição doCSMPentroupa

ra agenda política há cerca de duas
semanas Numaaltura em queoPar
lamento discutia uma proposta de
alteração ao Estatuto doMinistério
Público apresentada em nome do
Governo pela ministra da Justiça
Francisca Van Dunen o deputado
do PS Jorge Lacão defendeu a ne
cessidade de alterar os critériosde
representaçãonoConselhoSuperior
doMinistério Público E criticou a
ministrapor a propostade estatuto
apresentadamanter o equilíbrio de
forças vigentes noCSMP 12procura
dores e sete não magistrados
JorgeLacãofoi no entanto desau

torizado pelo PS O deputado Filipe
Neto Brandão vice presidente da
bancada socialista esclareceu a po
sição do seu partido Os órgãos de
gestãodasmagistraturas nãodevem
ter uma maioria de não magistra
dos Como tal ogrupoparlamentar
do PS nunca propôs nem proporá
ou secundará qualquer proposta
que vise colocar osmagistrados em
minoria no CSMP reafirmouo de
putado aoPÚBLICO acrescentando
que o princípio da autonomia do
MP é um princípio estruturante do
Estado deDireito Democrático
E ontem também a ministra da

Justiça Francisca VanDunem ga
rantiu que eventuais alterações à
composição do CSMP passaram a
ser uma não questão e que es
tá tudo esclarecido À tarde na
cerimónia de entrega dos prémios
do concurso 77 Palavras Contra a
Discriminação Racial emLisboa
a ministra reiterou que não é in
tenção do Governo nem faz parte
do programa do executivo fazer
qualquer alteração ao CSMP

A partir do momento em que o
Grupo Parlamentar do Partido So
cialista esclareceu o sentido da in
tervenção dodeputado Jorge Lacão

naquela interpelação parla
mentar que basicamente
foi um elencar de questões
e não propriamente uma
lógica de avançar nesse
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sentido nós temos aqui uma não
questão comentou a governante
Recorde se que também Joana

Marques Vidal a antecessora de Lu
cíliaGagona Procuradoria Geral da
República declarara na sexta feira
que alterar a composição do CSMP
o órgão de tutela dos procuradores
tornando maioritários osmembros
indicadospelopoder político pode
rá pôr em causa a independência
dos tribunais
As declarações iniciais de Jorge

Lacão e o apoio que mereceram
por parte do PSD suscitaram fortes
críticas por parte do presidente do
Sindicato dos Magistrados do Mi
nistério Público SMMP António
Ventinhas que ameaçou já com a
marcação deuma greve emFeverei
ro ainda emmoldes a discutir

À noite na SIC Notícias o vice
presidente do PSD David Justino

criticou duramente Marques Men
des ver caixa e a posição assumida
porLucília Gago acusando a de ter
feito uma pressão quase inqualifi
cável sobre um órgão de soberania
eleito pelos portugueses queé a As
sembleia da República E recordou
que existe umamaioria de não ma
gistrados no Conselho Superior de
Magistratura e noutros órgão congé
neres do CSMP na Europa
David Justino admitiu que a po

sição que o PS acabou por assumir
obriga os sociais democratas a rea
valiar com realismo se há con
diçõespara avançar com propostas
sobre o CSMP que já se sabe que
não prevalecerão Mas sublinhou
que não será por sozinho queo PSD
alterará as convicções
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