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Exm2 Senhor Presidente da Comissão de

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da

Assembleia da República,

Assunto — Memorando do Gabinete do MP no Tribunal Constitucional

Proposta de Lei n9 185/XIl/3 (Gov.)

0f2 n2 206-A/2013-PGR

Junto tenho a honra de lhe enviar um Memorando do Gabinete do Ministério

Público junto do Tribunal Constitucional, sobre a Proposta de Lei n2 185/Xll/3

(Gov.), elaborado para melhor habilitar a Procuradora-Geral da República na

matéria em apreço (eurojust).

Queira aceitar, Senhor Presidente, os meus melhores cumprimentos

C CÇc,c.

A Procuradora-Geral da República

Joana Marques Vi ai

—
“ ‘-

Lc CÁQ



GABINETE DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO DO \ 1
—

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MEMORANDO PARA PROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

1. Assunto: Proposta de Lei n.° 1 85/Xll (Primeira alteração à Lei n.° 36/2003, de 23

de agosto, em cumprimento da Decisão n.° 2009/426/JAI do Conselho, de 16 de

dezembro de 2008, relativa ao reforço da EUROJUST e que altera a Decisão n.°

2002/187/JAI relativa à criação da EUROJUST a fim de reforçar a luta contra as

formas graves de criminalidade)

2. Principais elementos contextuais:

a) Pareceres: SMIvIP (9 de julho de 2013), CSMP (de 22 de julho e de 19 de

novembro de 2013); “Adenda” subscrita por um vogal do CSMP (de 21 de

novembro de 2013); Comissão de ACDLG da AR, sobretudo a parte II (de 27

de novembro de 2013);

b) Acórdãos do TC: n.°s 254/92 (n.° 16), 299/05; 305/2011 (n.° 8.3.2.).

3. Finalidade: Prestar alguns subsídios de análise constitucional, a submeter ao

CSMP, para efeitos da audição de 4 de dezembro de 2013, pelas 11h, perante a

CACDLG.

4. Principais disposições, constitucionais e legais, a considerar: artigos 219.°, n.°s

2 e 5, e 220.°, n.°s 1 e 2, da Constituição; 3.° da Lei n.° 3 6/2003, de 23 de agosto e PL

n.° 1 85/Xll, nomeadamente o enunciado do respetivo artigo 3.°, n.°s 1 e 4; Decisão
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n.° 2002/187/JAI, do Conselho, de 28 de fevereiro, na redação que lhe foi conferida

pela Decisão n.° 2009/426/JAI do Conselho, de 16 de dezembro.

Artigo 219.°

Funções e estatuto

(...)

2. O Ministério Público goza de estatuto próprio e de autonomia, nos termos da lei.

(...)

5. A nomeação, colocação, transferência e promoção dos agentes do Ministério

Público e o exercício da acção disciplinar competem à Procuradoria-Geral da

República.

Artigo 220.°

Procuradoria-Geral da República

1. A Procuradoria-Geral da República é o órgão superior do Ministério Público, com

a composição e a competência defmidas na lei.

2. A Procuradoria-Geral da República é presidida pelo Procurador-Geral da

República e compreende o Conselho Superior do Ministério Público, que inclui

membros eleitos pela Assembleia da República e membros de entre si eleitos pelos

magistrados do Ministério Público.

(...)
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Artigo 3.° (Lei n.° 36/2003, de 23 de agosto)

Nomeação e estatuto

1 - O cargo de membro nacional da EUROJUST é exercido, em comissao de serviço,

por um procurador-geral-adjunto.

2 - O membro nacional da EUROJUST é nomeado por despacho conjunto dos

Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Justiça, sob proposta do Procurador-Geral

da República, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público.

Artigo 3.° (Proposta de Lei n.° 1 85/XII)

(Nomeação e local de trabalho do membro nacional, adjuntos e assistentes)

1 - O cargo de membro nacional da EUROJUST, é exercido por um magistrado

do Ministério Público, nomeado por despacho dos membros do Governo

responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros e da justiça, propondo o

Procurador-Geral da República três magistrados do Ministério Público.

2- (...)

3- (...).

4 - O Conselho Superior do Ministério Público apenas pode recusar a autorização

para os cargos de membro nacional da EUROJUST, de adjunto e de assistente

quando se verificar impedimento legal para o exercício dos respetivos cargos.
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1

(Questões a tratar)

1. As questões suscitadas por este procedimento legislativo, em sede de análise

constitucional, respeitam, fundamentalmente, ao valor das normas jurídicas

constantes do artigo 3.°, n.°s 1 e 4, da PL n.° 185/Xll, à luz das disposições

constitucionais do artigo 219.°, n.° 2 (Autonomia do MP) e n.° 5 (reserva de gestão de

quadros)., 220.°, n.°s 1 (Procuradoria-Geral da República como órgão superior do

MP) e 2 (Estrutura da Procuradoria-Geral da República) da Constituição.

Serão, ainda, brevemente enunciadas outras questões com atinência

constitucional, que poderão ser chamadas à colação.

2. A complexidade dos temas, bem como a urgência e o apertado prazo

disponível para o efeito, não permitirão tratar aprofundadamente as questões de

constitucionalidade passíveis de serem chamadas à colação no caso.

De modo que os juízos agora formulados têm caráter meramente preliminar,

sendo que apenas um estudo aprofundado, que agora é impraticável realizar, poderia

legitimamente aspirar a ser conclusivo quanto aos temas em apreço.

3. A este propósito, quanto às questões controvertidas, cremos que em geral é

de sufragar, com a devida vénia, a orientação do douto parecer de 19 de novembro,

subscrito por um membro do CSMP, com as especificações que seguidamente

discriminaremos.
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II

(A natureza da Eurojust)

4. Não é aqui, bem entendido, o lugar e o momento próprios para analisar a

natureza da Eurojust.

Para os nossos efeitos, importa apenas recordar que a Eurojust é uma unidade

e um “órgão da União Europeia, dotado de personalidade jurídica para estimular e

melhorar a coordenação e cooperação entre as autoridades judiciárias competentes

dos Estados membros” (Decisão 2009/187/JAI, cit., considerando (1) e artigo 1.°).

E também é sabido que a Eurojust, nos termos do seu artigo 50 (Funções)

pode funcionar “a) Por intermédio de um ou vários dos membros nacionais

envolvidos, nos termos do artigo 6.°, ou b) Actuando colegialmente, nos termos do

artigo 7.°”. E, ainda que, nos termos do Artigo ll.° (Papel da Comissão), n.° 1, que

“A Comissão é plenamente associada aos trabalhos da Eurojust, nos termos do n.° 2

do artigo 36.° do Tratado, e participa nesses trabalhos, nas áreas da sua competência”.

5. Ou seja, para os efeitos que diretamente nos interessam, a nomeação do

“membro nacional” da Eurojust é feita para integrar um órgão de uma pessoa

colectiva internacional, na área da justiça criminal, mas com natureza e objetivos

específicos.

Em rigor, portanto, a nomeação em causa, embora em alguma medida lhe deva

ser equiparada, não corresponde, sem mais, a uma nomeação de um magistrado para

um órgão ou serviço do Ministério Público, no sentido da lei interna (EMP, p. ex.

arts. 7•0 e 8.°). Serão essas especificidades que exigirão e justificarão a intervenção
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ministerial no procedimento de seleção e nomeação em causa, em particular com a

prática do acto conclusivo da nomeação.

Sem prejuízo, contudo, de ser insofismável, que muitas das funções

desenvolvidas pelo membro nacional da Eurojust, têm a natureza própria das funções

de “autoridade judiciária”, razão pela qual se previu a designação, até ao momento,

de um Procurador-Geral Adjunto para o exercício deste cargo.

ifi

(Artigo 3.°, n.° 1, da PL 11.0 1851Xfl)

a) A nomeação por despacho dos membros do Governo

6. A primeira questão suscitada respeita a este trecho do enunciado em apreço,

segundo o qual o cargo de membro nacional da Eurojust, é exercido por um agente

(que é magistrado) do Ministério Público, “nomeado por despacho dos membros do

Governo responsáveis pelas áreas dos Negócios Estrangeiros e da Justiça, propondo o

Procurador-Geral da República três magistrados do Ministério Público”.

7. A “nomeação” é feita “por despacho dos membros do Governo responsáveis

pelas áreas dos Negócios Estrangeiros e da Justiça”.

A legitimidade desta competência governamental, que consta da lei em vigor

— embora aludindo ao respectivo exercício na forma de “despacho conjunto” —

decorrerá da já referida especificidade do contexto institucional (integração em órgão
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de organização internacional, de tipo “supraestadual”, embora de natureza

fundamentalmente judiciária, sendo na sede desse órgão que terá o seu local de

trabalho habitual) e do conteúdo das competências (de exercício individual e de

exercício colegial, num colégio que poderá ser composto por juizes, procuradores ou

polícias provenientes do diversos Estados membros e que delibera por maioria de

dois terços) do cargo em apreço, que não se reconduzirão ao núcleo típico da função

“exercer a acção penal”, como “autoridade judiciária”, no contexto e enquanto

emanação da soberania exclusivamente estadual, no quadro constitucional

(Constituição, art. 220.°, n.° 1).

Será uma tal convergência de interesses, aliás, que justificará a prolação de

“despacho conjunto”, não apenas do Ministro da Justiça, mas do “Ministro dos

Negócios Estrangeiros e da Justiça”, exigindo uma outra concertação, agora no

âmbito governamental, das funções de administração da justiça e das relações

internacionais.

Sem esquecer, por outro lado, que a eventual designação do membro nacional

da Eurojust terá obrigatoriamente de atender, simultaneamente, aos objectivos

prosseguidos por aquele organismo, de natureza comunitária e supraestadual.

8. A ser assim, havendo funções e interesses de alta administração a prosseguir

na esfera das relações internacionais, em sede de cooperação judiciária, não haveria,

nesta intervenção governamental dos titulares da Justiça e Negócios Estrangeiros,

violação da reserva constitucional de competência a favor da Procuradoria-Geral da

República (na aceção constitucionalmente estabelecida de “órgão superior” do

Ministério Público, com estrutura plural ou composta, pois é presidido pelo PGR e

“compreende” o CSMP) para, designadamente, nomear os agentes do MP

(Constituição, arts. 219.°, n.° 5, e 220.°, n.° 2).
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Reserva constitucional essa, de gestão de quadros, designadamente de

“nomeação” que, no fundo, decorre e é uma genuína manifestação, por certo

irredutível, da “autonomia” constitucional do Ministério Público. E exclui,

necessariamente, qualquer determinação heterónoma ou subordinação deste “órgão

de administração da justiça” a outras entidades públicas ou privadas, nomeadamente

ao poder governamental (cfr., em geral, acs. TC n.°s 254/92 e 305/2011, e na doutrina

JORGE MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa,

Anotada, Coimbra Editora, 2007, vol. ifi, 239).

Haverá, pois, que configurar um modelo legal que propicie o exercício de

todos os interesses relevantes no caso, embora segundo um critério e uma

hierarquização das competências, que sejam constitucionalmente legítimos, dando

assim prevalência ao aspeto de “autoridade judiciária” que sobreleva no caso.

9. Ponto é, pois, que para respeitar o sentido e a função de tal reserva

constitucional, no procedimento de nomeação ocorra uma intervenção e uma

manifestação de vontade orgânica da Procuradoria-Geral da República, na sua

configuração de “órgão plural” (compreendendo o Procurador-Geral da República e o

Conselho Superior do Ministério Público), que seja, genuinamente, constitutiva do

acto de nomeação (que, por outras palavras, lhe possa ser institucionainiente

imputada). Nomeadamente que garanta o seu poder de iniciativa e de “lista

bloqueada”, no sentido em que o acto de nomeação, inelutavelmente, recairá sobre

um magistrado do MP previamente proposto pelo PGR (enquanto expressão da

vontade orgânica do MP e do seu órgão superior, a Procuradoria-Geral da

República), sem prejuízo do eventual poder de recusa governamental, que

determinaria a renovação do procedimento, com apresentação de nova proposta.
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10. Eventual entendimento rigorista desta reserva constitucional, no sentido de

que estaria em causa, na designação do membro nacional da Eurojust uma

“nomeação” de um agente do MP, tout court, teria como corolário reputar de

inconstitucional qualquer intervenção governamental que exorbitasse da verificação

dos pressupostos formais exigidos para a prática da nomeação, ficando vinculada em

tudo o mais à pura e simples “homologação” da proposta de nomeação provinda da

Procuradoria-Geral da República, mormente sem poder de recusa da mesma.

Mesmo no actual quadro legal, porém, não parece que seja essa a solução

adoptada, uma vez que é teoricamente possível que o membro nacional da Eurojust,

proposto pelo PGR, seja recusado, dando lugar à apresentação de nova proposta de

designação.

11. Em suma, desde que o procedimento legal, que culmina com a nomeação

governamental de um magistrado do MP como “membro nacional da Eurojust,

compreenda uma intervenção “constitutiva” da Procuradoria-Geral da República, não

parece haver quebra da reserva constitucional em apreço, com o poder de nomear

cometido aos dois Ministros em causa (Constituição, art. 220.°, n.° 5).

b) Propondo o Procurador-Geral da República três magistrados do Ministério

Público

12. A lei, na sua versão vigente, prevê a “proposta do Procurador-Geral da

República, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público”.

No que estritamente respeita à proposta do PGR, não especifica a letra da lei

qual a extensão (no sentido de teor quantitativo) da proposta. Embora o entendimento

e a práticas seguidas pelos órgãos intervenientes fosse, até certo momento, concorde
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no sentido de que a proposta apenas veiculava o nome de um magistrado do MP, cuja

indigitação podia ser acolhida ou rejeitada (ao menos no plano dos princípios, pois

quem tem o poder de nomear, tem correlativamente o de recusar nomear) pelos dois

ministros competentes.

13. A PL n.° 1851X11 vem agora pôr em letra de lei o entendimento, de que a

proposta terá de relacionar, para o efeito, três magistrados do Ministério Público.

Caberá então aos dois ministros competentes escolherem um desses nomes e,

subsequentemente, despacharem a respetiva nomeação como “membro nacional da

Eurojust” (ou, eventualmente, no plano dos princípios, declinarem todos eles,

devolvendo à iniciativa de nova proposta ao PGR).

14. Não estamos seguros que a alteração legislativa assim proposta, na

verdade, restrinja excessivamente, descaracterizando, as prerrogativas do PGR no

procedimento de nomeação em apreço.

Ou seja, não estamos seguros que a passagem de um modelo de “proposta

singular” para o de “proposta tripla”, assim preconizado, materialize tal restrição dos

poderes decorrentes da proposta do PGR (ainda que o modelo da “proposta tripla”

possa aditar agora um novo poder, no caso de selecção, embora vinculada a uma

“margem de escolha”, fixada prévia e heteronomamente, ao poder governamental de

nomear).

Muito embora requeira alguma ponderação adicional, o facto de o membro

nacional da Eurojust vir a trabalhar em estreita colaboração com o PGR, e na sua

direta dependência.
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15. Seja como for, exclusivamente de um ponto de vista do valor

constitucional (e ainda que com razão se possa advogar que o modelo que a prática

vigente consagrou, de “proposta singular”, seja mais afeiçoado a tal exigência da lei

fundamental), ainda assim com o regime de “proposta tripla”, não haverá intolerável

interferência na “autonomia” constitucional do MP, manifestada na sua faceta de

reserva de nomeação dos seus agentes (Constituição, arts. 219.°, n.°s 2 e 4).

Isto, como vimos, na exata medida em que cabe autonomamente ao PGR, sem

determinação ou sequer intromissão “externa”, nomeadamente governamental, o

poder de iniciativa. E, mais, que tal poder se materializa na apresentação de uma

“lista bloqueada”, no sentido em que o acto de nomeação, inelutavelmente, recairá

sobre um (dos três dela constantes) magistrado do MP previamente proposto pelo

PGR (enquanto expressão da vontade orgânica do MP e do seu órgão supremo, a

Procuradoria-Geral da República), sem prejuízo do eventual poder de recusa

governamental, no plano dos princípios, que determinaria a renovação do

procedimento, com apresentação de outra nova proposta, em ordem a obter o

consenso preconizado na lei.

16. Porém, e esta cláusula é capital, apenas haverá conformidade

constitucional da preconizada solução da “proposta tripla”, na condição da proposta

do PGR (seja singular ou tripla) expressar, genuinamente, a vontade orgânica da

“Procuradoria-Geral da República”, segundo um procedimento conforme ao modelo

constitucional desta entidade, como órgão supremo do MP.

Isto nos remete, está bem de ver, para o exame da norma jurídica constante do

artigo 3•0, n.° 4, da PL n.° 185/Xll.
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Iv

(Artigo 3.°, n.° 4, da PL n.° 1851X11)

17. Este enunciado tem o seguinte teor: “O Conselho Superior do Ministério

Público apenas pode recusar a autorização para os cargos de membro nacional da

EUROJUST, de adjunto e de assistente quando se verificar impedimento legal para o

exercício dos respetivos cargos”.

Releva agora, mais diretamente, o cargo de “membro nacional da Eurojust”

(sendo certo que o que agora se dirá valerá, por paridade de razão, para os cargos de

“adjunto” e “assistente”, na medida em que sejam, e terão necessariamente de ser,

caso vingue neste aspeto a PL n.° 1 85/Xll em análise, magistrados do MP).

18. Face à lei vigente este enunciado derroga a seguinte frase legal da parte

fmal artigo 3.°, n.° 2: “ouvido o Conselho Superior do Ministério Público”.

Mais: esta PL n.° 185/Xll abroga a disposição legal vigente segundo a qual

“Ao membro nacional e aos magistrados que o coadjuvam é aplicável o disposto no

n.° 3 do artigo 139.° do Estatuto do Ministério Público” (art. 3.°, n.° 4).

19. O efeito conjugado da proposta redação legal, que agora não poderá ser

examinado em pormenor, transfigura a intervenção do CSMP no procedimento legal

vigente de nomeação ora apreço. Melhor se dirá, que o desvirtua e, mais,

verosimilmente o tomará desconforme com a lei constitucional.
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20. Na verdade, embora com as especificidades já aludidas, que advogam a

existência, no caso, de uma pluralidade de interesses (públicos e de “autoridade

judiciária”) a cargo de diversas entidades e órgãos constitucionais (Governo e seus

ministros; MP e “Procuradoria-Geral da República”) e supranacionais (a própria

Eurojust e os objectivos que prossegue), o caso é, ainda e sempre, de “nomeação” de

um agente do MP.

Portanto, vale aqui, de plano, a competência constitucionalmente reservada à

“Procuradoria-Geral da República”, mormente de nomear os agentes do MP (art.

219.°, n.° 5).

E ainda segundo o modelo constitucionalmente instituído, a “Procuradoria-

Geral a República” é o “órgão superior” do MP, tendo a estrutura de um órgão plural,

sendo que é “presidida” pelo PGR e “compreende” o CSMP (art. 220.0, n.° 2).

Portanto, na prudente visão das coisas perfilhada pelo legislador constitucional, a

“Procuradoria-Geral da República” é constituída por dois (sub-)órgãos distintos e

com modos de constituição e legitimidade própria, que devem exercer as suas

competências de forma autónoma, mas integrada, visando a prossecução dos fins

legalmente prefigurados no caso.

21. Ora, ainda que a Constituição remeta para a lei o encargo de concretizar as

“competências” da “Procuradoria-Geral da República” (art. 220.°, n.° 1) não poderá

jamais cumprir esse encargo sem respeitar o próprio programa constitucional, na sua

letra e no seu espfrito, que configura o CSMP como (sub-) “órgão superior” do IVIP

(art. 220.°, n.° 1).

Vale por dizer, como órgão, no sentido próprio do conceito. Senão na letra,

certamente no espírito da Constituição, como órgão colegial “deliberativo”, no

sentido em que está investido da competência e da função, nomeadamente em sede
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da “nomeação” dos agentes do MP, que é da quintessência do poder de gerir os

quadros, de tomar parte, de modo constitutivo, na decisão em causa.

Ou seja, numa palavra, tal (sub-)órgão que é o CSMP tem de estar investido

do poder de “deliberar”, de fazer um juízo próprio e autónomo sobre todas as

valências da decisão de nomear ou recusar a nomeação, em particular sobre a

“idoneidade” ou “mérito” dos magistrados (seja um, ou mais, nomeadamente três) a

propor para nomeação.

Em conclusão, a “nomeação” de um agente do MP depende da expressão de

uma vontade orgânica da “Procuradoria-Geral da República” que seja

constitucionalmente “bem formada”, no sentido em que deve integrar duas vontades

e deliberações distintas, mas compagináveis, dos dois (sub-) órgãos em causa: o PGR

e o CSMP.

22. Ora, ao circunscrever a intervenção do CSMP nessa matéria, em sede da

competência de recusa, ao fundamento decorrente da verificação de impedimento

legal (que é um acto de puro acertamento, com base na conferência de uma tabela

legal previamente estabelecida), a redação preconizada para esta disposição legal pela

PL n.° 1 851X11, plausivelmente, afronta a letra e, seguramente, o espirito do modelo

“deliberativo” (ou de “autorização”, no seu especial e apurado tipo de “autorização

constitutiva de legitimação para agir”) da Constituição.

Circunscrever o CSMP à prática, neste domínio (que é de um acto de “alta

administração” da justiça, quando é certo que para todos os demais actos similares é

necessária a “autorização” desse órgão a que alude o artigo 139.°, n.° 3, do EMP), de

um acto de puro acertamento, com base numa tabela de “impedimentos legais”, com

ablação da sua competência de “deliberação” em sentido próprio, nomeadamente da

competência de recusa com fundamento em razões de “idoneidade” ou “mérito” dos
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magistrados para serem nomeados para o cargo em causa, é desvirtuar o modelo

orgânico e de decisão constitucionalmente instituído.

23. Mais concretamente, e em conclusão, a vingar esta PL n.° 1 85/X1I, no que

a este pronto respeita, o tipo e intervenção do CSMP circunscritos ao fundamento de

recusa por existência de “impedimentos legais”, com ablação da sua competência de

“deliberação”, é passível de configurar uma violação da norma constitucional assim

reconstruída, na sua formulação por inteiro: “A nomeação (...) dos agentes do

Ministério Público compete[m] à Procuradoria-Geral da República, presidida pelo

Procurador-Geral da República e compreende[ndo] o Conselho Superior do

Ministério Público” (Constituição, arts. 21 9.°, n.° 5, e 220.°, n.° 2).

24. Finalmente, caso seja advogada, mormente nos termos antes referidos, a

inconstitucionalidade de certo enunciado jurídico da PL n.° 1 85LX11 que,

eventualmente, venha no futuro a revestir forma e força de lei, poderá ser caso, em

sede de fiscalização abstrata, sucessiva, do exercício da competente ação pública por

iniciativa de S. Exa. a Procuradora-Geral da República, nos termos constitucionais

(arts. 281.°, n.° 1, ai. a), e n.° 2, ai. e), e 282.°).

v

(Apostilha)

25. Esta PL n.° 1 851X1I, poderá ainda trazer à colação outras duas questões,

com certa atinência cõnstitucional, que aqui só poderemos brevemente enunciar.
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26. Por uma parte, se vingar a redacção agora proposta para caracterizar a

intervenção do CSMP no procedimento de nomeação em apreço, teríamos instituída

um “norma singular” para estes efeitos estatutários, distinta da que vale em regra para

todas as restantes áreas da intervenção daquele Conselho (EMP, art. 139.°, n.° 3,

nonieadaniente).

Ou seja, teríamos uma “norma estatutária”, que todavia (formalinente) seria

extravagante do texto do EMP, o que seria passível de violar o comando

constitucional, na sua dimensão formal, que impõe um “estatuto próprio” do MP (art.

219°, n.° 2).

27. Por outra parte, a Constituição estabelece o princípio da prevalência do

direito da União Europeia na ordem interna (art. 8.°, n.° 4, nomeadamente).

Ora a Decisão 2002/187/JAI, do Conselho, cit.,, na redacção da Decisão

2009!4261JA1, do Conselho, cit., tem caráter vinculativo [TUE, versão consolidada

de 29 de dezembro de 2006, art. 34.°, n.° 2, al. c)]. Sendo, assim, certo que à lei

interna compete (e a tal essa mesma lei interna confessadamente se propõe) dar

execução à referida Decisão.

Ora, a Decisão, em apreço é categórica em assumir a sua deferência face ao

direito interno, pois nas suas palavras “A presente decisão não afecta a forma como

os Estados-Membros organizam o seu sistema judiciário ou os seus procedimentos

administrativos internos com vista à designação do membro nacional (...)“ [Decisão

20091426IJAI, considerando (6)].
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Assim sendo, face ao modelo hierárquico do MP constitucionalmente

estabelecido (art. 2 19.°, n.° 4) e às responsabilidades e competência do “membro

nacional da Eurojust”, será eventualmente difícil compaginar tais exigências e tal

estatuto com a designação, para o cargo de Membro nacional, de um magistrado que

não tenha a categoria de procurador-geral-adjunto. Sendo certo que o relacionamento

paritário entre magistrados do Ministério Público de categoria diversa, que a

preconizada PL n.° 1851X11 propicia, parece ser dificilmente compaginável com o

aludido princípio organizativo estruturante da hierarquia (art. 219.°, n.° 4).

Lisboa, 3 de dezembro de 2013
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