Redução no salário dos magistrados é um ataque ao poder judicial
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Grabiela Knaul – Relatora especial das Nações Unidas para a independência do poder judicial
mostrou-se preocupada com a redução de rendimentos imposta aos magistrados nos últimos
dois anos

A juíza brasileira Gabriela Knaul é relatora especial das Nações Unidas para a independência
do poder judicial desde Agosto de 2009. A representante da ONU esteve em Portugal, no mês
passado, para participar num congresso de procuradores, quando prepara um trabalho sobre a
salvaguarda do Ministério Público.

- O que faz uma relatora especial na área da Justiça?
- Recebo convites dos governos para visitar os seus países, onde avalio de forma
independente o poder judicial com o intuito de fazer propostas para o melhorar. Às vezes sou
eu que manifesto junto dos governos a vontade de fazer uma missão oficial, de ter contacto
com as autoridades do Estado e da sociedade civil para elaborar um relatório sobre como
melhorar a independência do poder judicial. Procuro conhecer as dificuldades do país,
identificar boas práticas e fazer sugestões construtivas para que o relatório seja um elemento
posterior de debate interno.

- Para si como deve ser encarada a Justiça?
- Como um serviço público que garanta os direitos dos cidadãos. Um serviço de pacificação
social. É preciso que os profissionais desta área tenham consciência de que o poder judicial
atinge directamente a vida das pessoas, a sua liberdade e a sua propriedade. E que não existe
para si mesmo, mas para atender e garantir direitos.

- Quais são os principais desafios da Justiça?
- O primeiro é conseguir diminuir o sentimento de impunidade. É preciso melhorar a gestão da
Justiça para a tornar mais eficiente e justa, procurando aplicar a lei sem discriminar ninguém.
Há a parte logística, que é mais fácil de organizar, e a questão mais complexa das
mentalidades, que passa pela consciencialização da importância do trabalho das pessoas com
funções nesta área.

- Fala-se muito sobre o combate à corrupção e à criminalidade de colarinho branco. Mas são
as grandes potências mundiais que mantêm os paraísos fiscais que perpetuam este tipo de
criminalidade.
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- Se não houver vontade política, a crise económico-financeira e de confiança nas instituições
do Estado farão com que essa vontade seja construída. Virá como uma reivindicação da
população que irá exigir uma gestão melhor de recursos que por natureza são escassos. A
corrupção obriga à existência de mecanismos de controlo do Estado, que não podem ser
mecanismos do faz de conta, mas verdadeiros órgãos de combate à corrupção. O controlo do
nível de burocracia é fundamental, já que a burocracia é um dos elementos que mais
contribuem para a corrupção.

- Foi o trabalho que está a fazer sobre a salvaguarda do Ministério Público que a trouxe a
Portugal. O que leva de cá?
- Vou impressionada com a qualidade e com a profundidade do diálogo entre o Ministério
Público e os organismos do Estado, a ministra da Justiça, o representante do Presidente da
República e o Parlamento. Tive a percepção que existe um ambiente positivo e pró-activo para
realizar mudanças legislativas, na organização e no funcionamento da Justiça, no investimento
que é necessário fazer no Centro de Estudos Judiciários. Chamou-me muito a atenção o facto
de a ministra ter dito que quer a autonomia do Ministério público mais próxima da
independência dos juízes. É muito importante ter magistrados do Ministério Público com
independência para investigar. Sinaliza uma visão progressista que deposita confiança no
Ministério Público.

- O presidente do Sindicato dos Procuradores disse que em dois anos os magistrados
perderam 30% do seu rendimento anual. Como olha para estes cortes?
- Tenho a certeza que uma redução destas é um ataque à independência do poder judicial. Os
magistrados dedicam-se de tempo inteiro e de forma exclusiva à sua função, não podem ter
outras actividades que não sejam a magistratura. A redução do salário é criar uma excepção a
um direito que é absoluto, que não pode ter excepção. Os magistrados não podem ser
estimulados a deixar a profissão por razões económicas ou essa questão impedir que outros
profissionais, bons e honestos, optem pela magistratura. Há países que têm o princípio da
irredutibilidade de vencimento dos magistrados e até do orçamento da Justiça, que também
não pode ser reduzido de forma abrupta sem consequências no serviço prestado aos cidadãos.

- Recentemente tivemos um caso polémico de um magistrado que pediu licença sem
vencimento para ir trabalhar no sector privado. Acha que faz sentido que os magistrados
possam sair para o privado e depois regressem à magistratura?
- O afastamento de um magistrado para exercer actividade fora deve ser criteriosamente
estabelecido em lei. É preciso definir razões de saída e quando e como o magistrado pode
regressar. Quando deixa a magistratura, o juiz ou o procurador leva consigo informações que
obteve no exercício das suas funções e quando entra traz consigo outras informações. Deve
ser estabelecido claramente um período, não superior a dois ou três anos, findo o qual o
magistrado pode regressar ou sair da magistratura. Não deve poder permanecer ad eternum e
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voltar para se aposentar. Isso cria uma imagem de autobenefício muito negativa para a Justiça.
Não podemos esquecer que os magistrados recebem um poder do Estado, quase sagrado, que
lhes permite ter uma intervenção directa na vida das pessoas e que, por isso, têm que ser
totalmente independentes.

- Estamos a meses de nomear um novo Procurador-Geral da República, cargo que em
Portugal é nomeado pelo Presidente da República sob proposta do Governo. Qual é a forma
mais correcta de fazer esta escolha?
- O ideal é que o PGR seja nomeado com base em critérios objectivos de conhecimento e que
tenha uma relação com a carreira do Ministério Público. A escolha deve ter por base o perfil
técnico e não político. Seria importante que o próprio Ministério Público tivesse uma palavra no
processo de selecção. Pode organizar-se de forma a apresentar alguns nomes ao poder
político, num processo transparente com participação da sociedade civil, do Parlamento, por
exemplo. É preciso dotar o PGR não só de autonomia, mas também de autoridade e do
respeito que ele deve ter para conduzir o Ministério Público.
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