
APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DOS DADOS DA DISTRITAL DE 
LISBOA DO SMMP

E

CONCLUSÕES DA ASSEMBLEIA-GERAL DISTRITAL

O Ministério Público encontra-se hoje num momento crucial da sua história. 
São crescentes, mas saudáveis, as exigências feitas pela sociedade e pelo 

poder político. 
É vontade de todos os magistrados melhorar substancialmente o serviço de 

justiça que prestam.
É uma responsabilidade social que com honra e determinação assumem.
A reforma da organização judiciária em curso impõe uma reestruturação do 

Ministério Público e uma revisão do seu Estatuto.
O momento é assim de mudança.

O inquérito enviado – que, em Lisboa, foi pacientemente respondido por 
cerca de 80 colegas, a quem muito agradecemos – permitiu-nos conhecer, como 
nunca antes fora feito, qual é a verdadeira vivência de cada um dos magistrados 
no exercício das suas funções. 

Quais os seus concretos problemas: as suas condições de trabalho, os meios 
de que dispõe.

Quais as suas principais dificuldades práticas.
O que pensam sobre o Ministério Público, a sua organização, o seu futuro.

Estas são as conclusões respeitantes ao Distrito Judicial de Lisboa.

1. Quadro de magistrados do MP e funcionários dos respectivos serviços:

É notório que a gestão que tem sido feita dos magistrados do Ministério 
Público não é a mais eficiente. Este é um aspecto que urge corrigir.

Por regra, o quadro de magistrados do Ministério Público está preenchido, 
mas é considerado insuficiente. 

Há situações de grande carência de vários magistrados: 

Funchal (2), Seixal (2), Almada (3), Cascais (2), Torres Vedras (cerca de 



3), Sesimbra (2), Santa Cruz (3), TAF Lisboa (7), TCAS (2), Sintra (4).

Nota-se também alguma confusão e incerteza na gestão e colocação dos 
magistrados: 

na generalidade dos departamentos há magistrados auxiliares e em muitos 
deles magistrados em regime de destacamento;

há várias situações em que Procuradores-adjuntos estão em lugares de 
Procuradores da República (3 no Funchal, 1 em Cascais, 5 no Tribunal de Instrução 
Criminal de Lisboa, 2 em Sintra). 

Existem ainda oito substitutos de procuradores-adjuntos nos Açores e na 
Madeira (e mais 36 no resto do país), situação a todos os níveis de evitar. Teme-se 
que este número venha a subir com a saída de 26 colegas para os tribunais 
administrativos e fiscais.

Igualmente preocupante é a situação dos oficiais de justiça. A falta é regra 
em todos os serviços, sendo muito poucas as excepções. Há serviços em que esta 
carência é motivo de quase paralisação das funções do Ministério Público: 

Loures (10) 
DIAP de Lisboa (10), 
Funchal (8), 
Cascais (6), 
Ponta Delgada (cerca de 4), 
Seixal (2), 
Almada (4), 
Torres Vedras (4), 
Juízos Criminais de Lisboa (3), 
TAF de Lisboa (5).

 
2. Instalações afectas ao Ministério Público e seus Serviços

Foram vários os problemas denunciados e, em verdade, não são novidade.

Por regra, os tribunais e departamentos do Ministério Público não têm as 
condições necessárias não só para magistrados, funcionários e advogados, como 
também para os próprios utentes deste serviço essencial.

A inexistência de segurança das instalações e dessas pessoas afecta grande 
parte dos tribunais. Continua a existir um elevado número de tribunais/
departamentos sem qualquer segurança pública ou privada:

Funchal, Santa Cruz, Ponta do Sol, Ponta Delgada, Caldas da Rainha, 
Montijo, Alenquer, Rio Maior, Mafra, Torres Vedras, Santa Cruz, TAF de 



Lisboa, TCAS. 

Por outro lado, mesmo onde existe segurança tal nem sempre sucede aos 
sábados, o que é um elemento perturbador das diligências urgentes que devem 
realizar-se nesse dia e ainda é obstáculo a que os magistrados aí trabalhem, como é 
normal acontecer.

Os gabinetes dos magistrados são em regra considerados de dimensão 
adequada, embora existam alguns forçados a trabalhar em espaços que foram 
varandas entretanto fechadas.

33% dos inquiridos partilham o gabinete com colegas, normalmente com um, 
em alguns casos com dois.  Assim sucede, por exemplo, no DIAP de Lisboa e no 
Tribunal da Relação.

Há graves deficiências em inúmeros tribunais:
o número de salas de audiência existentes é insuficiente,
não há salas para que as testemunhas possam aguardar com o 

mínimo de condições o seu momento de prestar depoimento 
e quando as há não são em número suficiente para separar as 

testemunhas das diversas partes; 
não há celas, o que pode significar um aumento do risco de fugas e 

consequente insegurança.

A maior parte dos tribunais/departamentos não tem salas próprias para a 
realização de diligências pelo Ministério Público, obrigando a que os magistrados 
as façam nos seus gabinetes, que não estão preparados para isso. 

As excepções são a Ribeira Grande, Seixal, Almada, DIAP de Lisboa, 
Sintra, Barreiro, Cascais e TCAS.

Há muitos tribunais sem biblioteca e, entre aquelas que existem, são raras as 
que são actualizadas regularmente.

3. Equipamento Informático

 Nenhuma empresa subsistiria se o seu equipamento e sistema informático 
fossem idênticos àqueles com que os magistrados do Ministério Público têm de 
diariamente exercer as suas funções. 

A ineficácia e falta de produtividade conduziria rapidamente à falência!

Sabemos que, não existindo programas que sejam verdadeiras mais valias ao 
desempenho das nossas funções, os computadores são pouco mais que máquinas 
de escrever.



O problema é que nem para isso são adequados!

Apesar de todos os magistrados do Ministério Público terem computadores 
atribuídos, a referência generalizada foi a de que esses computadores estão 
OBSOLETOS, levando muito tempo a arrancar, tendo bloqueios frequentes e 
funcionando com exasperante lentidão. 

É admissível que um magistrado gaste várias horas por dia em operações de 
arranque do computador, em tentativas de desbloqueio, em espera pela abertura 
de qualquer programa? Que não possa abrir o programa de correio electrónico ou 
aceder à Internet para fazer uma consulta porque sabe que muito provavelmente 
tudo ficará bloqueado?

Em verdade, 70% dos inquiridos afirmaram que o equipamento informático 
de que dispõe não satisfaz as suas necessidades de trabalho:

mais de quatro quintos não tem condições para reproduzir som (só 20% tem 
leitor de CD’s e só 17% tem colunas), o que significa que não lhes é possível ouvir 
as gravações de prova (essencial aos recursos em matéria de facto) e as «escutas» 
de conversações telefónicas realizas pelos órgãos de polícia criminal.

só 23% têm scanner. 
apenas 17% têm computador portátil atribuído, sendo que em 79% desses 

casos o aparelho é muito antigo e não está em condições de trabalhar;
75% declararam que a assistência técnica é capaz, mas apenas 34% a 

consideram atempada.

Quanto aos programas:
Apenas 37% dos inquiridos utilizam o “HABILUS/CITIUS” e desses são 

poucos os que lhes reconhecem reais vantagens.
A aplicação é considerada pela maioria dos inquiridos como muito pouco 

versátil, complicada, lenta, demasiado “pesada” para a capacidade dos 
computadores que utilizam, instável, desadequada ao processo penal e com um 
português rudimentar e inadequado nos ofícios.

Como é óbvio, tudo isto leva à sua não utilização. 
Esta aplicação não resolve nenhuma das mais importantes necessidades do 

Ministério Público. É preciso um programa que o faça.

4. Órgãos de Polícia Criminal

Agora quanto aos principais órgãos de polícia criminal (PJ, PSP, GNR, ASAE, 
Divisões de Crimes Fiscais das Finanças e aos Gabinetes de Investigação Criminal 
do Instituto de Segurança Social) que, como se sabe, são elemento essencial no 
resultado de qualquer processo crime, seja ao nível da qualidade da prova 



recolhida, seja na celeridade com que tal é feito:

A satisfação dos magistrados quanto à qualidade da investigação é positiva 
quanto a todos eles, sendo a maior para a Polícia Judiciária (90%) e a menor para a 
ASAE (52%).

Pelo contrário, no que respeita à celeridade é maior o grau de insatisfação dos 
colegas: desde cerca de 40% para PSP e GNR, passando pelos 60% para Polícia 
Judiciária, até aos 84% para Segurança Social e aos 93% para as Finanças.

Um outro aspecto deve constituir motivo para a nossa preocupação: a 
existência de um nível considerável de investigações que são feitas sem respeito 
pelas determinações dos magistrados, o que traduz a dificuldade de efectiva 
direcção do inquérito.

Como todos sabemos, se o órgão de polícia criminal o não quiser, o Ministério 
Público não tem verdadeiro poder de direcção do inquérito. Pode avocar o 
inquérito, mas com que efeito prático?, uma vez que não tem meios próprios para 
depois realizar a investigação?

5 - Perícias e outros Serviços de Apoio

Aqui está outro ponto de bloqueio à desejada celeridade dos processos em 
geral, e do processo penal em particular.

É conhecido o crescente relevo que estes meios de prova assumem na actual 
investigação criminal. 
Porém, ainda que, em regra, os exames periciais sejam qualitativamente 
satisfatórios, o mesmo não sucede com a celeridade. 

O Instituto Nacional de Medicina Legal e gabinetes médico-legais (nos locais 
onde estão instalados) são referidos pelos inquiridos como realizando 
perícias satisfatórias (92% para o Instituto Nacional de Medicina Legal e 90% 
para os gabinetes) mas demorada (para 60% e 44%, respectivamente). Por 
outro lado, a perícia equivalente realizada pelos médicos na comarca é 
considerada como um pouco menos satisfatória (para 73%) mas muito mais 
célere (73%).

As perícias do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária são 
consideradas quase unanimemente como satisfatórias (96%) mas muito 
demoradas (80%). 

A qualidade das perícias de natureza económico-financeira deixa satisfeitos a 



quase totalidade dos inquiridos (95%), mas a sua excessiva demora é 
criticada por igual número.

Os prazos médios de realização de alguns tipos de perícia são superiores aos 
prazos de conclusão dos inquéritos previstos no Código de Processo Penal. 
Algumas delas – por exemplo as psiquiátricas para determinar a 
imputabilidade – não são feitas dentro desses prazos mesmo que o processo 
tenha arguidos em prisão preventiva!

Neste quadro, dificilmente pode o Ministério Público concluir os seus 
inquéritos dentro dos prazos que foram estabelecidos na lei, com certeza por 
boa vontade... 
Porém, como a solução para este problema não está na aprovação de novas 
leis, mas na afectação de meios eficientes e adequados às polícias e entidades 
que connosco colaboram, nomeadamente na realização de perícias (todas 
elas dependentes do Governo, recorde-se!), não há para ele previsível 
resolução.

6 - A Formação

Dos inquéritos resultou que 76% dos magistrados assistiram anualmente a 
várias acções de formação, normalmente organizadas pelo CEJ (70%), mas 
também pelo sindicato, PGR, DIAP de Lisboa e algumas universidades.

Isto é sinal de empenho dos magistrados na sua formação.
Contudo, algumas críticas foram feitas quanto à dificuldade de 

compatibilizar a frequência das acções de formação com o “não causar prejuízo ao 
serviço” (que normalmente é condição da dispensa de serviço para esse fim), bem 
como aos problemas de deslocação. Os magistrados em serviço nos Açores e 
Madeira referiram a dificuldade que têm de as frequentar, pois para o fazerem têm 
de suportar do seu bolso as despesas de deslocação e estadia no continente. 

Dos que as frequentaram, 30% declararam que as acções de formação 
corresponderam às suas expectativas e necessidades práticas, enquanto 10% 
declararam que isso não sucedeu e os demais (60%) que apenas sucedeu 
parcialmente.

7 - Estatuto do Ministério Público

De forma quase unânime, 95% dos inquiridos declararam ser necessária uma 
revisão do Estatuto do Ministério Público.

Nesse caso, consideraram que o Ministério Público deve manter as suas 
competências de:

defesa dos interesses colectivos e difusos – 99%.
representação dos incapazes, incertos e ausentes – 99%;



patrocínio dos trabalhadores – 80%;
representação do Estado, regiões autónomas e autarquias locais – 63%;

90% dos inquiridos mostraram-se favoráveis à reorganização das estruturas 
do Ministério Público. 

Foram avançadas algumas direcções: 
a carreira plana,
a especialização (que foi referida como necessária por 90% dos inquiridos) e a 

criação formal de departamentos para determinados tipos de actividade nas 
diversas áreas do Direito (não só na Penal);

uma estrutura hierárquica intermédia com assunção de responsabilidade nos 
mais processos mais complexos ou maior repercussão social;

Muitos inquiridos manifestaram a necessidade de, com clareza, se definirem 
quais são os limites dos poderes hierárquicos e da autonomia dos magistrados, se 
regulamentar a atribuição plural de serviço e atribuição de serviço extraordinário, 
se garantir a formação como direito e dever.

Quanto ao CSMP, apenas 31% dos inquiridos se mostraram favoráveis à 
alteração da sua composição. Desses, vários referiram como ser de acabar com os 
membros por inerência (Procuradores-Gerais Distritais), aumentando o número de 
membros eleitos. Apenas 24% referiram dever proceder-se a alteração das 
competências deste órgão.

Sem surpresa, o estatuto sócio-profissional dos magistrados do Ministério 
Público é considerado desadequado por 58% dos inquiridos, sendo, porém, mais 
(71%) os que defendem a sua alteração. Por estes, é unanimemente referido a 
degradação permanente que esse estatuto vem sofrendo nos últimos anos (salários, 
serviços sociais, transportes, etc.) e os bloqueios que estrangulam as carreiras. 

8 - A alteração de 2007 ao Código de Processo Penal e o Novo Mapa 
Judiciário

Sem surpresa, a alteração de 2007 ao Código de Processo Penal sofreu forte 
contestação pelos inquiridos. 

Pois:
Não contribui para melhorar a Justiça Criminal prestada aos cidadãos, antes 

tendo contribuído para a descredibilizar (97%);
Não melhorou a eficácia na perseguição e punição da criminalidade violenta, 

organizada e económico-financeira (100%);
Não melhorou a eficácia na perseguição e punição da pequena e média 

criminalidade (74%);
Não conciliou a protecção da vítima com as garantias de defesa do arguido 



tendo ainda desequilibrado a balança a favor deste último (93%);
Não aumentou a celeridade do processo comum (95%)
Não aumentou a celeridade dos processos especiais (66%);
Não contribuiu para a desburocratização do processo (91%).

As maiores críticas feitas a este “actual” Código de Processo Penal residem:
nas dificuldades criadas à investigação da criminalidade mais complexa (ex. 

económico-financeira) pelo fim do segredo de justiça;
na desprotecção da vítima e da sociedade, devido:
à pela redução das situações em que é possível a detenção fora de flagrante 

delito e as dificuldades que isso trouxe à tempestiva aplicação de medidas de 
coacção, 

à inexistência de recurso das decisões que não aplicam medidas de coacção, 
à redução das situações em que é admissível a prisão preventiva, 
à redução dos prazos das medidas de coacção;
no aumento da burocratização do processo penal, em particular do inquérito.
Alguns inquiridos referiram ser de aplaudir as alterações à suspensão 

provisória do processo, aos processos especiais e ao regime dos recursos.

Quanto ao “mapa judiciário”, 82% dos inquiridos manifestaram-se contra, 
referindo, entre outros aspectos, que este afastará a Justiça dos cidadãos, implicará 
deslocações dos magistrados e poderá atentar contra a independência dos juízes.

9. Conclusão

Em conclusão:
Repetimos:
O Ministério Público português encontra-se hoje num momento crucial da sua 

história. 
São crescentes e saudáveis as exigências feitas pela sociedade e pelo poder político. 
É vontade de todos os magistrados melhorar substancialmente o serviço de justiça 

que prestam.
É uma responsabilidade social que com honra e determinação assumem.
Porém, são grandes as dificuldades que enfrentam.
São constantes as alterações legislativas, impedindo a sedimentação da 

jurisprudência e das práticas mais correctas. A proliferação de leis continua a ser 
utopicamente apresentada como solução. Porém, nada se faz ao nível do reforço dos 
meios necessários à sua correcta aplicação, meios esses que verdadeiramente podem levar 
à resolução dos problemas existentes.

São constantes as alterações legislativas! A proliferação de leis, que continua a ser 
utopicamente apresentada como solução, impede a sedimentação da jurisprudência e das 
práticas mais correctas. Paralelamente, nada se faz ao nível do reforço dos meios 
necessários à sua correcta aplicação, meios esses que verdadeiramente podem levar à 



resolução dos problemas existentes.

Há falta de meios humanos, não só ao nível de magistrados e funcionários, como 
também de peritos e polícias.

Há falta das mais elementares ferramentas de trabalho, como equipamentos 
informáticos (hardware e software) e bibliotecas actualizadas. 

Tem havido uma permanente degradação do estatuto sócio-profissional dos 
magistrados do Ministério Público. 

As carreiras encontram-se bloqueadas a todos os níveis, sem que existam quaisquer 
perspectivas de alteração.

O momento é de mudança.
Tudo isto, num momento de reforma da organização judiciária, impõe uma 

reestruturação do Ministério Público e uma revisão do seu Estatuto. 
Esta deverá passar:
por uma especialização efectiva, assente na formação contínua e permanente (que 

deverá ser direito e dever) e no impulso de cada magistrado de acordo com a sua vontade 
e aptidão; a continuação da colocação dos magistrados genericamente em comarcas será 
grave factor de estagnação desta magistratura, pois permanecerá a falta de incentivo à 
autoformação, à especialização, enfim à melhoria da qualidade dos seus magistrados e do 
serviço que prestam;

por uma consequente e efectiva departamentalização das áreas de especialização, 
previamente definida e regulamentada;

pelo desbloqueamento das carreiras dos magistrados;
por uma hierarquia com poderes de direcção e coordenação claros a todos os 

níveis, com definição precisa da autonomia técnica de cada magistrado;
pelo apetrechamento do Ministério Público com os meios materiais e funcionais 

necessários ao seu normal, eficaz e tempestivo funcionamento.
É esta a exigência dos magistrados do Ministério Público no Distrito Judicial de 

Lisboa.

Muito obrigado pela vossa preciosa atenção e paciência.

Faculdade de Direito de Lisboa, 16 de Maio de 2008
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