
No âmbito da Assembleia-Geral do SMMP do dia 8 de Março de 2008, foi decidido 

convocar este Fórum, com os objectivos ali definidos e que todos conhecem.

Para preparar o Fórum todos nós Magistrados do Ministério Público fomos convidados 

a responder a inquéritos com os quais se pretendeu conhecer a realidade de cada círcu-

lo judicial, tribunal e departamento do MP.

O resultado das 64 respostas aos inquéritos do Distrito Judicial do Porto foi o 

seguinte:

No que diz respeito aos QUADROS de Magistrados do M.º P.º:

O quadro legal está preenchido em 88,5% dos casos e não o está em 11,5% dos casos.

O quadro legal é adequado em 54,28% dos casos e não adequado em 45,72% dos ca-

sos;

Tal quadro é insuficiente, nomeadamente nos seguintes locais:

No Círculo de Paredes, onde deveria ser colocado pelo menos outro Procurador da 

República como Coordenador ou para a Comarca de Lousada;

Na Comarca de Amarante é necessário mais 1 Procurador-adjunto;

Em Vila Nova de Gaia deveriam ser colocados mais cerca de 4 Procuradores-adjuntos;

No Tribunal de Família e Menores de Gaia seria necessário abrir 1 lugar de efectivo em 

vez de manter um auxiliar que já ali se encontra nessas condições há dois anos.

No Tribunal de Gondomar seriam necessários mais 3 ou 4 procuradores adjuntos

Na Relação de Guimarães seriam necessários mais dois PGAS;

No Círculo de Guimarães seria necessário mais um Procurador da República;

Na Comarca de Guimarães faltam pelo menos mais dois Procuradores-adjuntos para 

além de dever ser mantido o número dos actuais auxiliares;

Não foram registados casos de excesso de Magistrados do Ministério Público.



Existem magistrados auxiliares em 60% dos Serviços do Ministério Público e não exis-

tem nos restantes 40%.

Existem magistrados colocados em destacamento em 48% dos Serviços do Ministério 

Público e não existem nos restantes 52%.

Na Procuradoria-Geral Distrital do Porto existem 3 Procuradores da República em 

lugares de Procuradores-Gerais Adjuntos. 

Existem Procuradores-Adjuntos em lugares de Procuradores da República, em 17% 

dos Serviços do Ministério Público, nomeadamente, 1 em Matosinhos, 1 no Tribunal de 

Trabalho de Vila Nova de Gaia, 3 nas Varas Cíveis do Porto, e em Guimarães, sendo 

que nesta última comarca os 7 procuradores-adjuntos afectos aos inquéritos sub-

stituem, em regime de turno não remunerado (o que não tem paralelo com a magis-

tratura judicial) o Procurador da República de Guimarães nos Julgamentos, diligências 

da área do Direito da Família e Recursos da 2.ª Vara Mista. 

Existem no Distrito Judicial do Porto 10 substitutos de procuradores-adjuntos, nas 

comarcas de Bragança, Miranda do Douro/Vimioso, Mogadouro e Vinhais, do Círculo 

Judicial de Bragança, Montalegre/Boticas, do Círculo Judicial de Chaves, Murça/

Sabrosa, Mondim de Basto, do Círculo Judicial de Vila Real, Castro Daire, Mesão Frio, 

do Círculo Judicial de Lamego, e Melgaço, do Círculo Judicial de Viana do Castelo.

Relativamente ao quadro de FUNCIONÁRIOS do Ministério Público:

O quadro legal está preenchido em 54% dos casos e não preenchido em 45,8% dos ca-

sos.

O quadro legal é adequado em 42,85% dos casos e não adequado em 57,15% das situ-

ações.

Eram necessários mais funcionários nos seguintes serviços do Ministério Público:

Mais 2 funcionários em Paredes e mais 2 em Lousada;

Mais 1 funcionário em Esposende

Consagrar quadro legal (inexistente) de funcionários do M.º P.º nos Serviços do Minis-

tério Público do Tribunal de Família e Menores de Gaia que funcionam com 3 Técnicos 



de Justiça Auxiliares cedidos pelas secções criminais, sem que tenham funcionário com 

categoria superior que os superintenda;

Mais 4 funcionários nos serviços do Ministério Público de Gondomar;

Mais 1 funcionário para o Ministério Público de Valongo;

Em Oliveira de Azeméis o quadro é de 7 funcionários mas há mais de um ano só tem 

4, o que é insuficiente;

São necessários mais 4 a 6 funcionários nos Serviços do M.º P.º de Guimarães;

Nos Serviços do Ministério Público de Braga seriam necessários mais 4 funcionários;

Nos Serviços do Ministério Público da Póvoa do Varzim e dos Juízos Criminais do Por-

to seriam necessários, em cada um deles, mais 2 funcionários;

Em cada uma das comarcas de Vila Real, Bragança, Ponte da Barca, Barcelos, Valença 

e Caminha era necessário mais 1 funcionário;

Nas Varas Criminais do Porto eram necessários mais 4 funcionários;

No DIAP do Porto faltam dois funcionários administrativos e 21 oficiais de justiça;

INSTALAÇÕES

Todos os magistrados possuem gabinete no local de trabalho. Porém, 17,14% dos mag-

istrados dividem o gabinete com um ou dois colegas.

Os restantes 82,86% de magistrados não dividem gabinete, sendo certo que em 25,71% 

dos casos a dimensão dos gabinetes não é adequada.

Quase todos os tribunais têm acesso a parqueamento automóvel gratuito nas instala-

ções do tribunal/departamento, na maior parte dos casos descoberto, e nos restantes, 

coberto.

Porém, em 25,71% dos casos não há lugares para todos os magistrados.

Em 45,71% dos casos o número de salas de audiência é adequado às necessidades, e 

nos restantes 54,29% não é adequado. 

Existem salas para testemunhas em 60% dos casos e não existem em 40% deles, sendo 

certo que um dos casos apontados é o do Palácio de Justiça de Vila Nova de Gaia de 

construção ainda recente.



Essas salas permitem a separação das testemunhas das diversas partes, em 17,14% 

dos casos e não permitem em 82,86% dos casos. 

Os edifícios têm celas em 80% dos casos e não têm nos restantes 20%.

Existem salas próprias para realização de diligências pelo Ministério Público, em 

37,14% dos casos e não existem nos restantes 62,86% das instalações do Ministério 

Público.

Existe serviço de segurança privada ou de polícia em 37,14% das instalações dos de-

partamentos/tribunais, e não existe nos restantes 62,86%.

O horário dos seguranças ou polícia não é compatível com o dos magistrados que aí 

pretendem trabalhar, em 85,72% das instalações, e é compatível nos restantes 14,28%.

Existe serviço de segurança ao sábado em 17,14% das instalações e não existe nos 

restantes 82,86%

Nesse dia, o seu horário não é compatível com o dos magistrados que alí pretendem 

trabalhar.

Os tribunais/departamentos não têm biblioteca, em 25,71% dos casos e têm nos 

restantes 74,29% dos casos

Nas instalações onde há biblioteca, esta é actualizada regularmente em 17,14% dos 

casos e não o é nos restantes 82,86% das situações.

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - Hardware:

Todos os Magistrados têm equipamento informático atribuído. Porém, em 71,43% dos 

casos esse equipamento não tem a capacidade e celeridade necessárias ao normal exer-

cício das suas funções, e só em 28,57% dos caos tem essa capacidade.

Esse equipamento tem na sua maior parte leitor de CD, praticamente não há equipa-

mentos com leitores de DVD, Colunas de Som, Headphones ou scanners.

Praticamente todos têm impressora e na sua maior percentagem a laser.

O equipamento informático disponível satisfaz em 34,28% dos casos as necessidades 

de trabalho e não as satisfaz em 65,72% dos casos. 

Nos casos em que não as satisfaz, isso deve-se ao facto de o equipamento ser muito 



lento, com diminuta memória RAM (128 ou 256 MB RAM), obsoleto, sem capacidade 

de resposta, sem software de scanner; antiquado, encrava, emperra, não permite ouvir 

o registo de prova de uma audiência de julgamento por falta de colunas de som ou 

auscultadores; e houve até um colega de Guimarães que teve que comprar do seu bol-

so uma impressora na sequência da avaria definitiva da que lhe estava distribuída.

Em 22,85% dos casos há computador portátil atribuído, e não o há nos restantes 

77,15%.

Os computadores portáteis atribuídos satisfazem as necessidades de trabalho fora do 

tribunal/departamento, em menos de metade das situações. Nos casos em que não 

satisfazem essas necessidades, tal deve-se ao facto de terem 8 anos, operarem com 

Windows 97, serem, por isso, antigos, e desactualizados.

A assistência técnica é, na sua maior parte, capaz e atempada, havendo poucos casos 

em que não o é.

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO – Software 

O programa mais utilizado é o Word e o Acrobat Reader, sendo utilizado nalguns 

poucos casos o Excel. As versões desses programas são desactualizadas em mais de 

50% dos casos e actualizadas nos restantes.

As versões desses programas são adequadas ao uso que delas se pretende fazer, sen-

sivelmente em 66% dos casos e não o são nos restantes.

O Habilus/Citius é utilizado por, sensivelmente, 1/3 dos colegas e não o é nos 

restantes 2/3.

O Programa é apontado como satisfatório, razoável, moroso, insuficiente, horrível, tem 

falhas, o computador não tem velocidade suficiente para utilizar o convenientemente; 

pouco prático; só é usado para consulta estatística; Houve quem defendesse que é 

bom e com margem de progressão; Outros dizem que funciona bem e tem permitido 

agilizar procedimentos relacionados com cumprimento de despachos e realização de 

diligências no gabinete; Alguns dizem que o Citius apresenta insuficiências quanto à 

utilização por Magistrados do MP; Outros ainda dizem que têm opinião mais favoráv-



el após a formação que tiveram.

O SGI é utilizado pelos colegas do DIAP do Porto que entendem ser mau, pouco flex-

ível, muito limitado, não permitindo fazer um controle efectivo dos processos pen-

dentes, não é fiável sobretudo na elaboração das estatísticas, é lento e isolado dos 

restantes tribunais e polícias. Há dificuldade de inserção nos processos de elementos 

relacionados com as prioridades definidas pela Lei de Política Criminal e de outro ex-

pediente que não deva ser autuado como inquérito. 

Cerca de metade dos colegas têm acesso às bases de dados do TMENU, e cerca de 1/3 

dos mesmos têm acesso às bases de Dados da DGV, da Segurança Social e da DGCI.

ÓRGÃOS DE POLÍCIA CRIMINAL

Relativamente às investigações efectuadas pela Polícia Judiciária, Polícia de Segurança 

Pública, Guarda Nacional Republicana, ASAE, Divisão de Crimes Fiscais das Finanças 

e Gabinete de Investigação Criminal do Instituto de Segurança Social, a maior parte 

dos colegas considera que se tratam de investigações satisfatórias, com respeito pelas 

determinações do Ministério Público, mas não atempadas.

PERÍCIAS E OUTROS APOIOS

As perícias Médico-legais são consideradas, na sua quase totalidade, satisfatórias em 

termos de qualidade de.

Quanto às efectuadas pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, a maior parte dos 

colegas considera que são pouco céleres, enquanto que as dos Gabinetes Médico-legais 

são mais céleres.

As Perícias de polícia científica (balística, local do crime, toxicologia, etc.), são na sua 

quase totalidade satisfatórias quanto à qualidade dos relatórios, e, na mesma propor-

ção, insatisfatórias quanto à celeridade. 

O mesmo sucede quanto às Perícias de natureza económico-financeira.



Relativamente às Perícias de natureza rodoviária, feitas pela GNR, a qualidade dos 

relatórios e celeridade são na sua quase totalidade satisfatórias.

As que são efectuadas pela PSP são satisfatórias na proporção de 2/3 e insatisfatórias 

no terço restante, quer quanto à qualidade dos relatórios, quer quanto à celeridade.

As perícias feitas por entidades “externas”, tais como o Instituto de Mobilidade e 

Transportes Terrestres, Instituto Superior Técnico e a ANSR, são totalmente satisfató-

rias quer quanto à qualidade dos relatórios, quer quanto à celeridade.

Relativamente às perícias de Ambiente, urbanismo e ordenamento do território, não há 

peritos na quase totalidade dos casos. Nos poucos casos em que os há, a qualidade 

dos relatórios e celeridade são satisfatórias.

A qualidade dos relatórios da Direcção-Geral da Reinserção Social no âmbito do Dire-

ito Processual Penal para efeitos de suspensões provisórias do processo, obrigação de 

permanência na habitação com vigilância electrónica, relatórios sociais, regime especial 

para jovens, etc., é na sua quase totalidade satisfatória, bem como a celeridade.

A qualidade dos relatórios do âmbito dos processos tutelares cíveis, de promoção e 

protecção e tutelares educativos, efectuados pela Direcção-Geral da Reinserção Social, 

também é satisfatória na sua totalidade, sendo satisfatória a celeridade na sua quase 

totalidade.

Já quanto aos relatórios da Segurança Social, a sua qualidade é satisfatória na sua 

quase totalidade, sendo insatisfatória a celeridade na mesma proporção.

FORMAÇÃO

Mais de 70% dos colegas frequentaram entre duas (2) a seis (6) acções de formação nos 

últimos dois anos, organizadas pelo Centro de Estudos Judiciários, Sindicato dos Mag-

istrados do Ministério Público, Polícia Judiciária, Associações Várias e Universidade do 

Minho?



Os colegas que não frequentaram acções de formação não o puderam fazer por falta 

de tempo e disponibilidade, devido ao excesso de trabalho resultante do serviço ab-

sorvente dos tribunais, e, outros, devido a factores pessoais.

Na maior parte dos casos, as acções de formação foram relevantes e corresponderam 

parcialmente às expectativas e necessidades práticas, tendo servido de informação 

geral, actualização e especialização.

Alguns funcionários com quem trabalhamos receberam formação permanente nos últi-

mos dois anos, na área da Informática, Habilus, Cível, Criminal e Custas.

ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:  

Apenas 20% dos colegas considera que o EMP não necessita de revisão, enquanto que 

os restantes 80% entende que deve ser revisto.

Em caso de revisão, cerca de 31,50% entendem que o Ministério Público não deve man-

ter as suas competências, na representação do Estado, regiões autónomas e autarquias 

locais, enquanto que os restantes 68,50% entendem que deve manter estas competên-

cias.

Por outro lado, 91,43% entendem que o Ministério Público deve continuar a representar 

os incapazes, incertos e ausentes, enquanto que os restantes 8,57% entendem que não.

Para além disto, 82,86% dos colegas entendem que o Ministério Público deve continuar 

a exercer o patrocínio oficioso dos trabalhadores e suas famílias na defesa dos seus 

direitos de carácter social, enquanto que 17,14% entendem que não.

Por último, 97,15% dos colegas entendem que o Ministério Público deve continuar a 

assumir a defesa de interesses colectivos e difusos, enquanto que 2,85% entendem que 

não.

Relativamente à questão de saber se deve proceder-se a uma reorganização das estru-

turas do Ministério Público, 85,72% dos colegas entendem que deve, nas seguintes ver-

tentes:



Redimensionamento dos quadros, em que o volume de serviço deveria sempre determi-

nar o número de procuradores colocados nos serviços;

Abertura e Progressão na Carreira, com eventual criação de outra categoria 

profissional;

Definição das competências do Procurador Coordenador; 

Adequação das divisões dos quadros ao novo mapa judiciário; 

Clarificação e consagração da figura do Procurador-Coordenador; 

Coordenação Temática Nacional das várias áreas de intervenção do MP; 

Reforço e responsabilização da hierarquia: autonomia e responsabilidade; 

Os lugares de coordenação e chefia, nomeadamente nos DIAPs, deveriam ser providos 

por competência técnica, a nível jurídico e de gestão de pessoas, independentemente da 

categoria. 

Deveria acabar-se com a categoria de procuradores-adjuntos passando todos a procu-

radores da República. 

Alteração das competências da Procuradorias Gerais Distritais. 

Permitir-se o concurso para Tribunais especializados e não para Círculos ou comarcas 

em Geral; 

Fomentar acções de formação regulares;

14,28% dos colegas entendem que não deve proceder-se a uma reorganização das es-

truturas do Ministério Público.

Relativamente à questão de saber se deve caminhar-se para uma maior especialização 

dos magistrados, 88,58% dos colegas entendem que sim, nas áreas da Família, 

Menores, Trabalho, Comercial, Cível, Administrativo e Tributário, Matérias Económicas 

e Fiscais, Criminal, e dentro desta área, no âmbito da Criminalidade Organizada 

Transnacional, Violência Doméstica, Corrupção. 

11,42% dos Colegas entendem que não deve haver especialização.



Quanto à questão de saber se deve ser alterada a composição do CSMP, 22,85% dos 

colegas entendem que sim, no sentido de ser composto apenas por Magistrados, e os 

eleitos devem sê-lo por lista única ou por distrito judicial, mas sempre em lista única.

77,15% dos Colegas entendem que o Conselho Superior do Ministério Público deve 

manter a sua actual composição, que, por isso, não deve ser alterada.

Quanto à questão de saber se devem ser alteradas as competências do CSMP, 82,86% 

dos colegas entendem que não, enquanto que 17,14% entendem que sim, e estes, no 

sentido de evitar a tentativa de politização do mesmo, no que diz respeito à eleição do 

Vice-Procurador-Geral da República e dos Procuradores Gerais distritais.

Quanto a outras alterações que devam ser feitas nomeadamente face ao “novo mapa 

judiciário”, foram produzidas as seguintes opiniões:

Todos os Magistrados devem trabalhar na 1.ª Instância; 

Reestruturação das categorias profissionais; 

Adequar as suas divisões à realidade sociológica do país e às dificuldades de trans-

porte das pessoas economicamente mais carenciadas, ainda que tal implique deixar 

tribunais com pouco serviço e funcionários em sobredotação de meios; 

Coordenação efectiva da Comarca por PGAs, com poderes e regalias iguais aos de 

Juiz-Presidente;

Dotação de meios.

ESTATUTO SÓCIO–PROFISSIONAL DOS MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO 

Consideram esse estatuto Adequado 42,85% dos colegas, e consideram-no desadequa-

do, 57,15% dos mesmos.



Entendem que o Estatuto deve ser alterado, 68,58% dos Colegas, no sentido de:

Proporcionar maiores garantias de assistência social e na doença; 

Revisão do Estatuto Remuneratório, ou sócio-económico;

Permeabilidade das magistraturas e Progressão na carreira, nomeadamente com cria-

ção de graus intermédios nas categorias;

Adoptar medidas que equilibrem as magistraturas, valorizando a magistratura do 

Ministério Público; 

Alteração do acesso à categoria de Procurador da República; 

Aproximação dos salários aos que são auferidos pelos magistrados dos demais países 

da União Europeia;

Não permitir a categoria de inspector vitalício. 

Acabar com a categoria de procurador adjunto, passando todos a procuradores da 

república, criando-se contudo lugares de chefia por concurso.

Entendem que não deve ser alterado, 31,32% dos colegas.

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS ao Código de Processo Penal em 2007

Quanto à questão de saber se a revisão do CPP contribuiu para melhorar o serviço de 

justiça criminal prestado à sociedade, todos entendem que não, pelas seguintes ordens 

de razões:

Pouca vacatio legis;

Proporcional a insegurança e impunidade; 

Não se vê qualquer resultado ou efeito positivo; 

Retirou eficácia ao serviço; 

Incrementou burocracia e diminuiu prazos de investigação; 

O CPP tornou-se insatisfatório no combate ao crime de rua e desadequado para inves-

tigações mais complexas como o caso do crime económico; 

A Revisão não foi acompanhada do necessário reforço de meios para cumprir os encur-

tados prazos de inquérito e de prisão preventiva impostos, pelo que a morosidade 



tende a continuar; 

Dificulta a prisão preventiva e a detenção fora de flagrante delito; 

Reforçou o hipergarantismo dos arguidos, protegendo-os ao mesmo tempo que a so-

ciedade e as vítimas ficaram mais desprotegidas;

Complicou e burocratizou o Processo Penal; Confusão de conceitos;

Escutas telefónicas; 

Reforçou desequilíbrio entre segurança e liberdade em claro detrimento da primeira;

Complexificação dos actos do Processo;

Inviabilização das investigações complexas;

Quanto à questão de saber se a Revisão do CPP contribuiu para melhorar a eficácia da 

perseguição e punição da criminalidade violenta, organizada, económico-financeira, 

todos entendem que não, pelos mesmos motivos e porque:

Encurtou os prazos; 

A regra, na fase de inquérito, passou a ser a publicidade, com acesso aos autos por 

parte dos sujeitos e participantes processuais, o que retirou eficácia a esta 

investigação;

Foram limitados os meios de prova; 

Foram reduzidas as hipóteses de aplicação de prisão preventiva; 

Visou-se proteger os arguidos, não fortalecendo a investigação criminal;

Não houve introdução de agilização nesta matéria;

Quanto à questão de saber se a Revisão do CPP contribuiu para melhorar a eficácia da 

perseguição e punição da pequena e média criminalidade, 8,57% entendem que sim, 

porque:

Houve simplificação de recurso a processos especiais, tais como o Processo Abreviado 

e Sumário;

Alargamento da aplicação deste tipo de Processos, bem como do Processo sumarísssi-



mo;

Conferiu-se natureza urgente do processo sumário e abreviado;

Os restantes 91,43% entendem que não porque complicou e burocratizou ainda mais 

os procedimentos e o sistema de justiça continua lento, há falta de meios e de coorde-

nação com as polícias.

Quanto à questão de saber se a Revisão do CPP contribuiu para conciliar a protecção 

da vítima e as garantias de defesa do arguido, apenas 8,57% entendem que sim, mas 

sem explicar as razões.

Os restantes 91,43% entendem que não porque:

Mecanismos são simplesmente ineficazes; 

As vítimas sentem-se cada vez mais desprotegidas, pois o sistema favorece o arguido 

com alteração do regime do segredo de justiça e o reforço das garantias daquele.

Quanto à questão de saber se a Revisão do CPP contribuiu para aumentar a celeridade 

do processo comum, apenas 17,14% dos colegas entendem que sim, porque há tendên-

cia para evitar o fim do segredo de justiça.

Os restantes 82,86% entendem que não porque:

Há mais burocracia e por isso menor celeridade;

Complicou-se o processamento; 

Manutenção de regras de julgamento e de decisão; 

Mais formalismo (art. 58.º, n.º 3 do CPP); 

Quanto à questão de saber se a Revisão do CPP contribuiu para aumentar a celeridade 

dos processos especiais, 31,42% dos colegas entendem que sim, porque:

Alguns correm em férias, por se ter conferido natureza urgente dos processos sumários 

e abreviados, embora na prática isso não se tenha sentido;

Possibilidade de maior utilização do Processo Sumário.



68,58% dos colegas entendem que não porque há falta de meios humanos e materiais 

para satisfação das exigências que lhe são atribuídas.

Quanto à questão de saber se a Revisão do CPP contribuiu para desburocratizar o pro-

cesso, todos entendem que não, porque:

Foram consagradas muitas comunicações e justificações a cargo do MP na fase de in-

quérito, pois cada vez mais há que responder à hierarquia;

A simples nomeação de defensor tornou-se um labirinto Kafkiano de papelada e cálcu-

los económicos disparatados, sem agilizar coisa nenhuma;

Mais formalismo e burocratização; 

Na fase de inquérito aumentou a intervenção do JIC e quando aumentam as instâncias 

decisoras aumenta a burocratização; 

Implementação da obrigatoriedade das medidas de consenso com diligências inerentes 

que na sua maioria não revelam êxito.

Os aspectos da revisão que merecem aplauso são os seguintes:

Fim do segredo de justiça nas bagatelas penais;

Diminuição dos prazos de prisão preventiva; 

Processos especiais; 

Algumas clarificações nomeadamente na regulação das escutas; 

Alínea f) do art. 200.º do CPP (medida de coacção de sujeição a tratamento de depen-

dência de que o arguido padeça);

N.º 2, do art. 271.º, CPP (declarações para memória futura);

Art. 276.º, n.º 4, do CPP (responsabilização do magistrado pelos atrasos); 

Alargamento do âmbito de aplicação do processo sumário e sumaríssimo; 

Redacção do art. 363.º do CPP (regra da documentação da prova oral); 

Aspectos da revisão que merecem crítica:



Diminuição dos prazos de conclusão dos inquéritos, sem que existam meios compa-

tíveis para cumprimento dos mesmos; 

Revisão do segredo de justiça para certo tipo de criminalidade, nomeadamente a vio-

lenta, organizada e complexa; 

Dificuldade de recolha de meios de prova (reconhecimento, exames, buscas e escutas); 

Aumento da burocracia;

Alteração do regime de escutas; 

Dificuldade na detenção fora de flagrante delito; 

Comunicação aos sujeitos processuais dos atrasos na conclusão dos inquéritos, que em 

regra não são devidos à acção dos magistrados, mas sim à falta de meios humanos e 

materiais de investigação; 

Diminuição dos prazos da prisão preventiva; 

Impossibilidade de detenção em flagrante delito traduzindo-se em desprotecção das 

vítimas sobretudo nos crimes de violência doméstica e outros crimes contra as pessoas; 

Acentuação da intervenção do JIC; 

Irrecorribilidade por parte do MP do despacho do JIC que não aplique a medida de 

coacção promovida; 

NOVO “MAPA JUDICIÁRIO” 

Apenas 8,57% concordam com a reforma do “mapa judiciário” apresentada pelo Gov-

erno na Proposta de Lei n.º 124/2008, porque:

Existe subaproveitamento de meios;

Parece que o volume de serviço será essencial para a colocação dos magistrados;

Os restantes 91,43% dos colegas não concordam com o mapa judiciário porque:

Não vem trazer nada de melhor aos destinatários da justiça; 

Vai proporcionar o afastamento dos cidadãos da justiça e proporcionar discricionar-

iedade nas colocações; 

Pelas razões apresentadas na análise do SMMP sobre assunto; 



Não tem nada a ver com a nossa tradição judiciária, traduzindo-se numa autêntica 

revolução nesta área para a qual se duvida que alguém esteja devidamente preparado; 

Traduzir-se-á numa distanciação da justiça em relação à comunidade. 

A figura de juiz presidente pode por em causa a independência do poder judicial e o 

princípio do juiz natural. 

Desconhece-se como será a organização do MP dentro da comarca; 

Falta de Lei de Programação financeira da reforma; 

Maior afastamento entre cidadão e os locais de realização da justiça.

Conhecem o parecer que o SMMP fez sobre a primeira Proposta de Lei 62,85% dos 

colegas e concordam com ele.

Os restantes 37,15% dos colegas não o conhecem.

Estes resultados foram dados a conhecer aos 32 colegas que estiveram presentes na 

nossa Assembleia-Geral Distrital realizada dia 8 de Maio de 2008, no Ateneu 

Comercial do Porto, onde foram discutidos os problemas detectados e outros que 

têm a ver também com a degradação dos edifícios de alguns tribunais do Distrito 

Judicial do Porto, como são os casos dos Tribunais de Santa Maria da Feira, Gondo-

mar, Valongo e outros, o que tem contribuído para degradar cada vez mais a im-

agem da justiça, diminuir a sua eficácia e não serve os próprios cidadãos que a ela 

recorrem.

Da discussão gerada naquela Assembleia-Geral Distrital resultou a necessidade 

de tomar medidas de forma a evitar as consequências negativas que se prevêem 

com a implementação do Novo Mapa Judiciário e que já se sentem com a aplicação 

da Reforma Penal e Processual Penal.

Pelos presentes na Assembleia-Geral Distrital do Porto de 8 de Maio de 2008 foi 



então aprovado o seguinte:

 

“Os Magistrados do Ministério Público reunidos em Assembleia-Geral Distrital do Por-

to do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, realizada nas instalações do 

Ateneu Comercial do Porto, no dia 8 de Maio de 2008, considerando a situação criada 

pela Revisão do Mapa Judiciário e do Estatuto do Ministério Público, que se encontra 

em curso, entendem ser fundamental salvaguardar nesse processo os pontos que 

seguem: 

1.º) O Conselho Superior do Ministério Público designará, por via de concurso, os 

Procuradores-Gerais Adjuntos coordenadores nas circunscrições de base, dos DI-

APs, do DCIAP e qualquer outro magistrado com funções de Coordenação, bem 

como os Procuradores-Gerais Distritais – Aprovado por 19 Votos a favor, 9 Con-

tra e 4 Abstenções;

2.º) Que o concurso para os lugares de Procurador da República e de Procurador-

adjunto seja efectuado para lugares das secções específicas dos Departamentos 

do Ministério Público e de cada concreto Juízo do Tribunal de Comarca – 

Aprovado por 31 Votos a Favor e 1 Voto Contra.

3.º) Proibição de transferências discricionárias e arbitrárias – Aprovado por 31 

votos a favor e 1 Voto Contra.

4.º) Clarificação e compatibilização do conteúdo funcional das atribuições dos 

Procuradores da República, dos Procuradores-Gerais adjuntos Coordenadores 

das Circunscrições de Base, Procuradores-Gerais Distritais, dos poderes do Con-

selho Superior do Ministério Público e do Procurador-Geral da República – 

Aprovado por Unanimidade.



5.º) Deverão ser assumidas medidas imediatas que evitem a degradação das 

instalações de muitos tribunais do Distrito Judicial, em particular das afectas 

ao Ministério Público, nomeadamente no que diz respeito ao atendimento e acol-

himento dos utentes e melhorando as condições de segurança dos magistrados e 

funcionários tendo em vista a eficácia dos serviços – Aprovado por Unanimidade.

6.º) Exigir a dotação de quadros e restantes meios humanos, técnicos e finan-

ceiros que permitam ao Ministério Público o exercício eficaz e dignificante da sua 

função constitucional – Aprovado por Unanimidade.”

Apesar das dificuldades detectadas e quotidianamente sentidas, os Colegas do Distri-

to Judicial do Porto continuarão, como sempre o fizeram, atentos, motivados e sempre 

prontos para servir os interesses dos cidadãos e da justiça, e empenhados na dignifica-

ção da Magistratura do Ministério Público. 
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