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I ‐ CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Ministério  da  Jus/ça enviou  ao  SMMP  um  Projecto  de Decreto‐Lei  que visa, segundo  o  aí  invocado, alargar  às 
comarcas de Lisboa e da Cova da Beira o regime do novo mapa judiciário (embora aproveitando a oportunidade para 
ex/nguir também algumas Varas e Juízos em alguns Tribunais situados fora do âmbito territorial dessas comarcas). 

Todavia, o ar/culado deste Projecto não consegue esconder que a sua mo/vação, a coberto do prosseguimento da 
implementação do novo mapa judiciário, é conseguir  uma diminuição de  custos, designadamente através  de uma 
significa/va redução do número de magistrados e de funcionários a exercer  funções na comarca de Lisboa e, por via 
desta, também de uma libertação de instalações pelas quais o Ministério da Jus/ça paga rendas.

Regista‐se a  absoluta falta de  critério  com que a  aludida redução do número  de magistrados e  de  funcionários é 
proposta, aliás, evidenciada na ausência de qualquer  explicitação do método u/lizado para se chegar aos números 
agora pretendidos.

Dispensamo‐nos,  nesta  sede,  de  tecer  comentários  às  inenarráveis  tenta/vas  de  explicação  que  nos  foram 
adiantadas, no essencial pelo Senhor Director‐Geral da Administração da Jus/ça, em reunião conjunta com o Senhor 
Ministro da Jus/ça e com o Senhor Secretário de Estado. Preferimos ater‐nos ao texto do projecto.

O que é do «estudo cien/fico» publicamente referido como base da proposta aquando do seu anúncio público? Será 
o Relatório do Grupo de Reflexão, de Janeiro de 2011?

Resulta do  relatório e  do encontro  formal  com o Ministério  da  Jus/ça que esse «estudo»  nada  tem de  cienafico. 
Antes  assenta,  apenas,  em  considerações  de  ordem  estaas/ca,  desfocadas  da  realidade,  desde  logo  alheias  a 
critérios tão básicos e prementes como a complexidade processual. 

Trata‐se de um programa coordenado pela DGAJ (Direcção Geral da Administração da Jus/ça),  essencialmente com a 
intervenção  de  outros  organismos  tutelados  pelo  Ministério  da  Jus/ça,  sem  a  necessária  autonomia  e 
distanciamento para que se lhe possa atribuir qualquer carácter cienafico.

Mais  uma  vez,  como  em  muitas  outras  “reformas”  encetadas  no  passado  recente,  também  esta  tem  uma 
sustentação  meramente polí/ca, ditada por  razões  conjunturais  de  carácter  financeiro, mesmo  estas numa visão 
míope incompaavel com o interesse público, alheia a razões de Estado.

Basta pensar nas elevadas quan/as pagas pelo Estado Português decorrentes de acordos e condenações no âmbito 
de acções, quer em tribunais portugueses quer no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, por atrasos na Jus/ça. 
Valores  que  o  Ministério  da  Jus/ça  ignora  e  serão  irremediavelmente  inflacionados  em  função  da  abrupta 
diminuição  de meios  humanos disponíveis,  em  contra  ciclo  com  o  aumento  da procura do  sistema  judicial  e  na 
ausência das necessárias e sempre adiadas reformas processuais.    

Lamenta ainda o SMMP, e  profundamente, que se avance na  implementação da reforma da organização judiciária 
sem que antes se instalem nas três primeiras comarcas experimentais os gabinetes de apoio aos magistrados: estes 
são há muito reclamados pelos magistrados e cons/tuem um dos aspectos verdadeiramente inovadores da reforma, 
que poderão  cons/tuir  factor  decisivo  de melhoria da eficiência e qualidade do  sistema judicial. Porém,  nada se 
refere a esse respeito.
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Porque na parte rela/va à nova comarca da Cova da Beira o Projecto ora apresentado não mo/va especiais reparos, 
passaremos de seguida a analisar os dados avançados rela/vamente à comarca de Lisboa.

II ‐ A REDUÇÃO DE QUADROS NA COMARCA DE LISBOA

1. Os Serviços do Ministério Público

No  que  toca  ao  Ministério  Público,   o  projecto  em  apreço  não  especifica  como  se  chegou  ao  número  de  61 
procuradores  da República  e 95  procuradores‐adjuntos previstos para a  comarca  de  Lisboa (apenas  se especifica 
que, destes, se des/nam ao DIAP 8 procuradores da República e 62 procuradores‐adjuntos, números próximos dos 
actualmente aí existentes), o que dificulta uma análise pormenorizada dessa proposta.  

É  que,  desde  logo,  importa  ter  em  conta  que,  nalgumas  jurisdições,  designadamente  nas  jurisdições  cível,   do 
trabalho  e  de  família  e  menores,  a  estrutura  e  organização  de  serviços  do  Ministério  Público  não  pode  ser 
planificada à medida e semelhança da organização própria dos serviços judiciais. Ainda que tenha de ter atenção à 
mesma, deve antes ser  concebida a par/r das funções próprias do Ministério Público, nas várias jurisdições, sendo 
certo que algumas daquelas, sendo essenciais no  funcionamento do  sistema judiciário e dele fazendo parte, não se 
entrecruzam com as funções próprias dos juízes, mas são fundamentais para a realização da Jus/ça. Nos tribunais de 
trabalho, o Ministério  Público assegura, entre outras  intervenções,  o  atendimento ao público e a fase conciliatória 
dos processos de acidente de trabalho,  que escapam à fase judicial e intervenção do  Juiz. Também nos tribunais de 
família e menores o Ministério Público  intervém em  fases processuais ou  pré‐processuais que não pressupõem ou 
dispensam a intervenção do Juiz (recorde‐se, por exemplo, as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens).  

Mas,  por  outro  lado,  importa  também  ter  em  conta que, em  várias  jurisdições,  é  imprescindível  a  presença  do 
Ministério Público nos actos judiciais e que, por isso, o número de magistrados do Ministério Público terá que ser o 
necessário  para  evitar  que  estes  sejam  sistema/camente  confrontados  com  sobreposição  de  agendamento  de 
diligências judiciais designadas por diferentes juízes.

E, finalmente, sendo percepavel dos termos do Projecto em apreço que a redução de quadros do Ministério Público 
é, em parte, decorrente da própria redução do quadro de juízes que vem proposta,  importa referir que esta redução 
é tanto mais  surpreendente  quanto  é certo  que na comarca de Lisboa,  certamente  em função  de uma tendencial 
maior  complexidade dos processos, a duração destes é superior à média nacional. O que significa que a redução do 
número de magistrados em Lisboa só poderá contribuir para agravar esses desequilíbrios.

Daí as considerações que se seguem quanto aos quadros do Ministério Público para a proposta comarca de Lisboa. 

2. O quadro de magistrados do Ministério Público

2. a. DIAP 

Quadro Legal Número Actual Quadro Proposta Quadro Ajustado

MP 1PGA+8PR+55PA 1PGA+9PR+61PA 8PR+62PA 1PGA+9PR+61PA

Não  se  compreende  a eliminação  do  lugar de  procurador‐geral‐adjunto  Director do  DIAP  de  Lisboa  que parece 
resultar do  quadro II anexo ao projecto  em análise. Aliás, se for essa a intenção do Governo e tal vier a constar  do 
Decreto‐Lei,  será o mesmo organicamente inconsUtucional, pois estará a revogar tacitamente o ar/go 72.º, n.º 2, do 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Estatuto  do Ministério  Público, matéria de reserva  rela/va da Assembleia da República (ar/go  165.º, n.º  1, alínea 
para), da Cons/tuição da República Portuguesa).

Não  é  viável,  sem  aumento  da morosidade  processual  e diminuição  da  qualidade  da  inves/gação,  a redução  de 
quadros de magistrados do DIAP.  

A carência de meios humanos nos OPC´s,  aliada à conveniência do Ministério Público,  como /tular da acção penal, 
em  assumir  de  forma mais  efec/va a  direcção  da  inves/gação  criminal,  aconselham  antes  a  que  se  pondere  o 
reforço do quadro de magistrados de um departamento com a natureza do DIAP. O que não exclui  a reflexão sobre 
outros  modelos  de  organização  do  Ministério  Público  ao  nível  da  inves/gação  e  coordenação  com  a  fase  do 
julgamento.  

2. b. Tribunal/Juízo de Instrução Criminal

Quadro Legal Número Actual Quadro Proposta Quadro Ajustado 
tendo em conta os 
juízes previstos

              MP R e p r e s e n t a ç ã o 
assegurada pelo DIAP

R e p r e s e n t a ç ã o 
assegurada pelo DIAP

                ? 7

            Juízes 10 10  8 (sendo 1 militar)

A representação do Ministério Público no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa (que compreende os 1.º, 
1.º‐A, 2.º, 2.º‐A, 3.º, 3.º‐A, 4.º, 4.º‐A, 5.º e 5.º‐A Juízos) vem sendo assegurada por 6 magistrados do DIAP.

Os Colegas têm intervenção:
‐ em sede de 1.º interrogatório  judicial de arguido de/do  (se é certo que se tem verificado um decréscimo 

no  número  de  interrogatórios  judiciais,  também não  é menos  certo  que  os  casos  apresentados  se  têm  vindo  a 
reves/r de maior complexidade, tanto pelo número de arguidos em causa como pelos concretos factos que lhes são 
imputados); 

‐  em  diligências  referentes  a  inquéritos  pendentes  (interrogatórios  de  arguidos  de/dos  e  não  de/dos, 
declarações para memória futura – nos processos de crimes sexuais contra menores e de auxílio à emigração ilegal), 
quando requeridas pelos respec/vos /tulares; 

‐ em processos de instrução, assis/ndo às diligências determinadas e efectuando promoções rela/vamente 
a questões suscitadas nos requerimentos de abertura de instrução (vg. nulidades do inquérito); e

‐ em recursos  interpostos das decisões do juiz de instrução.

Em  face do  exposto,  a  criação  de um quadro  próprio  do Ministério  Público  no  Juízo  de  Instrução  Criminal  deve 
respeitar a proporção de um magistrado do Ministério Público por  juiz/juízo.  Daí a indicação constante do “quadro 
ajustado” supra.

2. c. Tribunal/Juízo Central de Instrução Criminal

Quadro Legal Número Actual Quadro Proposta Quad ro  A j u s t a do 
tendo  em  conta  os 
juízes previstos
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MP                 ‐ Representação, em 
regra, assegurada pelo 
DCIAP

                ?                 
Representação 
assegurada pelo(s) 
magistrado(s) 
/tular(es) do inquérito

            Juízes 1 1 2

Nesta  sede,  a  surpresa  resulta  do  aumento  do  quadro  de  juízes  numa  situação  que  claramente  dispensa  tal 
acréscimo, face ao número de processos pendentes no actual TCIC.  Curiosamente (ou não), não consta da Exposição 
de  Mo/vos  do  Projecto  de  Decreto‐Lei,  nem  do  Relatório  do  Grupo  de  Trabalho  qualquer  palavra  sobre  esta 
proposta concreta.

Se a existência de um tribunal com estas competências  se  jus/fica (mais pela complexidade e competência a nível 
nacional do que pela quan/dade dos processos) parece‐nos de todo injus/ficável que numa gestão miserabilista de 
quadros que se pretende fazer  se aumente, contraditoriamente (diríamos em 100% se aderíssemos à manipulação 
dos números e das estaas/cas tão em voga neste país), o número de juízes onde menos é necessário.  

2. d. Varas criminais/Juízo de Grande Instância Criminal

Quadro Legal Número Actual Quadro Proposta Quad ro  A j u s t a do 
tendo  em  conta  os 
juízes previstos

              MP 16 19                 ? 19

            Juízes 24              27?     24 (4 militares)

O quadro previsto é de 16 procuradores da República – 2 por Vara – e, para um cabal exercício das suas funções, que 

inclui  não  só  a  intervenção  em julgamento e a  tramitação  dos processos como  a preparação dos julgamentos e a 
intervenção em fase de recurso (alegações e contra alegações), tal número não pode ser reduzido.

É irracional,  despropositada e desconhecedora da realidade a redução dos quadros do Ministério Público nas Varas 
Criminais  assente  no  raciocínio  que,  em  cada  julgamento,  para  um  colec/vo  de  três  juízes  se  exige  apenas  a 
intervenção de um  Procurador da República. Para um quadro proposto  de 24  Juízes bastariam 8  Procuradores da 

República.

Ignora  o  projecto,  como  já  se  referiu,  que  à  fase  do  julgamento  se  seguem,  na maioria  dos  processos,  dada  a 
gravidade dos casos, recursos interpostos pelo Ministério Público, pelos assistentes ou pelos arguidos. Muitas vezes, 
em caso de condenação, é após o trânsito em julgado que mais trabalho material há para o procurador e juiz,  com a 
mul/plicidade  de  incidentes  que  existem  na  execução  de  uma  pena.  Pelo  que  só  quem  desconhece  a  prá/ca 

judiciária pode reduzir as intervenções do Ministério Públicos nas Varas Criminais à audiência de julgamento.  Seria 
tão descabido como  reduzir o número de juízes assentando no pressuposto que dos três que compõem o colec/vo 
em julgamento apenas um, o  presidente, elabora o acórdão, limitando‐se os dois “asas”, a votá‐lo. Como se estes 
não /vessem também que relatar os acórdãos dos julgamentos a que presidem.     

Acresce  que  neste  Tribunal  é  frequente  a  afectação  de  juízes  e  procuradores  da  República,  em  exclusividade, à 

par/cipação  no  julgamento  de  processos  de  especial  complexidade.  Neste  úl/mo  caso,   o  CSM  nomeia 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habitualmente  juízes que asseguram  a realização  dos demais  julgamentos, enquanto  os  juízes  /tulares  das Varas 

ficam afectos às sessões de  julgamento daqueles processos complexos, que normalmente se prolongam por vários 
meses, às vezes anos. A atulo de exemplo, de momento, há 3 procuradores da República (e 9 juízes) adstritos – em 
regime  de  exclusividade  –  à  preparação  e  acompanhamento  de  julgamentos  rela/vos  a  processos  de  especial 
complexidade –  casos  BPN  e ADSE, UNI e  PORTUCALE –,  que  se prevêem  muito  demorados. Para  tanto,  os  três 
procuradores  da  República “supranumerários”  asseguram o  despacho  dos  demais  processos  e  a  intervenção  em 

audiência nos juízos/secções desses colegas que se encontram afectos àqueles julgamentos.

Por tudo isso se entende que o quadro ajustado à situação em apreço e ao número de juízes previsto no Projecto em 
análise é de pelo menos 19 procuradores da República. 

2. e. TEP/Juízo de Execução de Penas

Quadro Legal Número Actual Quadro Proposta Quad ro  A j u s t a do 
tendo  em  conta  os 
juízes previstos

              MP 4 3                 ? 4

            Juízes 4 6 4

Nesta sede, face ao aumento de serviço decorrente da entrada em vigor do Código de Execução de Penas, a surpresa 
é a proposta de redução do quadro de juízes.

A  redução  do  quadro  de  Magistrados  do  Ministério  Público  não  se  coaduna com o  acréscimo  de  situações  que 
exigem a intervenção desta magistratura decorrente das úl/mas alterações ao regime da execução de penas.

2. f. Juízos Criminais/Juízo de Média Instância Criminal

Quadro Legal Número Actual Quadro Proposta Quad ro  A j u s t a do 
tendo  em  conta  os 
juízes previstos

              MP        1PR+18PA         1PR+17PA                 ?          1PR+18PA

            Juízes               18? 20 18

Nos juízos criminais, como é de todo evidente, desde logo face à obrigatoriedade legal de o Ministério Público estar 
presente nas  audiências de  julgamento, aqui  realizadas por  tribunal  singular, o número  de  procuradores‐adjuntos 
deve ser igual ao de juízes. Sendo certo que ao MP cabe também a promoção processual dos processos classificados 
e uma intervenção ac/va na fase de recurso que decorre em primeira instância.
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2. f. Juízos de Pequena Instância Criminal /Juízo de Pequena Instância Criminal

Quadro Legal Número Actual Quadro Proposta Quad ro  A j u s t a do 
tendo  em  conta  os 
juízes previstos

              MP        1PR+6PA         1PR+6PA                 ?          1PR+6PA

            Juízes               6?              6? 6

Valem aqui as razões de paridade em relação aos juízes apontadas na alínea anterior. Razões essas ainda acrescidas 
com  a necessidade de assegurar  o serviço de  turno diário, em que há que  fazer  face às detenções/apresentações 
diárias,  da  ordem das  centenas  por  semana e  com  a  exigência  de  tratamento  atempado, dentro  da  lógica  dos 
processo especiais (sumário, suspensão provisória do processo, sumaríssimo), dessas centenas de casos.

Também por  isso, é imprescindível manter o actual número de funcionários (10),  sob pena de perda da capacidade 
de encaminhamento  atempado dos casos para as aludidas formas céleres de processo. Neste quadro, a anunciada 
intenção da DGAJ de reduzir  o número de funcionários do MP a 6 unidades  implicará a incapacidade de manter  o 
ritmo  actual  ‐  com a  consequente remessa  dos  casos não  tratados atempadamente  para Inquérito,  isto é, para o 
DIAP.

As medidas propostas são contraditórias com a intenção do legislador processual de inves/r nas formas de processo 
especial.  Como  sucessivamente  temos  alertado,  não  basta  ao  legislador  criar  novas  formas  de  processo  que 
permitam  um  julgamento  mais  célere. Em  coerência  com  essa aposta é  necessário  que, ao  nível  da  organização 
judiciária,  se  invista  no  reforço  dos meios  humanos  e  materiais  disponíveis  de  forma  a  assegurar  o  tratamento 
processual adequado e a evitar o reencaminhamento para o processo comum. 

2. g. Tribunal do Trabalho / Juízo do Trabalho

Quadro Legal Número Actual Quadro Proposta Quad ro  A j u s t a do 
tendo  em  conta  os 
juízes previstos

              MP 10 12                 ? 12

            Juízes 10 15 9

Nesta sede, importa deixar consignado o seguinte:

Até à reforma intercalar em Setembro de 2007, o Tribunal do Trabalho de Lisboa era composto por 5 juízos com três 
secções cada,  sendo  o    quadro  de  Juízes  de Direito  (JD)  e  de  Procuradores  da  República  (PR)    de  15, havendo 
paridade entre JD e PR.

O projecto do diploma que procedeu à reforma intercalar previa a ex/nção de 2 juízos, ou seja de 6 secções, ficando, 
por isso, o quadro de JD reduzido a 9.

Esse diploma foi objecto de apreciação nega/va por parte de muitos sectores da área da jus/ça e, par/cularmente, 
do SMMP.
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Pelo que, o projecto  inicial não foi aprovado nos seus exactos termos, tendo a redução no quadro de JD sido de 5 e 
não de 6.

Assim, com a reforma intercalar  foram ex/ntas 5 secções,  passando  a haver  5 juízos com duas secções cada, pelo 
que o quadro de JD passou a ser de 10.

Além  dos 10  JD,  o  Conselho  Superior  da  Magistratura  tem  man/do  desde  então  mais  5  JD  auxiliares,  pelo  que 
conUnuam em funções 15 JD.

O Conselho Superior do Ministério Público, na sequência de uma inspecção aos serviços, deliberou em Dezembro de 
2008 que o número de PR devia ser de 13, embora actualmente apenas estejam em exercício 12 PR (1 destacado).

Após a reforma intercalar em Setembro de 2007, o Ministério Publico adoptou um novo modelo organiza/vo, com a 
colocação  de    1  PR  junto  de  cada  secção  judicial  (no  total  de  10, como  acima  se  referiu) e  de 3  no  Núcleo  de 
Atendimento e Propositura de Acções.

Com a instalação da nova comarca da GLN e a consequente saída do município da Amadora da área de jurisdição do 
TT de Lisboa, não se transferiram, como à primeira visa pode parecer, todos os liagios do TT de Lisboa para o  Juízo 
do  Trabalho  de  Sintra, dado que, por  força  das regras  processuais  que  permitem aos  trabalhadores e  sinistrados 
escolher o tribunal territorialmente competente  (domicilio do trabalhador ou do  sinistrado, domicílio do Réu, lugar 
da prestação de trabalho), quer em matéria de conflitos emergentes de contrato de trabalho quer  rela/vamente aos 
processos por acidente de trabalho, conjugado com o facto de muitos advogados e sindicatos terem sede em Lisboa 
e preferirem, por  isso, que o processo corra termos em Lisboa, leva a que essa opção seja  feita de forma bastante 
generalizada. 

Con/nua a ser abrangido pelo TT de Lisboa o município de Oeiras.

Neste momento estão a  ser marcados  julgamentos  para  o  2.º  semestre de 2012  e o  atendimento  do Ministério 
Público, que é feito com marcação prévia, está com o agendamento a cerca de um mês e meio de distância.

O projecto actual retoma a intenção do diploma de 2007, rela/vamente ao qual  houve então um  recuo,  como se 
disse acima (tendo a realidade imposto que con/nuassem 15 JD),  de fixar em 9 o número de JD, desconhecendo‐se 
quais os fundamentos para essa opção de polí/ca legisla/va e que benexcios se esperam alcançar com a eliminação 
de 1 elemento no quadro de JD.

O número de PR deverá ser de molde a que possa estar  colocado um junto de cada secção judicial e, pelo menos, 3 
para integrarem o Núcleo acima referido.

Em qualquer  caso, o  número de PR deverá ser,  no mínimo, igual  ao de  JD, não  só para  se  respeitar  o princípio da 
paridade, mas e sobretudo para que não ocorram situações de sobreposição de diligências em que deva intervir um 
PR marcadas em simultâneo por dois JD.

A  proposta  de  redução  de quadros numa área  socialmente  tão  sensível,  sobretudo  numa  conjuntura  de  crise, é 
inexplicável  e  inadmissível.  Põe  em  causa  o  reconhecimento  e  tutela  de  direitos  dos  trabalhadores  e  agrava  a 
situação das famílias.

2. g. Tribunal de Família e Menores / Juízo de Família e Menores

Quadro Legal Número Actual Quadro Proposta Quad ro  A j u s t a do 
tendo  em  conta  os 
juízes previstos

              MP 12 11                 ? 12

            Juízes 9 9 9
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Na Procuradoria da República  junto  do TFML  correm termos os Inquéritos  Tutelares Educa/vos  (rela/vos a  ilícitos 
come/dos por menores de 16 anos),  alguns volumosos e complexos, tendo em conta as especificidades da comarca 
de  Lisboa nesta matéria. Correm  também termos  outras espécies processuais, designadamente: AOP's, Processos 
Especiais a que se  reporta o  Decreto‐Lei  n.º 272/2001 (Acordos de Regulação  do  Exercício  das Responsabilidades 
Parentais apresentados em Processos  de Separação ou Divórcio  por  Mútuo  Consen/mento  nas Conservatórias  do 
Registo Civil e Processos de Suprimento ou Autorização para a prá/ca de actos por representante legal de menor) e 
Processos  Administra/vos.  A  esta  ac/vidade,  a  cargo  do  Ministério  Público,  é  ainda  necessário  acrescentar  o 
trabalho realizado junto das 4 Comissões de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo existentes em Lisboa.

Entende‐se que, tal como hoje sucede, o quadro  legal do Ministério Público deve manter‐se em número superior ao 
dos juízes e idên/co ao actual (12).

Qualquer  redução  de  quadros  de magistrados  judiciais  ou  do Ministério  Público, ou de  funcionários,  em tribunal 
com esta competência específica em matéria de menores e família seria incompreensível. 

2. h. Jurisdição Cível

O quadro actual de  procuradores da República é de 11, estando‐lhe afectos mais  11 auxiliares. Porém, desses  22, 
apenas 19 estão actualmente em efec/vidade de funções.

O quadro actual de procuradores‐adjuntos é de 13, a que acrescem 3 auxiliares e 1 destacado.

Com  a  implementação  do  alargamento  do  novo  mapa  judiciário  à  comarca  de  Lisboa, a  situação  passará  a  ser 
seguinte:

A Média Instância Cível terá 18 juízes, sendo necessários 5 procuradores‐adjuntos.
A Pequena Instância Cível terá 8 juízes, sendo necessários 3 procuradores‐adjuntos.
O Núcleo de Propositura de Acções (NPA) tem actualmente 6 procuradores‐adjuntos, devendo manter‐se o quadro.
Mantêm‐se  como  liquidatários  os  actuais  juízos  de  execução,  pelo  que  deverão  manter‐se  os  2  procuradores‐
adjuntos até agora aí adstritos.

Assim, o total de PAs necessário será de 16 (actualmente existem 17).

Por  outro  lado,  segundo  o  Projecto  em  apreço,  a  Grande  Instância  Cível  terá  27  juízes,  sendo  necessários  5 
procuradores da República.
O Juízo de Comércio passará a ter 5 juízes, sendo necessários 5 procuradores da República.
É criado o juízo de execução com 9 juízes, sendo necessários 3 procuradores da República.
O Juízo marí/mo terá um juiz, sendo necessário 1 procurador da República.
O  Núcleo  do  Contencioso  Patrimonial  do  Estado  (NCPA)  tem  actualmente  4  procuradores  da  República,   sendo 
necessário mantê‐los.
Há ainda 1 Procurador da República coordenador de toda a área cível, que igualmente deve ser man/do.

Assim,  o  total  de  PRs  necessário  será  de  19  (igual  ao  número  dos  que  actualmente  estão  em  efec/vidade  de 
funções).

Em conclusão:
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Mesmo  a  aceitar‐se  como  adequada  a abrupta diminuição  do  número de  juízes na  área cível  – o  que temos por 
muito discuavel – apenas se admite como razoável a redução de um procurador‐adjunto na área cível de Lisboa.

III – COLOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS NOVAS COMARCAS – PREFERÊNCIAS

Temos  por  inaceitável  que  se  tenha consagrado a não  preferência  dos magistrados  auxiliares  nas colocações nas 
novas comarcas (ar/go 25.º do Projecto em apreço).

Com efeito, por desfasamento do quadro legal em relação à realidade, e também por  inércia do CSMP, há cerca de 
50% de Procuradores da República auxiliares na comarca de Lisboa,  muitos dos quais há mais de dez anos, estando 
especializados nas funções que exercem nos tribunais onde estão colocados.

Por  isso, entendemos que deveria consagrar‐se também a preferência destes magistrados na colocação nos quadros 
das novas comarcas, assim se aproveitando a sua especialização nas funções que vêm desempenhando. 

IV – REDUÇÃO DO QUADRO LEGAL DE MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Como é sabido, não há qualquer diploma legal que defina o número total  de magistrados do Ministério Público. Tal 
só  se  alcança  pela  soma dos  diferentes  quadros  legais  do Ministério  Público  em  cada  uma das  comarcas  e  dos 
tribunais da Relação. 

Estes  quadros estão  previstos no Decreto‐Lei  n.º  25/2009, de 26.I,  quanto  às  três  comarcas experimentais, e  no 
Decreto‐Lei n.º 186‐A/99, de 31.V, quanto ao restante.

No projecto de Decreto‐Lei em apreço, propõe‐se o Governo reduzir o quadro de magistrados do Ministério Público 
na comarca de Lisboa em 28 magistrados.

Porém, não  se aumenta o  quadro de magistrados do Ministério  Público  em qualquer  outra comarca. Significa isto 
que, globalmente, haverá uma redução do quadro global de magistrados do Ministério Público, o que é no mínimo 
absurdo, face à situação de carência de magistrados do Ministério  Público, de que  é patente exemplo o  facto  de 
haver cerca de 70 subs/tutos de procuradores‐adjuntos em funções, situação essa agravada com a recente saída de 
cerca de 100 magistrados que o Governo, irresponsavelmente, empurrou para a jubilação. 

Para além disso,  será consequência desta opção  legisla/va o facto de aumentar em 28 o número de magistrados do 
Ministério Público que não podem estar efec/vos por ausência de lugar.

V – ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

O ar/go 27.º do Projecto determina que «a distribuição  de serviço entre os magistrados do Ministério  Público  da 
mesma comarca não dá lugar, em nenhum caso, a acumulação de funções», o que merece vários comentários:

 não  se  percebe  com  rigor  qual  o  alcance  desta  norma,  pois  o  Estatuto  do  Ministério  Público  con/nua  a 
determinar  que os procuradores da República e  os procuradores‐adjuntos que acumulem funções por  período 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superior  a 30 dias têm direito a remuneração a fixar pelo Ministro da Jus/ça, ouvido o CSMP, entre os limites de 
um quinto e a totalidade do vencimento (ar/gos 63.º, n.º 7, e 64.º, n.º 4);

 esta  norma,  que  aparece  a  despropósito  neste  diploma  (fora  de  qualquer  contexto:  não  há  qualquer  outra 
referência a distribuição de serviços), parecer  ter  aqui o propósito  de tratar  as situações que são de verdadeira 
acumulação de  serviço  como  se de mera distribuição  se tratasse; e  assim  não pagar  os devidos acréscimos de 
retribuição: sob a capa formal da “distribuição de serviço”, pode colocar‐se um magistrado a realizar o seu serviço 
e qualquer  outro  que  exista na mesma comarca, sem que  se pague esse acréscimo de trabalho. Em abstracto, 
pode obrigar‐se um magistrado do Ministério Público a fazer o trabalho de dois ou de dez, sem que se lhe pague 
qualquer acréscimo por isso. Isso tem um nome: escravatura!

 pretende‐se  que  sejam os magistrados a  suportar  os  custos  de poli/cas  de  jus/ça errá/cas, desestruturantes, 
irresponsáveis! 

 há aqui uma flagrante violação do princípio da paridade e do paralelismo entre magistrados do Ministério Público 
e  juízes  ‐  para estes  não  está prevista norma  semelhante. Note‐se que não  há  qualquer  fundamento, legal  ou 
cons/tucional, para tal diferença, sendo  irrelevante a invocação do princípio do juiz natural,  pois do que se trata 
aqui  não é da prévia nomeação de um juiz ou magistrado do Ministério  Público para determinada função (que 
aceitamos que possa ser diferente para uns e outros), mas sim do pagamento posterior a essa nomeação (para o 
que é indiferente a forma de nomeação);

 esta  norma  é  organicamente  inconsUtucional,   pois  respeita  exclusivamente  ao  estatuto  dos  magistrados  do 
Ministério  Público,  que  é  reserva  rela/va  da  Assembleia  da  República  –  ar/go  165.º,  n.º  1,  alínea  p),  da 
Cons/tuição da República Portuguesa. Não se pode sequer  enquadrar na previsão do ar/go 187.º, n.º 4, da Lei 
n.º  52/2008,  com  a  redacção  introduzida  pela  Lei  n.º  3‐B/2010,  de  28.IV:  não  é  de  modo  algum  uma mera 
aplicação faseada dessa Lei n.º 72/2008.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Em  resumo,  a  proposta  é  irresponsável,  contrária  ao  interesse público,  geradora de custos 
financeiros para o erário público, para os cidadãos e para as empresas. 

A diminuição proposta de magistrados  do Ministério Público, de  Juízes  e de  funcionários, a  ser 
implementada,  conforme o previsto,  nas  próximas  férias  judiciais  de  Verão,  traduzir‐se‐á,  a 
curto prazo, numa  substancial  diminuição da  capacidade de  resposta  do sistema  judiciário na 
área da Comarca de Lisboa.

Deverá  suscitar  a  atenção  e  reflexão  de  Advogados,  Sindicatos,  Associações   Empresariais, 
Organizações de Defesa dos Direitos Humanos e sociedade civil em geral.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

   
Lisboa, 15 de Março de 2011

A Direcção do 
Sindicato dos Magistrados do Ministério Público
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