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A recente polémica, em torno tJ 
o Procurador-Geral da República 
impressão aos menos atentos ou i 
simples confronto depersonalidadt. 
até de mera projecção mediática. 

Seria um erro tremendo veras cc 
mais nem menosdo queda salvagruJ 
numa área da criminalidade tão 
contrário, da submissãodesse exem 
do poderpoUtico. Já veremos que, 

OMinistérioPúblicoportuguh~ 
que o tornam Impar a nlvel intel'1fOd 

. o Ministério Público, por um lado, 
órgãos do Estado; poroutro, detém i 
da possibilidade de instauraçlo de 
mentos, sempre que haja indlcios de 
fim, há que salientar o alcance dosp 
da acção penal e da objectividadeei 

Este conjunto de elementosfaria 
teria nas suas mãos todos os instnul 
/idade, em todos os dominiosemque. 
a prática o demonstra. O resultado. 
se comparado com as expeCllltiVIU 
indagar das razões desse desfastIItU 

Essa indagação leva-nos inteditI4 
Oexerctciodos poderes processuais 


