
DOCUMENTO/SÍNTESE A APRESENTAR NO FÓRUM

Das respostas dos magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial de 

Coimbra ao inquérito levado a cabo pelo SMMP, complementadas pela discussão 

travada na Assembleia Distrital de Coimbra, ressaltam as seguintes conclusões:

1.º - O quadro de magistrados e funcionários do Ministério Público é insuficiente 

em muitas das comarcas. E se no primeiro caso essa insuficiência de quadros tem sido 

pontualmente ultrapassada com a colocação de magistrados auxiliares, já quanto aos 

funcionários isso não tem acontecido, sucedendo-se os casos em que esses quadros não 

estão preenchidos, o que contribui para dificultar qualquer esforço sério que se possa 

intentar para diminuição de pendências processuais ou para encurtamento do prazo de 

duração dos processos, designadamente na área dos inquéritos;

2.º - Exercem ainda funções no Distrito Judicial onze Substitutos do Procurador-

Adjunto, dez colocados em comarcas de primeiro acesso e um no DIAP-Coimbra, o que 

constitui prova evidente da insuficiência do número de magistrados do Ministério 

Público existentes no País para fazer face ao serviço que a esta Magistratura está 

atribuído, ao menos em face da actual organização judiciária;

3.º - O quadro complementar do Ministério Público no Distrito Judicial (bolsas 

de magistrados) é de apenas três magistrados e, embora preenchido, é manifestamente 

insuficiente para fazer face às necessidades de substituição de magistrados que se 

encontram em situação de baixa por doença, de licença de maternidade, de 

destacamento, etc. Aliás, a demonstrá-lo está a desproporção em relação ao número de 

magistrados judiciais colocados nas “bolsas” do Distrito Judicial: três efectivos e 

dezasseis auxiliares, contra apenas três efectivos do Ministério Público, o que evidencia 

também as dificuldades de resposta do Ministério Público ao serviço de que está 

incumbido nas comarcas – e são muitas - onde há situações de ausência ao serviço por 

parte de magistrados do Ministério Público (normalmente são as ausências em gozo de 

licença de maternidade as mais prolongadas) ou onde estão colocados magistrados 

judiciais excedentários das “bolsas”;



4.º - Na generalidade dos departamentos ou tribunais não existe qualquer serviço 

de segurança, estando quantos ali trabalham expostos ao risco para a sua segurança que 

resulta da especificidade da função que exercem; por outro lado, são vários os tribunais 

onde o número de salas de audiência é insuficiente para as necessidades ou em que os 

magistrados têm de partilhar gabinetes com colegas, tudo com manifesto prejuízo para a 

boa execução do serviço;

5.º - O equipamento informático atribuído aos magistrados do Ministério Público 

está de uma forma geral antiquado e desajustado às necessidades, não procedendo os 

serviços à substituição do equipamento avariado com um mínimo de prontidão (por 

vezes nem dentro de um ano!), também nesta área se notando por parte dos serviços do 

Ministério da Justiça uma secundarização do Ministério Público em relação à 

magistratura judicial (claramente evidenciada no atraso com que o Ministério Público 

foi “presenteado” com a formação do “CITIUS” e com o subsequente fornecimento de 

novos computadores, que o Ministério Público ainda aguarda);

6.º - Relativamente ao trabalho dos OPCs, é flagrante a morosidade da 

investigação que a PJ leva a cabo em alguns inquéritos, nem sequer particularmente 

complexos, certamente por insuficiência dos respectivos quadros de investigação 

criminal; o mesmo se poderá dizer da ASAE e dos Serviços de Finanças e da Segurança 

Social incumbidos da investigação criminal, tudo arrastando consigo uma maior 

morosidade na conclusão dos inquéritos por parte do Ministério Público – apetece dizer 

que o poder político, na recente reforma do Código de Processo Penal, quis encurtar 

vários prazos processuais na fase de inquérito e impor um apertado controle hierárquico 

dos mesmos, transmitindo para o exterior a mensagem de que é o Ministério Público o 

responsável por tais atrasos e assim fazendo crer que nessa matéria nenhuma 

responsabilidade lhe cabe, como se também fosse da responsabilidade do Ministério 

Público a notória falta de recursos humanos com que aqueles OPCs se debatem...;

7.º - Igualmente insatisfatória é a celeridade com que os serviços da Segurança 

Social elaboram os relatórios que lhe são solicitados no âmbito dos processos tutelares 



cíveis e de promoção e protecção;

8.º - Também alguns dos serviços, departamentos ou laboratórios que têm a seu 

cargo a realização de perícias (designadamente o Laboratório de Polícia Científica, o 

Instituto Nacional de Medicina Legal e os Gabinetes Médico-Legais) continuam a 

realizar estas com celeridade insatisfatória, apesar de se detectarem algumas melhorias 

pontuais; as perícias economico-financeiras são igualmente realizadas com atrasos 

consideráveis – e o certo é que tudo isto acarreta uma maior morosidade na conclusão 

dos inquéritos que não é da responsabilidade do Ministério Público!; 

9.º - Muitos dos magistrados do Ministério Público referiram não frequentar 

acções de formação, designadamente as levadas a cabo pelo CEJ, porque o volume de 

serviço a seu cargo lhes não deixa a disponibilidade de tempo para tanto necessária;

10.º - É generalizado o sentir dos magistrados do Ministério Público do Distrito 

Judicial de Coimbra no sentido de que na propalada revisão do respectivo Estatuto 

devem ser salvaguardadas/mantidas as actuais competências estatutárias do Ministério 

Público, designadamente a representação dos trabalhadores e suas famílias na área 

laboral e a representação do Estado na área cível, sem descurar a manifesta necessidade 

de uma aposta numa maior especialização dos magistrados; de ponderar também a 

conveniência de o CSMP passar a integrar pelo menos um representante da área 

administrativa e fiscal;

11.º - Relativamente ao estatuto sócio-profissional, são notórias as dificuldades de 

progressão na carreira e a falta de incentivos que as compensem, situação que importa 

ultrapassar, sob pena de se acentuar a desmotivação e o desânimo já existentes entre os 

Procuradores-Adjuntos e os Procuradores de República;

12.º - As recentes alterações ao C.P.Penal em nada contribuíram para melhorar os 

serviços de justiça na área criminal: contêm alguns aspectos positivos (o alargamento do 

âmbito de aplicação das formas de processo especial, por exemplo, que poderá resultar 

em ganhos de eficácia/celeridade), que todavia não sobrelevam os negativos, 

designadamente aqueles que têm como consequências uma maior dificuldade de 



investigação do crime mais complexo (prazos reduzidos do segredo de justiça) e um 

entorpecimento do andamento do inquérito (comunicações das situações de 

ultrapassagem dos prazos do inquérito – na maioria dos casos com explicação na 

morosidade de satisfação de solicitações efectuadas a outras entidades não tuteladas pelo 

Ministério Público – quando afinal no seio do Ministério Público estava já implantado 

um sistema de controle dos atrasos processuais através dos relatórios periódicos sobre o 

estado dos serviços nas diversas comarcas efectuados pelo Procurador de Círculo). Por 

outro lado, à preocupação em alargar os direitos e garantias de defesa dos arguidos 

continuou a não corresponder a mínima preocupação em assegurar a reparação dos 

danos sofridos pelas vítimas de crimes e em lhes facilitar o acesso à Justiça. Finalmente, 

parece claro que o critério economicista de esvaziamento das prisões prevaleceu sobre a 

necessidade de salvaguarda da segurança das populações (v. o impedimento de aplicação 

da medida de prisão preventiva a crimes relativamente graves, apesar de não punidos 

com prisão superior a cinco anos – como é o caso da violência doméstica -, e a 

possibilidade de concessão da liberdade condicional, na criminalidade mais grave ou 

violenta, ao meio da pena – quando anteriormente tal só era possível aos dois terços 

desta, etc);

13.º - Finalmente, foi expressa concordância praticamente unânime com as 

posições já veiculadas pelo SMMP relativamente às propostas de alteração da LOTJ e 

de reorganização do mapa judiciário. Considera-se que com as propostas alterações à 

organização judiciária a proximidade da justiça sofre um dano considerável, em especial 

no interior do país, com populações envelhecidas, carenciadas economicamente e mal 

servidas de transportes públicos (a maioria dos habitantes das aldeias do interior não 

tem viatura própria, nem sequer um transporte público que as leve à sede da antiga 

comarca, quanto mais à sede das novas comarcas!). E não deixou de se reiterar uma 

crítica clara à completa ausência, nesse pacote de propostas legislativas, de normas 

atinentes à organização do Ministério Público nas novas comarcas a criar (Irão ser 

criados DIAPs em todas as novas comarcas? Com que competência? A quem vai 



competir a colocação dos magistrados do Ministério Público nos diversos departamentos 

ou juízos dessas novas comarcas? Com base em que critérios? Os magistrados do 

Ministério Público, nos respectivos movimentos, concorrerão para as comarcas ou para 

os juízos ou departamentos destas?, etc.). Criticada foi igualmente a manifesta 

incongruência que se constata no que respeita à dimensão das novas comarcas a criar, 

algumas com dimensão bem inferior à dos actuais círculos judiciais, sendo estes já de 

dimensão reduzida, outras com dimensão superior à dos actuais círculos, sendo estes já 

de razoável dimensão (atente-se no caso da nova comarca da Serra da Estrela, que se vê 

reduzida às antigas comarcas de Seia, Gouveia e Fornos de Algodres, “perdendo” em 

relação ao actual círculo de Seia as actuais comarcas de Oliveira do Hospital, Nelas e 

Celorico da Beira; e contraponha-se o caso da nova comarca de Dão-Lafões, ali ao lado, 

que abarcando as oito antigas comarcas que integravam o círculo judicial de Viseu, vai 

ainda “engordar” com as antigas comarcas de Nelas – esta “subtraída” àquela comarca 

da Serra da Estrela -  e Castro Daire). O caso da nova – e minúscula - comarca da Cova 

da Beira também podia ser aqui trazida à colação, por contraposição às novas comarcas 

vizinhas dela, de dimensão bem mais significativa. Mas cremos que o exemplo dado é 

já suficiente para ilustrar a apontada incongruência entre a dimensão das comarcas, 

incongruência essa relativamente à qual se não vislumbra haver razões objectivas que a 

legitimem.

São essencialmente estas, em síntese, as conclusões extraídas da auscultação dos 

magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial de Coimbra. Como se constata, 

face ao actual estado de coisas, não há razões para exteriorizar qualquer tipo de 

satisfação. E, face às reformas que se anunciam, também nada justifica que se 

exteriorize qualquer tipo de optimismo. Oxalá nos enganemos!

  Lisboa, 16 de Maio de 2008

Vitor Pereira Pinto




