
 

 

Proposta de alteração ao Estatuto do Ministério Público apresentada pelo SMMP em 
26.05.2008 

 

Artigo 58.º 
Competência 

1 - Compete ao procurador-geral distrital: 

a) Dirigir e coordenar a actividade do Ministério Público no distrito judicial e emitir 
ordens e instruções; 

b) Representar o Ministério Público no Tribunal da Relação; 

c) Propor ao Procurador-Geral da República a adopção de directivas que visem a 
uniformização de procedimentos do Ministério Público; 

d) Coordenar a actividade dos órgãos de polícia criminal; 

e) Fiscalizar o exercício das funções do Ministério Público e a actividade processual 
dos órgãos de polícia criminal e manter informado o Procurador-Geral da República; 

f) Velar pela legalidade da execução das medidas restritivas de liberdade e de 
internamento ou tratamento compulsivo e propor medidas de inspecção aos 
estabelecimentos ou serviços, bem como a adopção das providências disciplinares ou 
criminais que devam ter lugar; 

g) Conferir posse aos procuradores da República e aos procuradores-adjuntos na 
comarca sede do distrito judicial; 

h) Proceder à distribuição de serviço entre os proc uradores-gerais-adjuntos e 
procuradores da República que exerçam funções na Pr ocuradoria-Geral Distrital 
ou nos Tribunais da Relação do respectivo distrito judicial, sem prejuízo do 
disposto na lei do processo; 

i) Exercer as demais funções conferidas por lei. 

2 - O procurador-geral distrital pode delegar nos demais procuradores-gerais-adjuntos 
funções de superintendência e coordenação no distrito judicial, segundo áreas de 
intervenção material do Ministério Público. 

3 - O procurador-geral distrital e os procuradores-gerais-adjuntos podem ser 
coadjuvados por procuradores da República. 

 

 

Artigo 60.º 
Estrutura 

1- Na sede das comarcas existem Procuradorias da Re pública. 

2 – Em cada comarca pode haver mais que uma Procura doria da República. 



 

 

3 - As Procuradorias da República compreendem o procurador ou procuradores da 
República e procuradores-adjuntos. 

4 - As Procuradorias da República dispõem de apoio administrativo próprio. 

 

Artigo 61.º 
Competência 

Compete especialmente às Procuradorias da República  dirigir, coordenar e 
fiscalizar a actividade do Ministério Público na ár ea da respectiva comarca ou 
nos tribunais e departamentos em que superintendam.  

 

Artigo 62.º 
Direcção 

1 -  A Procuradoria da República na sede da comarca  é dirigida por 
um procurador-geral-adjunto. 

2 –  As demais Procuradorias da República são dirig idas por 
procuradores da República. 

3 -  Nos tribunais e departamentos onde houver mais de um Procurador 
podem ser nomeados procuradores da República com funções específicas de 
coordenação. 

4 -  O procurador da República é substituído, nas suas faltas e 
impedimentos, pelo magistrado mais antigo da mesma categoria ou, não o havendo, 
pelo procurador-adjunto que o procurador da República designar. 

 

Artigo 63.º 
Competência 

1 - Compete aos procuradores da República: 

 a) Representar o Ministério Público nos tribunais de 1.ª instância, 
assumindo pessoalmente essa representação nos juízo s de Grande Instância 
Cível, de Grande Instância Criminal, de Família e M enores, de Trabalho, de 
Execução, de Comércio, Marítimo, de Instrução Crimi nal e de Execução de 
Penas e em todos os outros de competência especiali zada que venham a ser 
criados, bem como sempre que o justifiquem a gravid ade da infracção, a 
complexidade do processo ou a especial relevância d o interesse a sustentar, 
nomeadamente nas audiências de tribunal colectivo o u do júri, e sempre que o 
procurador-geral-adjunto coordenador da comarca o d eterminar; 

b) Orientar e fiscalizar o exercício das funções do Ministério Público e manter 
informado o procurador-geral distrital; 

c) Emitir ordens e instruções; 

d) Conferir posse aos procuradores-adjuntos; 



 

 

e) Proferir as decisões previstas nas leis de processo; 

f) Definir formas de articulação com órgãos de polícia criminal, organismos de 
reinserção social e estabelecimentos de acompanhamento, tratamento e cura; 

g) Exercer as demais funções conferidas por lei. 

2 - Compete ao procurador da República coordenador: 

a) Definir, ouvidos os demais procuradores da República, critérios de gestão 
dos serviços; 

b) Estabelecer, ouvidos os demais procuradores da República, normas de 
procedimento, tendo em vista objectivos de uniformização, concertação e 
racionalização; 

c) Garantir a recolha e o tratamento da informação estatística e procedimental 
relativa à actividade do Ministério Público e transmiti-la ao procurador-geral distrital; 

d) Estabelecer mecanismos de articulação com as estruturas do Ministério 
Público que intervenham nas demais fases processuais, em ordem a obter ganhos de 
operacionalidade e de eficácia; 

e) Coordenar a articulação com os órgãos de polícia criminal, os organismos de 
reinserção social e os estabelecimentos de acompanhamento, tratamento e cura; 

f) Decidir sobre a substituição de procuradores da República, em caso de falta 
ou impedimento que inviabilize a informação, em tempo útil, do procurador-geral 
distrital; 

g) Proferir decisão em conflitos internos de competência; 

h) Assegurar a representação externa da Procuradoria. 

3 - O procurador da República coordenador pode acumular as funções referidas no 
número anterior com a direcção de uma ou mais secções. 

4 - Em caso de acumulação de serviço, vacatura do l ugar ou impedimento do 
seu titular, por período superior a 15 dias, o proc urador-geral-adjunto 
coordenador da comarca pode, mediante prévia comuni cação ao Conselho 
Superior do Ministério Público, atribuir aos procur adores da República o serviço 
de outros tribunais ou departamentos. 

5 - A medida prevista no número anterior caduca ao fim de seis meses, não podendo 
ser renovada quanto ao mesmo procurador da República, sem o assentimento deste, 
antes de decorridos três anos. 

6 - Os procuradores da República que acumulem funções por período superior a 30 
dias têm direito a remuneração a fixar pelo Ministro da Justiça, ouvido o Conselho 
Superior do Ministério Público, entre os limites de um quinto e a totalidade do 
vencimento. 

 

 



 

 

Artigo 65.° 
Substituição de procuradores-adjuntos 

1 - Nas comarcas com dois ou mais procuradores-adjuntos, estes substituem-se uns 
aos outros segundo a ordem estabelecida pelo procurador da República. 

2 - Se a falta ou impedimento não for superior a 15  dias, o procurador-geral-
adjunto coordenador da comarca pode indicar para a substituição outro 
procurador-adjunto da mesma comarca. 

3 - O procurador da República pode ainda designar para a substituição pessoa idónea, 
de preferência habilitada com licenciatura em Direito. 

4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os procuradores-adjuntos são 
substituídos, nas suas faltas e impedimentos, pelo notário do município sede do 
tribunal. 

5 - Havendo mais de um notário, a substituição compete àquele que o procurador da 
República designar. 

6 - Os substitutos que, não sendo magistrados, exercerem funções por tempo superior 
a 15 dias têm direito a remuneração a fixar pelo Ministro da Justiça, ouvido o Conselho 
Superior do Ministério Público, entre os limites de um terço e a totalidade do 
vencimento. 

 

Artigo 73.º 
Competência 

1 - Compete aos Departamentos de Investigação e Acção Penal nas comarcas sede 
de distrito judicial: 

a) Dirigir o inquérito e exercer a acção penal por crimes cometidos na área da 
comarca; 

b) Dirigir o inquérito e exercer a acção penal rela tivamente aos crimes 
indicados no n.º 1 do artigo 47.º, quando a activid ade criminosa ocorrer em 
diferentes comarcas do mesmo distrito judicial; 

c) Precedendo despacho do procurador-geral distrital, dirigir o inquérito e 
exercer a acção penal quando, relativamente a crimes de manifesta gravidade, a 
complexidade ou dispersão territorial da actividade criminosa justificarem a direcção 
concentrada da investigação. 

2 - Compete aos Departamentos de Investigação e Acção Penal das comarcas 
referidas no artigo 71.º dirigir o inquérito e exercer a acção penal relativamente a 
crimes cometidos na área da comarca. 

 



 

 

Artigo 96.° 
Remuneração base e suplementos 

1 - A estrutura da remuneração base a abonar mensalmente aos magistrados do 
Ministério Público é a que se desenvolve na escala indiciária constante do mapa 
anexo a esta lei, de que faz parte integrante. 

2 - As remunerações base são anualmente revistas, mediante actualização do valor 
correspondente ao índice 100. 

3 - A partir de 1 de Janeiro de 1991 a actualização a que se refere o número anterior é 
automática, nos termos do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 26/84, de 31 de Julho, com 
a redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.º da Lei n.º 102/88, de 25 de Agosto. 

4 - A título de suplementos, mantêm-se as compensações a que se referem os artigos 
97.º a 100.º e 102.º da presente lei. 

5 – Os magistrados do Ministério Público que exerça m funções por período 
superior a 30 dias, em regime de exclusividade ou d e acumulação, em instâncias 
especializadas, em tribunais de segunda instância o u em supremos tribunais, 
auferem vencimento idêntico ao dos juízes aí coloca dos. 

6 - Os magistrados do Ministério Público que exerça m funções por período 
superior a 30 dias, em regime de exclusividade ou d e acumulação, em 
departamentos em que, nos termos deste Estatuto, ap enas devem estar 
colocados magistrados de categoria superior à sua, ou que assumam a 
titularidade de processos que devam estar afectos a  magistrados de categoria 
superior à sua, auferem vencimento idêntico ao dess es magistrados. 

7 - Os procuradores da República com 10 ou mais ano s de serviço que sejam 
classificados com nota de mérito auferem o vencimen to do escalão 
imediatamente superior ao seu.  

8 - Os procuradores-adjuntos com 7 ou mais anos de serviço que sejam 
classificados com nota de mérito auferem o vencimen to do escalão 
imediatamente superior ao seu. 

9 – Os procuradores-Adjuntos com 7 ou mais anos de serviço classificados com 
nota de mérito e que exerçam funções nas secções es pecializadas dos 
Departamentos de Investigação e Acção Penal auferem  o vencimento do escalão 
respeitante a 18 anos de serviço. 

 

 

 

Artigo 98.° 
Subsídio para despesas de representação 

1 - O Procurador-Geral da República tem direito a um subsídio correspondente a 20% 
do vencimento, a título de despesas de representação. 



 

 

2 - O Vice-Procurador-Geral da República e os procuradores-gerais distritais têm 
direito a um subsídio correspondente a 10% do vencimento, a título de despesas de 
representação. 

3 – Os procuradores da República coordenadores têm direito a um subsídio 
correspondente a 5% do vencimento, a título de desp esas de representação. 

 

 

 

Artigo 107.º-B 

Formação contínua 

1. Os magistrados do Ministério Público em exercíci o de funções têm o direito e 
o dever de participar em acções de formação contínu a, asseguradas pelo Centro 
de Estudos Judiciários, em colaboração com o Consel ho Superior do Ministério 
Público. 

2. Os magistrados do Ministério Público em exercíci o de funções devem 
participar anualmente em, pelo menos, duas acções d e formação contínua, de 
pelo menos 24 horas úteis cada. 

3. A frequência e o aproveitamento dos magistrados do Ministério Público nas 
acções de formação contínua são tidos em conta para  efeitos do disposto no 
artigo 113.º» 

4. Os custos das acções de formação, incluindo esta dias e deslocações, 
nomeadamente dos magistrados colocados nas ilhas, s ão suportados pelo 
Ministério da Justiça. 

 

Artigo 120.º 

Procurador-adjunto nos Departamentos de Investigaçã o e Acção Penal 

 

1. O provimento dos lugares de procurador-adjunto nos  Departamentos de 
Investigação e Acção Penal nas comarcas sede dos di stritos judiciais efectua-
se, após concurso, de entre procuradores-adjuntos c om pelo menos sete anos 
de serviço, constituindo motivo de preferência: 

a. Classificação de mérito; 

b. Experiência na área criminal, especialmente no r espeitante ao estudo ou à 
direcção da investigação da criminalidade violenta ou altamente organizada; 

c. Formação específica ou a realização de trabalhos  de investigação no domínio 
das ciências criminais. 

2. Existindo secções especializadas nesses Departamen tos, o provimento dos 
lugares de procurador-adjunto far-se-á, após concur so, por secção, de entre 



 

 

procuradores-adjuntos com pelo menos sete anos de s erviço e nota de mérito, 
constituindo motivo de preferência: 

a. Experiência na área criminal da secção; 

b. Formação específica ou a realização de trabalhos  de investigação no domínio 
da  área criminal da secção. 

3. Constitui motivo de preferência no provimento dos lugares de procurador-
adjunto nos demais Departamentos de Investigação e Acção Penal: 

a. Classificação de mérito; 

b. Experiência na área criminal; 

c. Formação específica ou a realização de trabalhos  de investigação no domínio 
das ciências criminais. 

4. Existindo secções especializadas nesses Departamen tos, o provimento dos 
lugares de procurador-adjunto far-se-á, após concur so, por secção, constituindo 
motivo de preferência: 

a. Classificação de mérito; 

b. Experiência na área criminal da secção; 

c. Formação específica ou a realização de trabalhos  de investigação no domínio 
da  área criminal da secção. 

 

Artigo 122.° 
Procurador da República nos Departamentos de Invest igação e Acção Penal nas 

comarcas sede de distrito judicial 

 

O preenchimento dos lugares de procurador da Repúbl ica nos Departamentos 
de Investigação e Acção Penal nas comarcas sede de distrito judicial efectua-se, 
após concurso, de entre procuradores da República c om classificação de 
mérito, constituindo motivo de preferência: 

a) Experiência na área criminal, especialmente no r espeitante ao estudo ou à 
direcção da investigação da criminalidade violenta ou altamente organizada; 

b) Formação específica ou a realização de trabalhos  de investigação no domínio 
das ciências criminais. 

 

 

Artigo 123.º 
Procurador da República no Departamento Central de Investigação e Acção Penal e 

Procurador da República Coordenador 

1 - O provimento dos lugares de procurador da República no Departamento Central de 
Investigação e Acção Penal efectua-se de entre procuradores da República com 
classificação de mérito, constituindo motivo de preferência: 



 

 

a) Experiência na área criminal, especialmente no respeitante ao estudo ou à 
direcção da investigação da criminalidade violenta ou altamente organizada; 

b) Formação específica ou a experiência de investigação aplicada no domínio 
das ciências criminais. 

2 - O provimento do lugar de magistrado do Ministér io Público coordenador da 
comarca efectua-se, após concurso, de entre procura dores-gerais-adjuntos, 
constituindo motivo de preferência a frequência de curso de formação 
específica. 

3- O provimento do lugar de procurador da República  coordenador efectua-se, 
após concurso, de entre procuradores da República c om classificação de Muito 
Bom e tempo de serviço não inferior a cinco anos, c onstituindo motivo de 
preferência a frequência de curso de formação espec ífica. 

4 – (actual n.º 3) 

 

Artigo 123.º-A 
Procurador da República nos Departamentos de Invest igação e Acção Penal nas 

comarcas não sede de distrito judicial e nas Instân cias Especializadas 

 

O preenchimento dos lugares de procurador da Repúbl ica nos Departamentos 
de Investigação e Acção Penal nas comarcas que não são sede de distrito 
judicial e nos juízos de Grande Instância Cível, de  Grande Instância Criminal, de 
Família e Menores, de Trabalho, de Execução, de Com ércio, Marítimo, de 
Instrução Criminal e de Execução de Penas efectua-s e, após concurso, de entre 
procuradores da República, constituindo motivo de p referência: 

a) Classificação de mérito; 

b) Experiência na área respectiva; 

c) Formação específica ou a realização de trabalhos  de investigação no domínio 
dessa área. 

 

Artigo 128.° 
Vogais do Conselho Consultivo 

1 - Os lugares de vogal do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República 
são preenchidos por procuradores-gerais-adjuntos e, bem assim, por magistrados 
judiciais e do Ministério Público e outros juristas que o requeiram, não podendo o 
número dos primeiros ser inferior a dois terços do número total de vogais. 

2 - São condições de provimento: 

a) Para todos os vogais, reconhecimento de mérito científico e comprovada 
capacidade de investigação no domínio das ciências jurídicas; 



 

 

b) Para os magistrados judiciais e do Ministério Público, doze anos de 
actividade em qualquer das magistraturas e, tratando-se de magistrados que devam 
ser classificados, classificação de serviço de Muito Bom; 

c)Para os restantes juristas, idoneidade cívica, doze anos de actividade 
profissional no domínio das ciências jurídicas e idade não superior a 60 anos. 

3 - A nomeação realiza-se sob proposta do Procurador-Geral da República, não 
podendo o Conselho Superior do Ministério Público vetar para cada vaga mais que 
dois nomes. 

4 - O provimento realiza-se em comissão de serviço, por períodos renováveis. 

5 - Os vogais do Conselho Consultivo da Procuradori a-Geral da República têm 
direito às remunerações correspondentes à categoria  de procurador-geral-
adjunto que exerça funções nos supremos tribunais.  

 

Artigo 132.° 
Recrutamento 

1 - Os inspectores são nomeados, em comissão de serviço, de entre magistrados de 
categoria não inferior a procurador da República, com antiguidade total não inferior a 
10 anos e, tratando-se de magistrados que devam ser classificados, classificação de 
serviço de Muito Bom. 

2 - Os inspectores têm direito às remunerações correspondentes à categoria de 
procurador-geral-adjunto que exerça funções  nos supremos tribunais.   

(em alternativa, poderá ser atribuído o direito a despesas de representação em 
montante a fixar – 5 a 10% do vencimento?). 

 

Artigo 134.° 
Preparação de movimentos 

1 - Os magistrados que, por nomeação, transferência, promoção, termo de comissão 
ou regresso à efectividade, pretendam ser providos em qualquer cargo enviarão os 
seus requerimentos à Procuradoria-Geral da República. 

2 - Os requerimentos são registados na secretaria e caducam com a realização do 
movimento. 

3 - São considerados em cada movimento os requerimentos cuja entrada se tenha 
verificado até 15 dias antes da data da reunião do Conselho Superior do Ministério 
Público. 

4. Os magistrados podem concorrer para lugares de c oordenação, para tribunais 
ou para departamentos específicos, nos termos do di sposto nos artigos 120.º, 
122.º, 123.º, 123.º-A e em Regulamento aprovado pel o Conselho Superior do 
Ministério Público.  

 



 

 

 

Devem ser revogados os n.ºs 4 e 5 do artigo 135.º d o Estatuto do Ministério 
Público, que, aliás, nunca foram aplicados pelo CSM P.  

 


