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DELIBERAÇÃO 
 
 1 – O art. 88º-A do EMP, estabelecido pelo art. 165º da Lei 52/2008, de 28 de 

Agosto, em vigor desde 1 de Janeiro de 2009, consagra o direito e o dever de os 

magistrados do Ministério Público participarem em acções de formação contínua 

asseguradas pelo CEJ em colaboração com o CSMP. 

E estipula que esses magistrados devem participar, anualmente, em, pelo 

menos, duas acções de formação. 

Mais estabelece que a frequência e o aproveitamento dos magistrados nas 

mesmas acções são tidos em conta para efeitos do disposto no art. 113º, nº 1, do EMP. 

 

2 – O plano anual de formação contínua organizado pelo CEJ para o período 

2009/2010 (de Novembro próximo a Junho de 2010) inclui actividades de três 

tipologias: 

 a) acções de formação de curta duração, de 1 dia; 

b) cursos breves ou temáticos, que se realizarão em dias únicos de 3 a 5 

semanas sucessivas; 

c) cursos de especialização, que se realizarão nos termos referidos na 

alínea anterior. 

 Os cursos de especialização são organizados em turmas de não mais de 40 

formandos, vagas distribuídas equitativamente pelas duas magistraturas. 

Sendo que o CEJ instituiu um sistema de créditos de frequência dessas 

actividades, 50 para as acções de formação de curta duração, 150 para os cursos breves 

ou temáticos e 300 para os cursos de especialização. 

 

3 – Tem-se presente que o carácter obrigatório da participação dos magistrados 

em actividades de formação contínua asseguradas pelo CEJ e o relevo acrescido que as 

mesmas passaram a ter para efeitos da sua classificação, da sua colocação e da sua 

progressão na carreira justificam que não possa deixar de lhes ser concedida 

autorização para a frequência anual de um número determinado dessas actividades, 
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cumprindo à hierarquia organizar os serviços, designadamente em termos de 

substituições, de modo que permita essa frequência.  

Mas não se esquece que se torna indispensável acautelar, em cada Tribunal ou 

Departamento, a realização do serviço que incumbe ao Ministério Público. 

 

4 - Tudo isso ponderado o CSMP, aqui visando tão só regulamentar a 

autorização para a frequência das actividades de formação calendarizadas pelo CEJ 

para o período anual em causa (2009/2010), delibera que: 

a) a cada magistrado do Ministério Público é assegurado o direito a 

participar em 2 acções de formação de curta duração e mais 1 curso 

breve ou 1 curso de especialização; 

b) a autorização para essa participação é concedida pela Procuradoria-

Geral da República, em função das preferências manifestadas pelos 

candidatos e da sua antiguidade na carreira, uma vez obtida 

informação das Procuradorias-Gerais Distritais sobre as 

necessidades do serviço e as substituições que seja possível 

assegurar; 

c) razões de estrita indisponibilidade decorrentes da realização do 

serviço podem justificar a não concessão dessa autorização no 

período anual 2009/2010, relevando porém a actividade na qual o 

magistrado não seja autorizado a participar, apesar disso, para 

efeitos curriculares, embora ele deva frequentar actividade idêntica 

que subsequentemente seja organizada; 

d) para além das actividades consideradas na alínea a) antecedente, 

pode a Procuradoria-Geral da República autorizar a participação 

noutras, incluídas no plano de formação contínua do CEJ em que os 

magistrados se hajam inscrito, salvo casos excepcionais devidamente 

justificados até ao limite de 5 acções e 2 cursos, desde que tal não 

implique prejuízo para o serviço; 

e) os boletins de inscrição, os despachos referentes às autorizações ou 

recusa delas e as certificações respeitantes às participações são 
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juntos, por cópia, ao dossiê individual do magistrado a que 

respeitem. 

 

Lisboa, 16 de Novembro de 2009 

 

 


