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1. Nota	introdutória:	
	
O	 presente	 parecer	 completa	 o	 que	 já	 se	 encontra	 na	 Comissão	 de	 Assuntos	

Constitucionais,	Direitos,	Liberdades	e	Garantias	da	Assembleia	da	República.	
Em	 momento	 anterior	 tivemos	 oportunidade	 de	 remeter	 um	 documento	 ao	

Ministério	 da	 Justiça	 onde,	 de	 forma	mais	 aprofundada,	 analisámos	 grande	 parte	 das	
matérias	que	passaremos	a	expor.	

A	fundamentação	ali	efectuada	continua	a	manter-se	válida	para	a	generalidade	
das	situações	ora	abordadas,	pelo	que	sugerimos	a	sua	leitura.	

Somente	com	a	leitura	do	parecer	anterior	e	do	que	ora	remetemos	será	possível	
perceber	a	real	dimensão	da	revisão	estatutária	e	dos	problemas	que	se	colocam.	

O	 parecer	 que	 ora	 remetemos	 visa	 transmitir	 a	 posição	 do	 Sindicato	 dos	
Magistrados	 do	Ministério	 Público	 relativamente	 a	 várias	matérias	 da	 proposta	 de	 Lei	
destinada	a	rever	o	Estatuto	do	Ministério	Público.	

O	 documento	 foi	 elaborado	 com	 o	 objectivo	 de	 servir	 como	 instrumento	 de	
trabalho	aos	Senhores	Deputados	para	a	discussão	do	texto	legislativo	na	especialidade.	

Para	esse	efeito	 foram	efectuadas	anotações	a	diversos	artigos	da	proposta	de	
Lei,	 sugerem-se	 novas	 redacções	 de	 diversas	 normas	 e	 comparou-se	 o	 Estatuto	 dos	
Magistrados	 Judiciais	 e	 o	 Estatuto	 do	Ministério	 Público,	 assegurando	 dessa	 forma	 o	
paralelismo	 das	magistraturas	 que	 se	 impõe	 respeitar	 num	 processo	 legislativo	 deste	
género.	

		
	

2. Legitimidade	e	interesse	em	agir	do	Ministério	Público:	
	

Artigo	4.º	
Atribuições	

1	- Compete,	especialmente,	ao	Ministério	Público:		
a) Representar	 o	 Estado,	 as	 regiões	 autónomas,	 as	 autarquias	 locais,	 os	 incapazes,	 os	 incertos	 e	 os	

ausentes	em	parte	incerta;		
b) Participar	na	execução	da	política	criminal	definida	pelos	órgãos	de	soberania;		
c) Exercer	a	ação	penal	orientado	pelo	princípio	da	legalidade;	
d) Intentar	 ações	 no	 contencioso	 administrativo	 para	 defesa	 do	 interesse	 público,	 dos	 direitos	

fundamentais	e	da	legalidade	administrativa;		
e) Exercer	o	patrocínio	oficioso	dos	trabalhadores	e	suas	famílias	na	defesa	dos	seus	direitos	de	caráter	

social;		
f) Assumir,	nos	casos	previstos	na	lei,	a	defesa	de	interesses	coletivos	e	difusos;		
g) Assumir,	 nos	 termos	 da	 lei,	 a	 defesa	 e	 a	 promoção	 dos	 direitos	 e	 interesses	 das	 crianças,	 jovens,	

idosos,	adultos	com	capacidade	diminuída,	bem	como	de	outras	pessoas	especialmente	vulneráveis;	
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h) Defender	 a	 independência	 dos	 tribunais,	 na	 área	 das	 suas	 atribuições,	 e	 velar	 para	 que	 a	 função	
jurisdicional	se	exerça	em	conformidade	com	a	Constituição	e	as	leis;		

i) Promover	a	execução	das	decisões	dos	tribunais	para	que	tenha	legitimidade;		
j) Dirigir	a	investigação	criminal,	ainda	quando	realizada	por	outras	entidades;		
k) Promover	e	realizar	ações	de	prevenção	criminal;		
l) Fiscalizar	a	constitucionalidade	dos	atos	normativos;		
m) Intervir	 nos	 processos	 de	 insolvência	 e	 afins,	 bem	 como	 em	 todos	 os	 que	 envolvam	 interesse	

público;		
n) Exercer	funções	consultivas,	nos	termos	desta	lei;		
o) Fiscalizar	a	atividade	processual	dos	órgãos	de	polícia	criminal;		
p) Coordenar	a	atividade	dos	órgãos	de	polícia	criminal;	
q) Recorrer	sempre	que	a	decisão	seja	efeito	de	conluio	das	partes	no	sentido	de	fraudar	a	lei	ou	tenha	

sido	proferida	com	violação	de	lei	expressa;		
r) Exercer	as	demais	funções	conferidas	por	lei.	

2-A	 competência	 referida	 na	 alínea	 h)	 do	 número	 anterior	 inclui	 a	 obrigatoriedade	 de	 recurso	 nos	
casos	e	termos	previstos	na	Lei	de	Organização,	Funcionamento	e	Processo	do	Tribunal	Constitucional.	

	
	

Observações:	
	

O	 Ministério	 Público	 tem	 sempre	 interesse	 em	 agir	 quando	 sejam	 proferidas	
decisões	judiciais	ilegais,	pois	uma	das	suas	principais	funções	é	a	defesa	da	legalidade.	

Os	magistrados	colocados	em	graus	hierárquicos	 inferiores	não	podem	limitar	a	
actuação	processual	dos	seus	colegas	ou	superiores	hierárquicos,	designadamente	para	
efeitos	de	recurso,	por	posições	que	assumam	nos	processos.	

Neste	momento,	a	posição	de	um	único	magistrado	do	Ministério	Público	pode	
condicionar	 o	 entendimento	 da	 instituição	 quanto	 a	 uma	 determinada	 questão	 que	
tenha	sido	julgada.	

A	magistratura	do	Ministério	Público,	por	força	da	sua	evolução	histórica	e	pelo	
tratamento	constitucional	e	legal	conferido,	não	pode	ficar	limitada	na	sua	actuação,	no	
processo	penal,	por	interpretações	jurídicas	que	não	têm	em	consideração	a	estrutura	e	
funções	 duma	 instituição	 que	 em	 todas	 as	 suas	 intervenções	 obedece	 a	 critérios	 de	
estrita	legalidade	e	objectividade.	

O	entendimento	que	o	Ministério	Público	não	tem	interesse	em	agir	para	recorrer	
de	 decisões	 concordantes	 com	 a	 sua	 posição	 anteriormente	 assumida	 no	 processo	 (e	
que	segundo	algumas	posições	de	tribunais	superiores	inclusivamente	implica	a	rejeição	
do	 recurso	 interposto	 pelo	 MP	 pedindo	 a	 condenação	 dos	 arguidos,	 por	 falta	 de	
interesse	 em	 agir,	 quando	 em	 alegações	 orais	 pede	 a	 absolvição	 dos	 mesmos)	 é	
contrário	à	Constituição,	designadamente	por	violar	o	artigo	219.º,	n.º	1,	n.º	2	e	n,º	4,	da	
CRP.	

Efectivamente,	o	artigo	219.º	da	CRP	estabelece,	por	um	lado,	que	os	magistrados	
do	Ministério	Público	são	hierarquicamente	subordinados	e,	por	outro,	garante	quer	a	
autonomia	interna,	quer	externa	do	Ministério	Público.	

Salienta	ainda	o	n.º	 1	do	artigo	219.º	da	CRP	que	ao	Ministério	Público	compete	
exercer	 a	 acção	 penal	 orientada	 pelo	 princípio	 da	 legalidade	 e	 defender	 a	 legalidade	
democrática.		
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Por	 isso,	o	artigo	401.º,	n.º	 1,	alínea	a),	do	Código	de	Processo	Penal	estabelece	
que	 o	 Ministério	 Público	 tem	 legitimidade	 para	 recorrer	 de	 quaisquer	 decisões,	 sem	
quaisquer	restrições	ou	limites.	

A	defesa	da	 legalidade	democrática	e	do	princípio	da	 legalidade	 implicam	que	o	
disposto	 no	 n.º	 2	 do	 artigo	 401.º	 do	 Código	 de	 Processo	 Penal	 não	 tem	 aplicação	 ao	
Ministério	Público.	

Mas	mesmo	que	se	entenda	que	o	n.º	2	do	artigo	401.º	do	CPP	tem	aplicação	ao	
Ministério	 Público,	 quem	 define	 legalmente	 esse	 interesse	 em	 agir	 é	 a	 organização	
hierárquica	 desta	magistratura	 e	 não	 outra	magistratura,	 isto	 por	 força	 dos	 princípios	
constitucionais	consagrados	no	artigo	219.º	da	Constituição	e	por	força	da	estrutura	legal	
estatutária	estabelecida	para	o	Ministério	Público.	Daqui	resulta	que	o	Ministério	Público	
é	uma	magistratura	separada	e	independente	dos	juízes,	não	recebe	ordens	ou	censuras	
dos	juízes	e	constitui,	com	o	Tribunal,	um	órgão	autónomo	de	administração	da	justiça.	
Aqui	também	reside	a	sua	autonomia	externa.	Essa	autonomia,	na	relação	com	os	juízes,	
sejam	de	que	grau	for,	é	indispensável	à	própria	independência	dos	tribunais,	já	que	a	lei	
atribui	 expressamente	 ao	 Ministério	 Público	 a	 competência	 para	 defender	 a	
independência	 dos	 tribunais	 e	 velar	 para	 que	 a	 função	 jurisdicional	 se	 exerça	 em	
conformidade	com	a	constituição	e	as	leis.	

	
Além	disso,	no	que	respeita	às	atribuições	(artigo	4.º,	n.º	1,	alínea	g,	da	Proposta)	

aplaude-se	a	consagração	de	que	ao	Ministério	Público	cabe	a	promoção	dos	interesses	
dos	 idosos,	 bem	 como	 de	 outras	 pessoas	 especialmente	 vulneráveis,	 mas	 podia	
consagrar-se	um	poder	geral	de	promoção	dos	interesses	e	direitos	das	vítimas.		

	
Importa	 definir	 os	 termos	 dessas	 atribuições,	 densificando-se	 o	 tipo	 de	

intervenção	no	artigo	9.º	da	proposta		
	
	

Proposta	de	redacção:	
	

Propomos	que	o	artigo	4.º	n.º	2	EMP	tenha	a	seguinte	redacção:	
	

2	-	A	competência	referida	na	alínea	h)	do	número	anterior	inclui	a	obrigatoriedade	de	recurso	nos	
casos	e	termos	da	Lei	de	Organização,	Funcionamento	e	Processo	do	Tribunal	Constitucional	e	 implica	a	
legitimidade	 e	 interesse	 para	 recorrer	 de	 quaisquer	 decisões	 penais,	 mesmo	 que	 sejam	 favoráveis	 e	
concordantes	com	posição	já	anteriormente	assumida	no	processo.		

	
No	 que	 ainda	 respeita	 às	 atribuições	 deveria	 constar	 consagração	 do	 dever	 de	 notificação	 ao	

Ministério	 Público	 de	 todas	 as	 decisões	 dos	 tribunais,	 capacitando	 a	 defesa	 pública	 da	 legalidade,	
propondo-se	 o	 acrescento	 de	 um	 número	 3	 ao	 artigo	 4.º	 da	 Proposta	 “Para	 cumprimento	 das	
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competências	previstas	nas	alíneas	g),	h),	i),	k),	l),	n)	e	p)	do	n.º	1,	deve	o	Ministério	Público	ser	notificado	
das	decisões	finais	proferidas	por	todos	os	tribunais.”		

	
	

3. Representação	do	Ministério	Público	no	Supremo	Tribunal	de	Justiça:	
	

Artigo	8.º	
Representação	do	Ministério	Público	

1	- O	Ministério	Público	é	representado:		
a) No	Tribunal	Constitucional,	no	Supremo	Tribunal	de	Justiça,	no	Supremo	Tribunal	Administrativo	e	no	

Tribunal	de	Contas,	pelo	Procurador-Geral	da	República;	
b) Nos	tribunais	da	Relação	e	nos	Tribunais	Centrais	Administrativos,	por	procuradores-gerais-adjuntos;		
c) Nos	tribunais	de	1.ª	instância,	por	procuradores-gerais	adjuntos	e	procuradores	da	República.		
2	- O	Ministério	Público	é	representado	nos	demais	tribunais	nos	termos	da	lei.		
3	- Os	magistrados	do	Ministério	Público	fazem-se	substituir	nos	termos	previstos	no	presente	Estatuto.	

	
Observações:	
	

No	 que	 diz	 respeito	 ao	 Supremo	 Tribunal	 de	 Justiça,	 entendemos	 que	 aí	 o	
Ministério	Público	também	deveria	ser	representado	por	Procuradores-Gerais	Adjuntos	e	
não	somente	pelo	Procurador-Geral	da	República.	

Os	 Procuradores-Gerais	 Adjuntos	 que	 exercem	 funções	 no	 STJ	 representam	 o	
Procurador-Geral	da	República	e	por	essa	razão	não	têm	vaga	no	tribunal	mencionado.	

Os	 procuradores	 mais	 experientes,	 com	 a	 carreira	 mais	 longa	 e	 melhores	
classificações	 são	 aqueles	 que	 acabam	 por	 ter	 um	 dos	 lugares	 mais	 precários	 da	
instituição,	 o	 que	 os	 torna	 extremamente	 dependentes	 do	 PGR	 e	 pode	 levar	 a	
problemas	de	autonomia	interna.	

	
Proposta	de	redacção:	

	
Artigo	8.º,	

	n.º	1	
a)	 No	 Supremo	 Tribunal	 de	 Justiça,	 no	 Tribunal	 Constitucional,	 no	 Supremo	 Tribunal	

Administrativo	 e	 no	 Tribunal	 de	 Contas,	 pelo	 Procurador-Geral	 da	 República	 e	 por	 procuradores-gerais-
adjuntos.		

	
Não	 se	 vislumbra	 a	 razão	 pela	 qual	 os	 PGA´s	 nestas	 instâncias	 não	 tenham	

competências	próprias	mas	sim	de	“coadjuvação	e	substituição”	do	PGR	.		
	
	

4. Conselho	Superior	do	Ministério	Público:	
	

4.1. Estatuto	dos	membros	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	
	

Artigo	31.º	
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Estatuto	dos	membros	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	
1	- Aos	vogais	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	que	não	sejam	magistrados	do	Ministério	Público	é	

aplicável,	com	as	devidas	adaptações,	o	regime	de	deveres,	direitos	e	garantias	destes	magistrados.	
2	- Os	vogais	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	que	não	sejam	magistrados	do	Ministério	Público	não	

podem	participar	no	processo	de	classificação	ou	decisão	disciplinar	de	magistrados	que	tenham	intervindo	
em	processo	no	âmbito	do	qual	aqueles	tenham	participado	na	qualidade	de	mandatários	ou	parte.	

3	- O	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	determina	os	casos	em	que	o	cargo	de	vogal	deve	ser	exercido	a	
tempo	integral.	

4	- Os	vogais	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	que	exerçam	funções	em	regime	de	tempo	integral	
auferem	as	remunerações	correspondentes	às	do	vogal	magistrado	de	categoria	mais	elevada.	

5	- Os	membros	de	entre	si	eleitos	pelos	magistrados	do	Ministério	Público	podem	beneficiar	de	redução	de	
serviço	em	percentagem	a	determinar	pelo	Conselho	Superior	do	Ministério	Público.	

6	- Os	 membros	 do	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	 Público	 têm	 direito	 a	 senhas	 de	 presença	 no	 valor	
correspondente	a	três	quartos	da	UC,	e,	se	domiciliados	fora	da	área	metropolitana	de	Lisboa,	a	ajudas	de	
custo	e	despesas	de	transporte,	nos	termos	da	lei.	

7	- Os	vogais	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	gozam	das	prerrogativas	legalmente	estatuídas	para	
os	magistrados	dos	tribunais	superiores	quando	indicados	como	testemunhas	em	qualquer	processo.	

8	- Os	vogais	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	demandados	judicialmente	em	razão	do	exercício	das	
suas	 funções	de	vogal	 têm	direito	a	patrocínio	 judiciário	suportado	pelo	Conselho	Superior	do	Ministério	
Público.	

	

Observações:	
	
										O	 presente	 artigo,	 designadamente	 o	 artigo	 31.º,	 n.º	 2	 do	 EMP,	 representa	 um	
avanço	face	ao	regime	actual,	mas	não	garante	a	salvaguarda	de	todas	as	situações.	
										Para	 além	 das	 classificações	 e	 decisões	 disciplinares,	 os	 membros	 do	 CSMP	 são	
chamados	a	decidir	muitas	outras	situações.	
									Os	 membros	 do	 CSMP	 têm	 intervenção	 na	 escolha	 de	 quem	 é	 promovido	 a	
Procurador-Geral	 Adjunto	 ou	 de	 quem	 é	 seleccionado	 para	 a	 escolha	 de	 Procurador	
Coordenador	de	comarca,	Director	de	DIAP	ou	inspector	do	MP.	
								Para	 além	 disso,	 o	 CSMP	 decide	 a	 mobilidade	 de	 magistrados,	 as	 comissões	 de	
serviço	ou	as	incompatibilidades	de	magistrados,	entre	outros	assuntos.	
								É	muito	 importante	que	o	estatuto	dos	membros	do	CSMP	não	 seja	utilizado	para	
obter	vantagens	processuais,	condicionando	os	procuradores	que	se	encontram	no	“lado	
oposto”.	
	
Proposta	de	redacção:		
	
																																																																		Artigo	31º	EMP	
(…)	
9-	Os	vogais	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	que	não	sejam	magistrados	do	Ministério	Público	
não	 podem	 intervir	 em	 processo	 de	 natureza	 judicial	 em	 que	 o	 Ministério	 Público	 tenha	 intervenção	
processual	principal.	
	
	

4.2. Secção	de	deontologia:	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Artigo	34.º	EMP	
Secções	

1	- O	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	 Público	 dispõe	 de	 uma	 secção	 permanente,	 de	 uma	 ou	 mais	
secções	 de	 avaliação	 do	 mérito	 profissional,	 de	 uma	 secção	 disciplinar	 e	 de	 uma	 secção	 de	
deontologia.	

2	- (…)		
3	- Compõem	 a	 secção	 permanente	 o	 Procurador-Geral	 da	 República	 e	 quatro	 vogais	 designados	 pelo	

plenário,	por	um	período	de	três	anos,	renovável	por	uma	única	vez,	salvaguardando-se,	sempre	que	
possível,	quanto	aos	vogais,	a	representação	paritária	de	magistrados	e	não	magistrados.	

4	- (…)	
5	- (…)	
6	- (…)	
7	- (…)	
8	- Compete	à	secção	de	deontologia	emitir,	por	iniciativa	própria	ou	a	solicitação	do	Procurador-Geral	da	

República,	 parecer	 sobre	 a	 interpretação	 de	 normas	 estatutárias	 com	 incidência	 na	 ética	 e	
deontologia	dos	magistrados,	bem	assim	como	emitir	recomendações	nessa	matéria.	

9	- A	secção	de	deontologia	é	composta	nos	termos	do	n.º	3.	
10	- Os	pareceres	e	recomendações	emitidos	pela	secção	de	deontologia	são	submetidos	ao	plenário	para	

aprovação.	
	

Artigo	150.º	EMJ	
Estrutura	

1- O	Conselho	Superior	da	Magistratura	funciona	em	plenário	e	em	conselho	permanente.	
2- O	plenário	é	constituído	por	todos	os	membros	do	Conselho,	nos	termos	do	n.º	1	do	artigo	137.º	
3- O	conselho	permanente	funciona	nas	seguintes	secções	especializadas:	

a) Secção	de	assuntos	gerais;	
b) Secção	de	assuntos	inspetivos	e	disciplinares;	
c) Secção	de	acompanhamento	e	ligação	aos	tribunais	judiciais.	

	
	
	

Observações:	
	
O	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	 tem	uma	secção	de	deontologia	e	o	

Conselho	Superior	da	Magistratura	não.	
Não	se	vislumbra	que	os	magistrados	do	Ministério	Público	necessitem	de	uma	

secção	de	deontologia.	Os	deveres	e	as	 (muitas)	 limitações	de	direitos	devem	constar	
especifica	e	claramente	na	Lei	e	na	Constituição	da	República	Portuguesa	e	não	ficarem	
sujeitos	à	opinião	de	uma	secção	de	deontologia	que	poderá	decidir	de	acordo	com	os	
casos	mediáticos	do	momento.	

O	artigo	34.º	do	anteprojecto	cria	uma	nova	secção	de	deontologia.	
Compete	à	secção	de	deontologia	emitir	por	iniciativa	própria	ou	a	solicitação	do	

Procurador-Geral	 da	 República,	 parecer	 sobre	 a	 interpretação	 de	 normas	 estatutárias	
com	 incidência	 na	 ética	 e	 deontologia	 dos	 magistrados,	 bem	 assim	 emitir	
recomendações	nessa	matéria.	

A	 secção	 de	 deontologia	 poderá	 transformar-se	 numa	 antecâmara	 da	 secção	
disciplinar	 e	 ir	 muito	 para	 além	 dos	 deveres	 estatutários;	 isto	 é,	 limitar	 direitos,	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

liberdades	 e	 garantias	 dos	 magistrados	 para	 além	 do	 que	 se	 encontra	 previsto	 na	
Constituição	da	República	Portuguesa.	

Os	 deveres	 dos	 magistrados	 encontram-se	 mais	 especificados	 na	 presente	
proposta	de	Lei,	pelo	que	não	se	vê	utilidade	na	criação	da	secção	mencionada.	

Por	outro	 lado	não	se	compreende	qual	a	 razão	por	que	a	secção	deontológica	
deverá	 ser	 constituída	 obrigatoriamente	 em	 regime	 de	 paridade	 por	 membros	
magistrados	e	não	magistrados.	

Os	conselhos	de	deontologia	das	ordens	profissionais	são	compostos	unicamente	
por	 pares	 e,	 para	 além	 da	 competência	 deontológica,	 têm	 igualmente	 competência	
disciplinar.	

	
Proposta	de	redacção:				

	
Propõe-se	 a	 supressão	dos,	 nºs	 8º,	 9º	 e	 10º	 do	 artigo	 34º	 do	 EMP,	 bem	 como	a	

eliminação	da	referência	à	secção	de	deontologia	no	artigo	34º,	nº1	EMP.	
	
	

4.3. Delegação	de	poderes:	
	

Delegação	de	poderes	
Artigo	34.º	EMP	

Secções	
1- (…)	
2- A	secção	permanente	tem	as	competências	que	lhe	forem	delegadas	pelo	plenário	e	que	não	caibam	

nas	competências	das	restantes	secções,	podendo	aquele,	por	 iniciativa	própria	ou	a	pedido,	avocá-
las.	
	

Observações:	
	
A	secção	permanente	do	Conselho	deveria	ter	as	suas	competências	concretizadas	

no	artigo	34.º,	n.2,	que	contém	uma	norma	em	branco	e	que	permite	que	seja	o	Conselho	a	
definir	 as	 competências	 da	 secção	 permanente	 (“tem	 as	 competências	 que	 lhe	 forem	
delegadas	pelo	plenário”)	apenas	se	excluindo	a	delegação	de	competências	próprias	das	
secções	de	avaliação	de	mérito	profissional,	disciplinar	e	de	deontologia.		

Assim,	matérias	de	elevada	relevância	para	o	Ministério	Público,	que	deveriam	ser	
objecto	de	apreciação	do	plenário,	poderão	transitar	para	o	âmbito	de	competência	da	
secção	permanente,	esvaziando-se	as	competências	do	CSMP.	

	
	

4.4. Escusas	e	suspeição:	
	
No	que	concerne	ao	processo	decisório,	deveria	prever-se	um	regime	de	escusa	e	

suspeição	para	os	membros	do	CSMP.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Há	 diversas	 situações	 que	 aconselham	 que	 os	 conselheiros	 não	 participem	 no	
processo	 decisório	 em	 certos	 casos,	 sob	 pena	 de	 comprometerem	 a	 própria	
credibilidade	da	decisão	e	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público.	

	
	

4.5. Provimento	 no	 departamento	 das	 tecnologias	 e	 sistemas	 de	
informação.	
	

Artigo	53.º	
Estrutura	e	competência	

1	-	(...)	
2- 	O	 departamento	 das	 tecnologias	 de	 informação	 tem	 um	 diretor	 que,	 quando	 magistrado	 do	
Ministério	Público,	é	provido	nos	termos	do	artigo	165.º	
	
	

Observações:	
	

	O	 departamento	 em	 causa	 deve	 ser	 provido	 nos	 termos	 do	 artigo	 165.º	 da	
proposta,	razão	pela	qual	o	n.º	2	deste	artigo	deverá	ter	a	seguinte	redacção:	

	
Proposta	de	redacção:	

		
Artigo	53.º	

Estrutura	e	competência	
1	-	(...)	
3- 	O	 departamento	 das	 tecnologias	 de	 informação	 tem	 um	 diretor	 que	 é	 provido	 nos	 termos	 do	
artigo	165.º	
	
	
	

5. Composição	do	DCIAP:	
	

Artigo	60.º	EMP	
Composição	

1	- O	 número	 de	 procuradores-gerais-adjuntos	 e	 procuradores	 da	 República	 a	 exercer	 funções	 no	
departamento	é	estabelecido	em	quadro	aprovado	por	portaria	do	membro	do	governo	responsável	
pela	área	da	justiça,	ouvido	o	Conselho	Superior	do	Ministério	Público.	
	
	

Observações:	
	
O	 número	 de	 magistrados	 que	 exercem	 funções	 no	 DCIAP	 não	 deve	 ficar	

dependentes	de	um	quadro	aprovado	pelo	Ministério	da	Justiça,	mas	o	número	deve	ser	
ajustado	 de	 forma	 mais	 flexível	 e	 autónoma	 pelo	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	
Público.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

A	 possibilidade	 de	 limitação	 do	 número	 de	 magistrados	 a	 exercer	 funções	 no	
DCIAP	 por	 parte	 do	 Governo	 poderá	 condicionar	 a	 investigação	 da	 criminalidade	
económico-financeira	mais	grave.	

	
	

6. Competências	do	Procurador-Geral	Regional	
	

Artigo	68.º	
Competência	

Compete	ao	procurador-geral	regional:		
a) Dirigir,	 coordenar	 e	 fiscalizar	 a	 atividade	 do	 Ministério	 Público	 no	 âmbito	 da	 sua	 área	 de	

competência	territorial	e	emitir	ordens	e	instruções;	
b) Representar	o	Ministério	Público	no	tribunal	da	Relação	e	no	Tribunal	Central	Administrativo;		
c) Propor	 ao	 Procurador-Geral	 da	 República	 a	 adoção	 de	 diretivas	 que	 visem	 a	 uniformização	 de	

procedimentos	do	Ministério	Público;		
d) Planear	 e	 definir,	 anualmente,	 a	 atividade	 e	 os	 objetivos	 da	 procuradoria-geral	 regional,	

acompanhar	 a	 sua	 execução,	 proceder	 à	 correspondente	 avaliação	 e	 transmiti-la	 ao	 Procurador-
Geral	da	República;	

e) Assegurar	 a	 coordenação	da	 atividade	do	Ministério	Público	no	 tribunal	 da	Relação	 e	 no	Tribunal	
Central	Administrativo,	designadamente	quanto	à	interposição	de	recursos	visando	a	uniformização	
da	jurisprudência;	

f) Intervir	hierarquicamente	nos	inquéritos,	nos	termos	previstos	no	Código	de	Processo	Penal;	
g) Atribuir,	 por	 despacho	 fundamentado,	 processos	 concretos	 a	 outro	 magistrado	 que	 não	 o	 seu	

titular	 sempre	que	 razões	ponderosas	de	especialização,	 complexidade	processual	ou	 repercussão	
social	o	justifiquem;		

h) Promover	 a	 articulação	 da	 atividade	 do	 Ministério	 Público	 nas	 diversas	 jurisdições	 e	 áreas	
especializadas,	 designadamente	 com	 a	 criação	 e	 dinamização	 de	 redes,	 em	 colaboração	 com	 os	
gabinetes	de	coordenação	nacional	e	os	departamentos	centrais;	

i) Analisar	 e	 difundir,	 periodicamente,	 informação	 quantitativa	 e	 qualitativa	 relativa	 à	 atividade	 do	
Ministério	Público;	

j) Coordenar	a	atividade	dos	órgãos	de	polícia	criminal;		
k) Fiscalizar	a	atividade	processual	dos	órgãos	de	polícia	 criminal	 e	manter	 informado	o	Procurador-

Geral	da	República;		
l) Velar	 pela	 legalidade	 da	 execução	 das	 medidas	 restritivas	 de	 liberdade	 e	 de	 internamento	 ou	

tratamento	compulsivo	e	propor	medidas	de	inspeção	aos	estabelecimentos	ou	serviços,	bem	como	
a	adoção	das	providências	disciplinares	ou	criminais	que	devam	ter	lugar;		

m) Proceder	à	distribuição	de	 serviço	entre	os	procuradores-gerais-adjuntos	que	exerçam	 funções	na	
procuradoria-geral	regional,	sem	prejuízo	do	disposto	na	lei	do	processo;		

n) Promover	a	articulação	com	entidades	que	devam	colaborar	com	o	Ministério	Público	no	âmbito	das	
suas	atribuições;	

o) Apreciar	os	regulamentos	das	Procuradorias	e	departamentos	do	Ministério	Público	e	apresentá-los	
à	Procuradoria-Geral	da	República	para	aprovação;		

p) Decidir	os	pedidos	de	justificação	de	falta	ao	serviço	e	de	autorização	ou	justificação	de	ausência	por	
motivo	 ponderoso,	 formulados	 pelos	 magistrados	 do	 Ministério	 Público	 em	 funções	 na	
procuradoria-geral	 regional,	pelo	diretor	do	DIAP	regional	e	pelos	magistrados	coordenadores	das	
procuradorias	da	República	das	comarcas	e	administrativas	e	fiscais;	

q) Exercer	as	demais	funções	conferidas	por	lei.		
	

Observações:		
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

	
Com	 o	 novo	 EMP,	 o	 Procurador	 Regional	 passa	 a	 ter	 amplos	 poderes	 de	

coordenação	que	não	tinha	até	aqui.	
A	 concentração	 de	 tanto	 poder	 numa	 única	 figura	 poderá	 levar	 a	 que	 exista	 a	

tentação	do	titular	do	órgão	se	isolar	e	só	se	ouvir	a	si	próprio.	
É	preciso	garantir	 que	o	Procurador-Geral	Regional	ouça	os	 coordenadores	das	

áreas	especializadas,	de	modo	a		criar-se	uma	melhor	articulação.	
Este	é	um	princípio	básico	de	gestão	que	importa	consagrar	legislativamente.		
	
	

Proposta	de	redacção:	
	

Artigo	68º	
Competência	

e)Assegurar	 a	 coordenação	 da	 atividade	 do	Ministério	 Público	 no	 tribunal	 da	 Relação	 e	 no	 Tribunal	 Central	
Administrativo,	designadamente	quanto	à	interposição	de	recursos	visando	a	uniformização	da	jurisprudência,	
ouvido	o	magistrado	do	Ministério	Público	Coordenador	da	Procuradoria	da	República	administrativa	e	fiscal	
respectiva.	

(…)	

h)	Promover	a	articulação	da	atividade	do	Ministério	Público	nas	diversas	 jurisdições	e	áreas	especializadas,	
designadamente	 com	 a	 criação	 e	 dinamização	 de	 redes,	 em	 colaboração	 com	os	 gabinetes	 de	 coordenação	
nacional	 e	 os	 departamentos	 centrais,	 ouvidos	 os	 magistrados	 do	 Ministério	 Público	 Coordenadores	 das	
respectivas	jurisdições	e	áreas	especializadas.	

	
	

7- Quadro	complementar:	
	
O	 quadro	 complementar	 destina-se	 a	 optimizar	 a	 gestão	 de	 quadros,	 evitando	

que	em	razão	da	falta	ou	impedimento	dos	titulares,	o	cidadão	fique	privado	de	aceder	à	
justiça.	

Passaremos	a	analisar	comparativamente	as	normas	que	regem	esta	matéria.			
	

Quadro	complementar	de	magistrados	do	Ministério	Público	
	

Artigo	69.º	EMP	
Quadro	complementar	

1	- Na	 sede	 de	 cada	 procuradoria-geral	 regional	 pode	 ser	 criado	 um	 quadro	 complementar	 de	
magistrados	 do	 Ministério	 Público	 para	 colocação	 nas	 procuradorias	 e	 departamentos	 da	
circunscrição	 em	 que	 se	 verifique	 a	 falta	 ou	 o	 impedimento	 dos	 titulares,	 a	 vacatura	 do	 lugar,	 ou	
quando	o	número	ou	a	complexidade	dos	processos	existentes	o	justifiquem.	

2	- O	quadro	de	magistrados	do	Ministério	Público	referido	no	número	anterior	pode	ser	desdobrado	ao	
nível	de	cada	uma	das	procuradorias	da	República	das	comarcas	ou	administrativas	e	fiscais.	

3	- Os	 magistrados	 do	 Ministério	 Público	 nomeados	 para	 o	 quadro	 auferem,	 quando	 colocados	 em	
procuradoria	 ou	 departamento	 situado	 em	 concelho	 diverso	 daquele	 em	 que	 se	 situa	 a	 sede	 da	
procuradoria-geral	 regional	 ou	 o	 domicílio	 autorizado,	 ajudas	 de	 custo	 nos	 termos	 da	 lei	 geral,	
relativas	aos	dias	em	que	prestam	serviço	efectivo.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

4	- O	número	de	magistrados	do	Ministério	Público	que	 integram	os	quadros	é	 fixado	por	portaria	dos	
membros	do	Governo	 responsáveis	pelas	áreas	das	 finanças	e	da	 justiça,	 sob	proposta	do	Conselho	
Superior	do	Ministério	Público.	

5	- Compete	 ao	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	 Público	 aprovar	 o	 regulamento	 dos	 quadros	
complementares	e,	com	faculdade	de	delegação,	efectuar	a	gestão	respectiva.	
	

Artigo	45.º-B	EMJ	
Quadro	complementar	de	magistrados	judiciais	

1	- Nas	sedes	dos	tribunais	da	Relação	pode	ser	criado	um	quadro	complementar	de	magistrados	judiciais	
para	 destacamento	 em	 tribunais	 judiciais	 de	 primeira	 instância	 em	 que	 se	 verifique	 a	 falta	 ou	 o	
impedimento	dos	 seus	 titulares,	 a	 vacatura	do	 lugar,	 ou	quando	o	número	ou	 a	 complexidade	dos	
processos	existentes	o	justifique.	

2	- O	quadro	de	magistrados	judiciais	referido	no	número	anterior	pode	ser	desdobrado	ao	nível	de	cada	
uma	das	comarcas.	

3	- (…)	
4	- (…)	
5	- Cabe	 ao	 Conselho	 Superior	 da	 Magistratura	 efectuar	 a	 gestão	 do	 quadro	 referido	 nos	 n.ºs	 1	 e	 2	 e	

regular	o	destacamento	dos	respectivos	magistrados	judiciais.	
	
	

Observações:		
	
Da	 análise	 comparativa	 do	 regime	 do	 quadro	 complementar	 entre	 as	 duas	

magistraturas	 evola	 que	 o	 Conselho	 Superior	 da	 Magistratura	 gere	 efectivamente	 os	
quadros	 complementares,	 ao	 contrário	 do	 regime	 aplicável	 aos	 magistrados	 do	
Ministério	Público	em	que	é	possível	a	delegação	de	competências.	

Na	prática,	esta	delegação	de	competência	tem	esvaziado	a	gestão	do	Conselho	
Superior	do	Ministério	Público	no	que	diz	respeito	aos	magistrados	do	Ministério	Público	
colocados	no	quadro	complementar.	

Por	 outro	 lado,	 o	 artigo	 69.º,	 n.º	 3	 da	 proposta	 dispõe	 que	 os	magistrados	 do	
Ministério	Público	colocados	no	quadro	complementar	recebem	ajudas	de	custo	quando	
forem	colocados	em	município	diferente	da	sede	do	distrito	ou	do	domicílio	autorizado.		

As	ajudas	de	custo	reportam-se	aos	dias	em	que	seja	prestado	serviço	efectivo,	
ou	seja,	não	abarcam	Sábados,	Domingos	e	Feriados.	

O	 critério	 relevante	 para	 pagamento	 de	 ajudas	 de	 custo	 só	 poderá	 ser	 o	
deslocamento	face	a	um	ponto	fixo	e	não	relativamente	a	vários,	ou	seja,	ou	Ministério	
da	Justiça	tem	de	optar	ou	pela	sede	do	distrito	ou	domicílio	autorizado.	

É	claro	que	quanto	mais	pontos	o	Ministério	da	Justiça	consagrar	mais	se	exime	
ao	 pagamento	 de	 ajudas	 de	 custo,	 mas	 também	 fará	 com	 que	 existam	 menos	
concorrentes	a	integrar	o	quadro	complementar.	

Por	último,	o	artigo	69.º,	n.º	1	do	EMP	só	prevê	a	colocação	dos	procuradores	do	
quadro	 complementar	 nas	 Procuradorias	 e	 departamentos,	 mas	 esquece	 a	 colocação	
nos	juízos.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Existem	 algumas	 centenas	 de	 procuradores	 que	 exercem	 funções	 junto	 dos	
juízos	 e	 por	 essa	 razão	 é	 necessário	 recorrer-se	 com	 frequência	 aos	 magistrados	 do	
quadro	complementar	para	colmatar	as	falhas	existentes.	

	
Proposta	de	redacção:	

	
																																																													Artigo	69.º	EMP	
																																																					Quadro	complementar	
1-Na	 sede	 de	 cada	 procuradoria-geral	 regional	 pode	 ser	 criado	 um	 quadro	 complementar	 de	

magistrados	do	Ministério	Público	para	colocação	nos	juízos,	procuradorias	e	departamentos	da	circunscrição	
em	que	se	verifique	a	 falta	ou	o	 impedimento	dos	titulares,	a	vacatura	do	 lugar,	ou	quando	o	número	ou	a	
complexidade	dos	processos	existentes	o	justifiquem.	

2-	(…)	
3- Os	magistrados	do	Ministério	Público	nomeados	para	o	quadro	auferem,	quando	colocados	

em	procuradoria	 ou	 departamento	 situado	 em	 concelho	diverso	 daquele	 em	que	 se	 situa	 a	
sede	da	procuradoria-geral	regional,	ajudas	de	custo	nos	termos	da	lei	geral,	relativas	aos	dias	
em	que	prestam	serviço	efetivo.	

4- (…)	
5-	 Compete	 ao	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	 Público	 aprovar	 o	 regulamento	 dos	 quadros	

complementares	e	efetuar	a	gestão	respetiva.	
	
	 	

8- Mobilidade:	
	

Artigo	75.º	EMP	
Direcção	

1	- O	magistrado	do	Ministério	Público	coordenador	dirige	e	coordena	a	atividade	do	Ministério	Público	
na	 comarca,	 incluindo	 as	 procuradorias	 dos	 tribunais	 de	 competência	 territorial	 alargada	 ali	
sedeados,	emitindo	ordens	e	instruções,	competindo-lhe:	
(…)	

k) Propor	ao	Conselho	Superior	do	Ministério	Público,	através	do	procurador-geral	regional,	a	reafetação	
de	magistrados	do	Ministério	Público;	
					(…)	
2-As	decisões	previstas	nas	alíneas	k),	 l)	e	m)	do	número	anterior	devem	ser	precedidas	da	audição	

dos	magistrados	visados.	
	

Procuradorias	da	República	administrativas	e	fiscais	
	

Artigo	88.ºEMP	
Estrutura	e	direcção	

(…)	
4- Sem	prejuízo	do	disposto	no	artigo	68.º,	compete	ao	magistrado	do	Ministério	Público	coordenador	

da	procuradoria	da	República	administrativa	e	fiscal:	 	
h) Propor	 ao	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	 Público,	 através	 do	 procurador-geral	 regional,	 a	

reafetação	de	magistrados;		
5- Ao	exercício	das	competências	previstas	nas	alíneas	h),	i)	e	j)	do	número	anterior	aplica-se	o	disposto	

nos	artigos	76.º	a	81.º	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Artigo	45.º-A	EMJ	
Reafetação	de	juízes,	afetação	de	processos	e	acumulação	de	funções	

1- O	Conselho	Superior	da	Magistratura,	 sob	proposta	ou	ouvido	o	presidente	da	comarca,	e	mediante	
concordância	dos	juízes,	pode	determinar:	

a) A	 reafetação	 de	 juízes,	 respeitado	 o	 princípio	 da	 especialização	 dos	
magistrados,	a	outro	tribunal	ou	juízo	da	mesma	comarca;	

b) A	afetação	de	processos	para	 tramitação	e	decisão	a	outro	 juiz	que	não	o	
seu	titular,	tendo	em	vista	o	equilíbrio	da	carga	processual	e	a	eficiência	dos	
serviços.			

	
	

Observações:		
	
A	mobilidade	dos	magistrados	do	Ministério	Público	 tem	de	ser	enquadrada	de	

acordo	com	o	princípio	constitucional	da	inamovibilidade	de	magistrados,	bem	como	ser	
aferida	segundo	o	princípio	do	paralelismo	das	magistraturas.	

O	 regime	 de	 afectação	 previsto	 para	 os	 magistrados	 judiciais	 exige	 o	
consentimento	 dos	 juízes	 ao	 contrário	 dos	 magistrados	 do	 Ministério	 Público	 onde	
apenas	é	exigida	a	sua	audição.	

	
Proposta	de	redacção:		

																																																																					Artigo	75.º	EMP	
																																																																							Direcção	
1- O	magistrado	do	Ministério	Público	coordenador	dirige	e	coordena	a	actividade	do	Ministério	

Público	 na	 comarca,	 incluindo	 as	 procuradorias	 dos	 tribunais	 de	 competência	 territorial	
alargada	ali	sedeados,	emitindo	ordens	e	instruções,	competindo-lhe:	

(…)	
	
k) Propor	ao	Conselho	Superior	do	Ministério	Público,	 através	do	procurador-geral	 regional,	 a	
reafectação	de	magistrados	do	Ministério	Público,	mediante	o	consentimento	prévio	dos	mesmos.	
(…)	
	
2- As	decisões	previstas	nas	alíneas	l)	e	m)	do	número	anterior	devem	ser	precedidas	da	audição	

dos	magistrados	visados.		
	
Nota:	Caso	a	redacção	seja	aprovada	terá	de	ser	alterado	o	artigo	77º	do	EMP.	
	
	

Procuradorias	da	República	administrativas	e	fiscais	
Artigo	88.º	EMP	

Estrutura	e	direcção	
(…)	

4- Sem	 prejuízo	 do	 disposto	 no	 artigo	 68.º,	 compete	 ao	 magistrado	 do	 Ministério	 Público	
coordenador	da	procuradoria	da	República	administrativa	e	fiscal:	 	
h) Propor	 ao	 Conselho	 Superior	 do	Ministério	 Público,	 através	 do	 procurador-geral	 regional,	 a	

reafectação	de	magistrados,	mediante	o	consentimento	prévio	dos	mesmos.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Ao	exercício	das	competências	previstas	nas	alíneas	i)	e	j)	do	número	anterior	aplica-se	o	disposto	
nos	artigos	76.º	a	81.º	

	
	

9- Agregações:	
	

Artigo	80.º	EMP	
Agregação	

1	- A	 agregação	 consiste	 na	 colocação,	 pelo	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	 Público,	 no	 âmbito	 do	
movimento	anual,	de	magistrados	a	exercer	mais	do	que	uma	função	ou	a	exercer	funções	em	mais	
do	que	um	tribunal,	secção	ou	departamento	da	mesma	comarca.	

2	- A	agregação	de	lugares	ou	de	funções	é	publicitada	no	anúncio	do	movimento.	
3	- A	colocação	em	agregação	pressupõe	a	ponderação	sobre	as	necessidades	do	serviço,	os	valores	de	

referência	processual	e	a	proximidade	e	acessibilidade	dos	lugares	a	agregar.	
	

Observações:	
	
O	 regime	 de	 agregação	 implica	 que	 um	 magistrado	 do	 Ministério	 Público	

desempenhe	funções	em	mais	do	que	um	local	no	interior	da	mesma	comarca.	
No	 entanto,	 não	 existe	 qualquer	 limite	 quilométrico	 a	 respeitar,	 pelo	 que,	 por	

absurdo,	 o	 procurador	 poderá	 ter	 que	 desempenhar	 funções	 em	 dois	 tribunais	 que	
distem	100	quilómetros	entre	si.	

A	 agregação	 de	 funções	 a	 partir	 de	 um	 determinado	 número	 de	 quilómetros	
revela-se	 contraproducente,	 pois	 o	 magistrado	 poderá	 ter	 de	 passar	 mais	 tempo	 em	
deslocações	do	que	efectivamente	a	exercer	as	suas	funções.	

	
		

Proposta	de	redacção:	
	

Artigo	80.º	EMP	
Agregação	

(…)	
3-A	 colocação	 em	 agregação	 pressupõe	 a	 ponderação	 sobre	 as	 necessidades	 do	 serviço,	 os	

valores	 de	 referência	 processual	 e	 a	 proximidade	 e	 acessibilidade	 dos	 lugares	 a	 agregar,	 não	 podendo	
estes	distar	mais	de	30	Km	entre	si.	

	
	

10- Criação	de	DIAPS	em	todas	as	comarcas:	
	

Artigo	85.º	
Estrutura	e	competência	dos	DIAP´s	(...)	

	
Os	DIAP´s	deverão	existir	em	todas	as	comarcas.	
O	grau	de	especialização	e	coordenação	da	 investigação	criminal	saem	reforçadas	com	a	existência	

de	um	DIAP	em	cada	comarca	que	permitirá	coordenar	toda	a	investigação	criminal	no	interior	da	mesma.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Proposta	de	redacção:	
	
85.º,	 n.º	 1	do	EMP-	“	Em	cada	 comarca	existe	um	departamento	de	 investigação	e	acção	penal,	

dirigido	por	procurador-geral-adjunto	ou	procurador	da	República.”	
	
	

11- Direitos	e	deveres	dos	magistrados:	
	
11.1. Domicílio	necessário:	
	

Artigo	106.º	EMP	
Domicílio	necessário	

1	- Os	 magistrados	 do	 Ministério	 Público	 têm	 domicílio	 necessário	 na	 área	 da	 comarca	 onde	 se	
encontra	sedeado	o	tribunal	ou	instalado	o	serviço	no	qual	exercem	funções.	

2	- Os	 magistrados	 do	 Ministério	 Público	 do	 quadro	 complementar	 consideram-se	 domiciliados	 na	
sede	 da	 respetiva	 procuradoria-geral	 regional	 ou,	 em	 caso	 de	 desdobramento,	 da	 respetiva	
procuradoria	da	República	de	comarca	ou	administrativa	e	fiscal.	

3	- Quando	as	circunstâncias	o	 justifiquem	e	não	haja	prejuízo	para	o	exercício	das	suas	funções,	os	
magistrados	do	Ministério	Público	podem	ser	autorizados,	pelo	Conselho	Superior	do	Ministério	
Público,	a	residir	em	local	diferente	do	previsto	nos	números	anteriores.		
	

Artigo	8.º	EMJ	
Domicílio	necessário	

1	- Os	 magistrados	 judiciais	 têm	 domicílio	 necessário	 na	 área	 da	 comarca	 onde	 se	 encontram	
instalados	os	juízos	dos	tribunais	de	comarca	ou	as	sedes	dos	tribunais	de	competência	territorial	
alargada	onde	exercem	 funções,	podendo,	 todavia,	 residir	 em	qualquer	 local	 da	 comarca	desde	
que	não	haja	prejuízo	para	o	exercício	de	funções.	

2	- Os	 magistrados	 judiciais	 do	 quadro	 complementar	 consideram-se	 domiciliados	 na	 sede	 do	
respetivo	 tribunal	 da	 Relação	 ou	 da	 respetiva	 comarca,	 em	 caso	 de	 desdobramento,	 podendo,	
todavia,	 residir	 em	qualquer	ponto	da	 circunscrição	 judicial,	 desde	que	não	haja	prejuízo	para	o	
exercício	de	funções.	

3	- Quando	as	circunstâncias	o	justifiquem,	e	não	haja	prejuízo	para	o	exercício	das	suas	funções,	os	
juízes	de	direito	podem	ser	autorizados	pelo	Conselho	Superior	da	Magistratura	a	residir	em	local	
diferente	do	previsto	no	número	anterior.	

4	- Os	magistrados	judiciais	do	Supremo	Tribunal	de	Justiça	e	dos	tribunais	da	Relação	estão	isentos	
da	obrigação	de	domicílio	necessário.	
	
	

Observações:		
	
Se	 compararmos	 o	 artigo	 8.º,	 n.º	 1	 do	 EMJ	 e	 o	 artigo	 106.º,	 n.º	 1	 do	 EMP	

percebemos	que	o	regime	aplicável	é	diferente	relativamente	a	uma	situação	similar.		
Os	magistrados	 judiciais	 têm	 domicílio	 necessário	 na	 área	 da	 comarca	 onde	 se	

situa	o	seu	tribunal,	mas	podem	residir	em	qualquer	ponto	da	comarca	sem	autorização,	
o	que	não	sucede	com	os	magistrados	do	Ministério	Público.	

A	mesma	diferença	surge	igualmente	nos	artigos	8.º,	n.º	2	do	EMJ	e	106.º,	n.º	2	do	
EMP.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Tratando-se	de	uma	norma	que	restringe	direitos,	a	consagração	da	mesma	deve	
ser	sempre	efectuada	de	acordo	com	um	princípio	de	necessidade,	pelo	que	a	solução	
encontrada	para	 a	magistratura	 judicial	 deverá	 igualmente	 ser	 aplicada	à	magistratura	
do	Ministério	Público.	

No	 que	 diz	 respeito	 aos	 magistrados	 nos	 tribunais	 superiores	 existe	 uma	
diferença	 entre	 os	 dois	 regimes	 também,	 uma	 vez	 que	 os	magistrados	 judiciais	 estão	
isentos	da	obrigação	de	domicílio	necessário.			

	
Proposta	de	redacção:	

																																																																	Artigo	106.º	EMP	
																																																														Domicílio	necessário	

1	- Os	 magistrados	 do	 Ministério	 Público	 têm	 domicílio	 necessário	 na	 área	 da	 comarca	 onde	 se	
encontra	sedeado	o	tribunal	ou	 instalado	o	serviço	no	qual	exercem	funções,	podendo,	 todavia,	
residir	em	qualquer	local	da	comarca	desde	que	não	haja	prejuízo	para	o	exercício	de	funções.	

2	- Os	 magistrados	 do	 Ministério	 Público	 do	 quadro	 complementar	 consideram-se	 domiciliados	 na	
sede	 da	 respetiva	 procuradoria-geral	 regional	 ou,	 em	 caso	 de	 desdobramento,	 da	 respetiva	
procuradoria	 da	 República	 de	 comarca	 ou	 administrativa	 e	 fiscal,	 podendo,	 todavia,	 residir	 em	
qualquer	ponto	da	circunscrição	judicial,	desde	que	não	haja	prejuízo	para	o	exercício	de	funções.	

3	- Quando	as	circunstâncias	o	 justifiquem	e	não	haja	prejuízo	para	o	exercício	das	suas	funções,	os	
magistrados	do	Ministério	Público	podem	ser	autorizados,	pelo	Conselho	Superior	do	Ministério	
Público,	a	residir	em	local	diferente	do	previsto	nos	números	anteriores.		

4- Os	 magistrados	 do	 Ministério	 Público	 colocados	 junto	 do	 Supremo	 Tribunal	 de	 Justiça,	 dos	
tribunais	da	Relação	e	Tribunais	Centrais	Administrativos	estão	isentos	da	obrigação	de	domicílio	
necessário.	
	
	

11.2. Incompatibilidades	
	

Artigo	107.º		
Incompatibilidades	

1	- Os	magistrados	do	Ministério	Público	em	efetividade	de	funções	ou	em	situação	de	 jubilação	não	podem	
desempenhar	qualquer	outra	função	pública	ou	privada	de	natureza	profissional.	

2	- Para	 os	 efeitos	 do	 número	 anterior,	 não	 são	 consideradas	 de	 natureza	 profissional	 as	 funções	
diretivas	não	remuneradas	em	fundações	ou	associações	das	quais	os	magistrados	sejam	associados	que,	
pela	sua	natureza	e	objeto,	não	ponham	em	causa	a	observância	dos	respetivos	deveres	funcionais.	

3	- O	 exercício	 das	 funções	 previstas	 no	 número	 anterior	 deve	 ser	 precedido	 de	 comunicação	 ao	 Conselho	
Superior	do	Ministério	Público.	

4	- A	 docência	 ou	 a	 investigação	 científica	 de	 natureza	 jurídica,	 não	 remuneradas,	 são	 compatíveis	 com	 o	
desempenho	das	funções	de	magistrado	do	Ministério.	

5	- O	exercício	das	funções	referidas	no	número	anterior	não	pode	envolver	prejuízo	para	o	serviço	e	carece	de	
autorização	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público.		

6	- Carece	ainda	de	autorização	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	o	exercício	de	funções:	
a) Em	 quaisquer	 órgãos	 estatutários	 de	 entidades	 públicas	 ou	 privadas	 que	 tenham	 como	 fim	

específico	exercer	a	atividade	disciplinar	ou	dirimir	litígios;	
b) Em	 quaisquer	 órgãos	 estatutários	 de	 entidades	 envolvidas	 em	 competições	 desportivas	

profissionais.	
7	- A	autorização	 a	 que	 se	 refere	o	 número	 anterior	 apenas	 é	 concedida	 se	 o	 exercício	 das	 funções	 não	 for	

renumerado	 e	 não	 envolver	 prejuízo	 para	 o	 serviço	 ou	 para	 a	 independência,	 dignidade	 e	 prestígio	 da	
função	de	magistrado	do	Ministério	Público.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

8-Os	magistrados	do	Ministério	Público	podem	receber	as	quantias	resultantes	da	sua	produção	e	criação	
literária,	artística,	científica	e	técnica,	assim	como	das	publicações	derivadas.	

	
	

Observações:		
	
O	 artigo	 107.º	 da	 proposta	 estabelece	 um	 regime	 de	 incompatibilidades	 para	

magistrados	 do	Ministério	 Público	 “controlado”	por	 um	órgão	de	 natureza	 e	 vocação	
administrativa,	como	é	o	Conselho	Superior	do	Ministério	Público.	

A	Constituição	prevê	 apenas	um	 regime	de	 incompatibilidades	para	 juízes,	mas	
não	para	magistrados	do	Ministério	Público	(artigos	216.º	e	219.º,	da	CRP).	 	 		

Dispõe	 o	 n.º	 3	 do	 artigo	 216.°	 da	 CRP	 que:	 "Os	 juízes	 em	 exercício	 não	 podem	
desempenhar	qualquer	outra	 função	pública	ou	privada,	 salvo	as	 funções	docentes	ou	
de	investigação	científica	de	natureza	jurídica,	não	remuneradas,	nos	termos	da	lei".	

E	o	n.º	5	que:	“	A	lei	pode	estabelecer	outras	incompatibilidades	com	o	exercício	
da	função	de	juiz”.	

Estando	em	causa	uma	restrição	de	direitos	 fundamentais,	as	normas	em	causa	
não	 são,	 obviamente,	 passíveis	 de	 aplicação	 analógica	 aos	 magistrados	 do	Ministério	
Público.	Não	o	são	por	força	do	n.º	2	do	artigo	18.°	da	própria	Constituição	(que	requer	a	
expressa	 previsão	 da	 restrição	 de	 direitos,	 liberdades	 e	 garantias)	 e	 de	 acordo	 com	o	
princípio	geral	de	inadmissibilidade	de	aplicação	analógica	de	normas	excepcionais.	

Acerca	 desta	 problemática	 importa	 salientar	 o	 Acórdão	 do	 Tribunal	
Constitucional	n.º	457/93	(D.R.,	I	Série	A,	de	13	de	Setembro	de	1993),	que	se	pronunciou,	
em	sede	de	fiscalização	abstracta	preventiva,	pela	inconstitucionalidade	de	uma	norma	
constante	 de	 um	 decreto	 da	 Assembleia	 da	 República	 (120/VI)	 que	 dispunha	 que	 "O	
Conselho	Superior	da	Magistratura	pode	proibir	o	exercício	de	actividades	estranhas	à	
função,	 não	 remuneradas,	 quando,	 pela	 sua	 natureza,	 sejam	 susceptíveis	 de	 afectar	 a	
independência	ou	a	dignidade	da	função	judicial".	

Neste	 Acórdão	 do	 Tribunal	 Constitucional	 (relatado	 pelo	 Conselheiro	 António	
Vitorino	e	votado,	quanto	a	este	ponto,	por	unanimidade),	concluiu-se	que	a	norma	em	
apreço	 violava	 os	 n.º	 2	 e	 n.º	 3	 do	 artigo	 18.°	 da	 Constituição,	 por	 permitir	 uma	
compressão	 e	 restrição	 de	 direitos	 fundamentais	 dos	 juízes	 enquanto	 cidadãos,	
incompatível	 com	 os	 requisitos	 de	 necessidade,	 adequação	 e	 proporcionalidade,	
operadas	 por	 um	 órgão	 de	 natureza	 e	 vocação	 administrativa,	 como	 é	 o	 Conselho	
Superior	 da	 Magistratura,	 e	 eventualmente	 geradora	 de	 infundamentadas	
desigualdades	entre	juízes	das	diferentes	ordens	de	tribunais.	

Na	fundamentação	do	acórdão,	o	Tribunal	Constitucional	salienta	que	"versando	
a	norma	em	apreço	matéria	atinente	ao	estatuto	dos	 juízes,	objecto	de	 reserva	de	 lei,	
parece	ser	de	exigir	que	a	sua	consagração	 legislativa	seja	de	molde	a	assegurar	que	a	
proibição	de	tais	«actividades	estranhas	à	função»	não	opere	com	base	numa	tão	ampla	
formulação	 legal,	 a	qual	pode	abranger	mesmo	actividades	decorrentes	da	pertença	a	
organizações	 religiosas	 e	 de	 caridade,	 a	 associações	 desportivas,	 recreativas	 e	
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filantrópicas,	 ao	 desempenho	 de	 actividades	 de	 criação	 artística,	 para	 citar	 apenas	
alguns	exemplos	possíveis".	

Desde	logo	não	se	coaduna	com	os	especiais	e	particulares	exigentes	critérios	de	
necessidade,	 adequação	 e	 proporcionalidade	 das	 restrições	 de	 direitos,	 liberdades	 e	
garantias	 ,	postulados	no	artigo	 18.º	da	CRP,	uma	solução	que	confere	uma	 tão	ampla	
margem	 de	 poderes	 de	 compressão	 e	 restrição	 de	 direitos	 fundamentais	 dos	
magistrados	do	Ministério	Público	enquanto	cidadãos	a	um	órgão	de	natureza	e	vocação	
administrativa,	como	é	o	Conselho	Superior	do	Ministério	Público.	

Face	 ao	 supra	 mencionado	 impõe-se	 ter	 especiais	 cuidados	 de	
constitucionalidade,	 quanto	 se	 estabelece	 um	 regime	 de	 incompatibilidades	 para	
magistrados	 do	Ministério	 Público,	 atendendo	 ao	 disposto	 nos	 artigos	 18.º	 e	 219.º	 da	
CRP.	

	

11.3-	Direitos	especiais	
	

Artigo	111.º	EMP	
Direitos	especiais	

1	- Os	magistrados	do	Ministério	Público	têm	especialmente	direito:	
a) Ao	uso,	porte	e	manifesto	gratuito	de	armas	da	 classe	B,	de	acordo	com	a	 legislação	em	vigor,	 e	 à	

aquisição	 das	 respetivas	 munições,	 independentemente	 de	 licença	 ou	 participação,	 podendo	
requisitá-las	 aos	 serviços	 do	Ministério	 da	 Justiça	 através	 da	 Procuradoria-Geral	 da	 República,	 bem	
como	à	formação	necessária	ao	seu	uso	e	porte;			
(…)	
3-O	direito	previsto	na	alínea	a)	do	n.º	1	pode	ser	exercido	mediante	a	aquisição	a	título	pessoal	ou	

requisição	de	 arma	de	 serviço	dirigida	 ao	Ministério	da	 Justiça,	 através	do	Conselho	Superior	do	Ministério	
Público.	

	
	

Observações:	
	
A	 Lei	 deve	 distinguir-se	 entre	 o	 direito	 ao	 uso	 porte	 e	 manifesto	 gratuito	 de	

armas	da	classe	B	e	E	e	a	possibilidade	dos	magistrados	se	encontrarem	autorizados	ao	
uso	e	porte	de	armas	de	outras	categorias.	

No	 que	 diz	 respeito	 à	 classe	 B,	 os	 magistrados	 podem	 requisitar	 armas	 e	
munições	a	título	gratuito,	ou	seja,	a	despesa	pela	aquisição	compete	ao	Estado	e	não	
aos	magistrados.	

Para	além,	disso	têm	direito	a	formação	para	a	sua	utilização.	
Porém,	 existem	 outras	 situações	 em	 que	 os	 magistrados	 adquirem	 armas	 e	

munições	 a	 suas	 expensas,	 mas	 encontram-se	 obrigados	 a	 obter	 e	 renovar	
periodicamente	licenças.	

A	 concessão	 de	 licenças	 para	 uso	 e	 porte	 de	 arma	 é	 um	 acto	 administrativo	
praticado	 após	 a	 verificação	de	que	determinado	 indivíduo	é	 idóneo	para	 utilizar	 uma	
arma.	
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Um	magistrado	é	uma	pessoa	idónea	para	possuir	uma	arma	de	outra	categoria	
diferente	da	B,	não	necessitando	por	isso	de	ser	submetido	a	um	processo	burocrático	
para	o	efeito.	

A	posse	das	armas	da	classe	B	encontra-se	reservada	a	um	número	muito	restrito	
de	pessoas,	designadamente,	militares,	agentes	das	polícias	e	forças	de	segurança,	bem	
como	 a	 magistrados,	 ao	 contrário	 das	 outras	 armas	 que	 podem	 ser	 utilizadas	 pela	
generalidade	dos	cidadãos.		

Aliás,	não	deixa	de	ser	caricato	que	os	magistrados	possam	usar	armas	de	fogo	
de	calibre	elevado	e	necessitem	de	licença	para	adquirir	armas	em	madeira	(as	matracas	
integram-se	na	classe	F).	

Os	agentes	das	polícias	não	se	encontram	obrigados	à	renovação	das	licenças	de	
caça,	ao	contrário	dos	magistrados,	o	que	não	se	compreende.	

Por	 último,	 deveria	 encontrar-se	 expressamente	 prevista	 a	 possibilidade	 dos	
magistrados	poderem	ter	licença	para	utilização	de	armas	da	classe	E,	sendo	tais	armas	
fornecidas	pelo	Estado,	uma	vez	que	se	tratam	de	armas	de	defesa	não	letais.	

É	preferível	que	um	magistrado	utilize	um	aerossol	para	neutralizar	um	agressor,	
do	que	recorra	para	o	efeito	a	uma	arma	de	fogo	de	calibre	elevado.	

Na	 escala	 de	 utilização	das	 armas	por	 parte	 da	 polícia,	 a	 utilização	do	 aerossol	
surge	antes	da	utilização	da	arma	de	fogo,	o	que	se	compreende	por	razões	óbvias.	

Os	 aerossóis	de	defesa	não	 carecem	de	 licença	em	grande	parte	dos	países	da	
Europa	 e	 são	 mesmo	 o	 meio	 de	 eleição	 para	 defesa	 por	 parte	 das	 senhoras	 que	 os	
transportam	nas	suas	malas	de	mão.	

	
			

Proposta	de	redacção:	
	

Artigo	111,	nº1	EMP:	
a) Ao	uso,	porte	e	manifesto	gratuito	de	armas	das	classe	B	e	E,	de	acordo	com	a	legislação	

em	 vigor,	 e	 à	 aquisição	 das	 respetivas	 munições,	 independentemente	 de	 licença	 ou	
participação,	 podendo	 requisitá-las	 aos	 serviços	 do	 Ministério	 da	 Justiça	 através	 da	
Procuradoria-Geral	da	República,	bem	como	à	formação	necessária	ao	seu	uso	e	porte;			
(…)	

n) Ao	 uso	 e	 porte	 gratuito	 de	 armas	 das	 classes	 C,	 D	 e	 G	 e	 à	 aquisição	 das	 respetivas	
munições	a	suas	expensas,	independentemente	de	licença	ou	participação	

	
	

11.4-	Princípio	da	auto-suficiência	estatutária	
	
O	Estatuto	do	Ministério	Público	regula	os	direitos	e	deveres	dos	magistrados	do	

Ministério	Público.	
Este	documento	é	alvo	de	negociação	com	o	sindicato	representativo	da	classe	e	

submetido	 à	 apreciação	 do	 Procurador-Geral	 da	 República	 e	 do	 Conselho	 Superior	 do	
Ministério	Público.	
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Porém,	 existem	 várias	 normas	 avulsas	 que	 limitam	 especificamente	 os	 direitos	
dos	magistrados	e	não	constam	do	seu	estatuto,	nem	são	discutidas	no	local	próprio.	

O	 EMP	 deve	 conter	 uma	 norma	 que	 preveja	 que	 a	 limitação	 específica	 dos	
direitos	dos	magistrados	só	poderá	constar	deste	diploma.	

	
	

Proposta	de	redacção:	
	 	

Artigo	111º-A	
Auto-suficiência	estatutária	

	
1-	 As	 incompatibilidades	 e	 limitações	 dos	 direitos	 dos	 magistrados	 do	 Ministério	 Público	

encontram-se	unicamente	previstas	na	Constituição	da	República	Portuguesa	e	na	presente	Lei.			
	
	

11.5	-	Férias	após	licença	
	
O	artigo	15.º	do	Estatuto	dos	Magistrados	Judiciais	prevê	o	gozo	de	férias	após	o	

termo	da	licença	dos	magistrados	judiciais.	
O	Estatuto	do	Ministério	Público	não	 tem	norma	 similar,	 pelo	que	entendemos	

que	deverá	ser	consagrada	igualmente	norma	idêntica.	
	
	

12- Regime	remuneratório.	
	
O	 regime	 remuneratório	 é	 uma	 componente	 importante	 num	 estatuto	

socioprofissional.	
Se	não	existir	um	regime	que	compense	a	dedicação,	a	exclusividade,	a	exigência	

técnica,	a	deslocação	para	longe	da	família	nos	primeiros	anos	de	carreira,	bem	como	o	
trabalho	 árduo	 do	 dia-a-dia	 dos	 tribunais,	 não	 será	 possível	 recrutar	 e	 manter	 os	
melhores	juristas.	

Uma	magistratura	 sem	um	 regime	socioprofissional	 atractivo	está	 condenada	à	
mediocridade	a	longo	prazo.	

Ao	 longo	 dos	 últimos	 anos	 temos	 assistido	 a	 uma	 constante	 degradação	 das	
condições	dos	servidores	públicos	em	geral	e	das	magistraturas	em	particular.	

O	 congelamento	 do	 índice	 100	 e	 das	 progressões	 remuneratórias,	 os	 “cortes”	
nos	vencimentos,	o	aumento	dos	descontos	para	a	ADSE,	sem	que	a	tal	corresponda	um	
melhor	serviço	de	saúde	e	as	sobretaxas	fiscais	têm	condicionado	muito	os	rendimentos	
dos	magistrados.	

O	 princípio	 do	 paralelismo	 das	 magistraturas	 é	 centenário	 e	 tem	 consagração	
expressa	no	artigo	96.º,	n.º	1	do	EMP.	

Verifica-se,	 na	 parte	 remuneratória,	 uma	 quebra	 injustificável	 do	 princípio	 do	
paralelismo	das	magistraturas	em	várias	normas	que	identificaremos	de	seguida.	
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12.1- Normas	gerais	relativas	a	remuneração	
	

Artigo	127.º	EMP	
Da	retribuição	e	suas	componentes	

1	- A	remuneração	dos	magistrados	do	Ministério	Público	deve	ser	ajustada	à	dignidade	das	suas	funções	
e	à	responsabilidade	de	quem	as	exerce,	garantindo	as	condições	de	autonomia	desta	magistratura.	

2	- (…)	
3	- As	componentes	 remuneratórias	elencadas	no	número	anterior	não	podem	ser	 reduzidas,	 salvo	em	

situações	excepcionais	e	transitórias,	sem	prejuízo	do	disposto	no	n.º	1.	
	

Observações:	
	
	Não	faz	sentido	“precaver”	expressamente	que	as	componentes	remuneratórias	

dos	magistrados	do	Ministério	Público	em	situações	excepcionais	e	transitórias	possam	
ser	reduzidas.	A	norma	em	causa	afigura-se	 inconstitucional	por	violação	do	artigo	59.º	
da	CRP.		

As	 leis	 laborais	 consagram	 o	 princípio	 da	 irredutibilidade	 da	 retribuição	 de	
qualquer	trabalhador	–	artigo	129.º,	n.1,	alínea	d)	do	Código	do	Trabalho.	

Fará	lógica	o	Estatuto	do	Ministério	Público	prever	a	vinda	de	uma	nova	“Troika”?	
	
	

Proposta	de	redacção:	
	

Artigo	127.º	EMP	
Da	retribuição	e	suas	componentes	

1	- (…)	
2	- (…)	
3	- As	componentes	remuneratórias	elencadas	no	número	anterior	não	podem	ser	reduzidas.	

	
	

Artigo	130.º	EMP	
Execução	de	serviço	urgente	

O	 suplemento	 remuneratório	 diário	 devido	 aos	 magistrados	 pelo	 serviço	 urgente	 executado	 aos	
sábados,	 nos	 feriados	 que	 recaiam	 em	 segunda-feira	 e	 no	 segundo	 dia	 feriado,	 em	 caso	 de	 feriados	
consecutivos,	é	pago	nos	termos	da	lei	geral,	calculando-se	o	valor	da	hora	normal	de	trabalho	com	referência	
ao	índice	100	da	escala	salarial.	 	

	
	

Observações:		
	
Qual	 a	 razão	 por	 que	 o	 trabalho	 suplementar	 dos	magistrados	 não	 é	 pago	 da	

mesma	forma	que	aos	restantes	trabalhadores?	
O	trabalho	suplementar	deverá	ser	pago	de	acordo	com	a	remuneração	de	quem	

a	presta	e	não	ficcionando-se	a	remuneração	de	um	magistrado	em	regime	de	estágio.		
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Defendemos	a	eliminação	do	último	segmento	da	norma,	devendo	o	suplemento	
remuneratório	ser	feito	nos	termos	da	lei	geral,	o	que	é	de	elementar	justiça.	

Por	outro	 lado,	o	artigo	não	prevê	a	 realização	de	 trabalho	suplementar,	o	que	
muitas	vezes	sucede	em	virtude	da	realização	de	interrogatórios	judiciais	que	passam	de	
Sábado	para	Domingo.	

É	importante	igualmente	clarificar	que	os	magistrados	do	Ministério	Público	que	
estão	de	serviço	ao	Domingo	por	 imposição	hierárquica,	designadamente	para	atender	
todos	 os	 telefonemas	 e	 esclarecer	 todas	 as	 dúvidas	 das	 polícias,	 se	 encontram	
efectivamente	em	serviço	de	turno.	

	
	

Proposta	de	redacção:		
	

Artigo	130.º	EMP	
Execução	de	serviço	urgente	

1-	O	suplemento	remuneratório	diário	devido	aos	magistrados	pelo	serviço	urgente	executado	aos	
sábados,	 domingos,	 nos	 feriados	 que	 recaiam	 em	 segunda-feira	 e	 no	 segundo	 dia	 feriado,	 em	 caso	 de	
feriados	consecutivos,	é	pago	nos	termos	da	lei	geral.	

2-	Considera-se	como	execução	de	 serviço	urgente,	para	efeitos	 remuneratórios,	 a	 inclusão	dos	
magistrados	 do	 Ministério	 Público	 em	 escalas	 de	 serviço,	 por	 imposição	 hierárquica,	 com	 o	 fim	 de	
assegurar	 a	 ligação	 e	 a	 coordenação	 dos	 órgãos	 de	 polícia	 criminal	 durante	 os	Domingos	 e	 os	 feriados	
referidos	no	n.º	1.		

	
	

12.2- Despesas	de	representação:	
	

Artigo	133.º	EMP	
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,	 os	 procuradores-gerais	 regionais,	 o	 director	 do	 DCIAP,	 os	
directores	 dos	 departamentos	 de	 contencioso	 do	 Estado	 e	 interesses	 colectivos	 e	 difusos,	 os	
directores	dos	departamentos	de	investigação	e	acção	penal	regional	e	os	magistrados	do	Ministério	
Público	coordenadores	de	procuradorias	da	República	de	comarca	e	administrativa	e	fiscal	têm	direito	
a	um	subsídio	correspondente	a	10%	do	vencimento,	a	título	de	despesas	de	representação.	
	

Artigo	27.º	EMJ	
Despesas	de	representação	

1	- O	 presidente	 do	 Supremo	 Tribunal	 de	 Justiça,	 o	 vice-presidente	 do	 Conselho	 Superior	 da	
Magistratura,	 os	 vice-presidentes	 do	 Supremo	 Tribunal	 de	 Justiça,	 os	 presidentes	 dos	 tribunais	 da	
Relação	e	os	presidentes	dos	 tribunais	de	 comarca	 têm	direito	a	um	valor	 correspondente	a	 20%,	o	
primeiro,	e	10%,	os	demais,	da	remuneração	base,	a	título	de	despesas	de	representação.	

2	- O	 juiz	 secretário	 do	 Conselho	 Superior	 da	 Magistratura	 tem	 direito	 a	 despesas	 de	 representação	
fixadas	nos	termos	do	n.º	2	do	artigo	9.º	da	Lei	n.º	36/2007,	de	14	de	agosto,	e	do	Despacho	Conjunto	
n.º	625/1999,	de	13	de	julho.	

3	- Os	 chefes	 dos	 gabinetes	 do	 presidente	 do	 Supremo	 Tribunal	 de	 Justiça	 e	 do	 vice-presidente	 do	
Conselho	 Superior	 da	 Magistratura	 têm	 direito	 a	 um	 valor	 correspondente	 a	 10%	 da	 remuneração	
base,	a	título	de	despesas	de	representação.	
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4	- Os	 adjuntos	 dos	 gabinetes	 do	 presidente	 do	 Supremo	 Tribunal	 de	 Justiça	 e	 do	 vice-	 presidente	 do	
Conselho	 Superior	 da	 Magistratura	 têm	 direito	 a	 um	 valor	 correspondente	 a	 10%	 da	 remuneração	
base,	a	título	de	despesas	de	representação.	
	
	

Observações:		
	
Não	 se	 encontram	 previstas	 despesas	 de	 representação	 para	 o	 Secretário	 da	

Procuradoria-Geral	 da	República,	 Chefe	de	gabinete	da	PGR	e	membros	do	 respectivo	
gabinete	ao	contrário	do	que	sucede	nos	casos	análogos	da	magistratura	judicial.	

Por	 outro	 lado,	 face	 às	 suas	 funções,	 deveria	 ser	 ponderada	 a	 atribuição	 de	
despesas	 de	 representação	 ao	 magistrado	 do	 Ministério	 Público	 que	 coordena	 os	
serviços	de	inspecção.		

	
Proposta	de	alteração:			

	
Artigo	133º	EMP	

3-	 O	 Secretário	 da	 Procuradoria-Geral	 da	 República,	 o	 chefe	 de	 gabinete	 da	 Procuradora-Geral	 da	
República	e	membros	que	o	compõem	têm	direito	a	um	subsídio	correspondente	a	10%	do	vencimento	a	título	
de	despesas	de	representação.	

	
	

12.3- Despesas	de	movimentação:	 	 	 	 	 	
	

Artigo	134.º	EMP	
Despesas	de	movimentação	

Os	magistrados	do	Ministério	Público	 têm	direito	ao	 reembolso,	 se	não	optarem	pelo	 recebimento	
adiantado,	das	despesas	resultantes	da	sua	deslocação	e	do	agregado	familiar,	bem	como,	dentro	dos	limites	
a	estabelecer	por	despacho	dos	membros	do	governo	responsáveis	pelas	áreas	das	finanças	e	da	 justiça,	do	
transporte	 dos	 seus	 bens	 pessoais,	 qualquer	 que	 seja	 o	 meio	 de	 transporte	 utilizado,	 quando	 nomeados,	
promovidos,	transferidos,	colocados	ou	reafectados,	salvo	por	motivos	de	natureza	disciplinar.	

	
Artigo	28.º	EMJ	

Despesas	de	movimentação	
1	- Os	magistrados	judiciais	têm	direito	ao	reembolso,	se	não	optarem	pelo	recebimento	adiantado,	das	

despesas	 resultantes	 da	 sua	 deslocação	 e	 do	 agregado	 familiar,	 bem	 como,	 dentro	 dos	 limites	 a	
estabelecer	 por	 deliberação	 do	 Conselho	 Superior	 da	 Magistratura,	 do	 transporte	 dos	 seus	 bens	
pessoais,	 qualquer	 que	 seja	 o	 meio	 de	 transporte	 utilizado,	 quando	 nomeados,	 promovidos,	
transferidos	ou	colocados,	afectados	ou	reafectados,	salvo	por	motivos	de	natureza	disciplinar.	
	
	

Observações:		
	
As	despesas	de	movimentação	dos	magistrados	judiciais	efectuam-se	dentro	dos	

limites	a	estabelecer	por	deliberação	do	Conselho	Superior	da	Magistratura.	
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Por	sua	vez	as	despesas	de	movimentação	dos	magistrados	do	Ministério	Público	
efectuam-se	dentro	dos	 limites	 a	 estabelecer	por	despacho	dos	membros	do	governo	
responsáveis	pelas	áreas	das	finanças	e	da	justiça.	

Não	se	percebe	qual	a	razão	por	que	relativamente	a	uma	magistratura	decide	o	
Conselho	Superior	da	Magistratura	e	relativamente	a	outra	decide	o	Governo.	

Parece	que	o	Governo	quer	decidir	 sobre	a	gestão	do	Ministério	Público,	o	que	
não	é	aceitável.	

Para	 mais,	 não	 se	 percebe	 que	 na	 proposta	 esteja	 consagrada	 a	 autonomia	
financeira	e	dela	não	se	retirem	todas	as	consequências	lógicas.	

Devemos	 olhar	 com	 atenção	 para	 a	 redacção	 do	 artigo	 134.º	 na	 sua	 versão	
proposta	pelo	Ministério	da	Justiça	antes	da	aprovação	da	Proposta	de	Lei.	

	
Artigo	134.º	

Despesas	de	movimentação	
(proposta	de	redacção	remetida	pelo	Ministério	da	Justiça	ao	SMMP	para	parecer	prévio,	antes	da	

aprovação	da	Proposta	de	Lei)	
	
1	 -	 Os	 magistrados	 do	 Ministério	 Público	 têm	 direito	 ao	 reembolso,	 se	 não	 optarem	 pelo	

recebimento	adiantado,	das	despesas	resultantes	da	sua	deslocação	e	do	agregado	familiar,	bem	como,	
dentro	 dos	 limites	 a	 estabelecer	 por	 deliberação	 do	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	 Público,	 do	
transporte	dos	seus	bens	pessoais,	qualquer	que	seja	o	meio	de	transporte	utilizado,	quando	nomeados,	
promovidos,	transferidos,	colocados	ou	reafectados,	salvo	por	motivos	de	natureza	disciplinar.	

	
	
Nesta	 proposta	 do	 Ministério	 da	 Justiça	 competia	 ao	 Conselho	 Superior	 do	

Ministério	Público	a	fixação	de	valores,	ao	contrário	do	previsto	na	Proposta	de	Lei	onde	
se	estabelece	que	tal	competência	é	do	Governo.	

Qual	a	razão	da	alteração?	
	
	

Proposta	de	redacção:	
	

Artigo	134.º	EMP	
Despesas	de	movimentação	

Os	magistrados	do	Ministério	Público	 têm	direito	ao	 reembolso,	 se	não	optarem	pelo	 recebimento	
adiantado,	das	despesas	resultantes	da	sua	deslocação	e	do	agregado	familiar,	bem	como	dentro	dos	limites	a	
estabelecer	por	deliberação	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público,	do	transporte	dos	seus	bens	pessoais,	
qualquer	que	seja	o	meio	de	transporte	utilizado,	quando	nomeados,	promovidos,	transferidos,	colocados	ou	
reafectados,	salvo	por	motivos	de	natureza	disciplinar.	

	
	

12.4- Pagamento	de	acumulações	e	substituição:	
	

Artigo	135.º	EMP	
Exercício	de	funções	em	acumulação	e	substituição	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Pelo	exercício	de	funções	em	regime	de	acumulação	ou	de	substituição	que	se	prolongue	por	período	
superior	 a	 30	 dias	 seguidos	 ou	 90	 dias	 interpolados	 no	 mesmo	 ano	 judicial,	 é	 devida	 remuneração,	 em	
montante	a	fixar	pelo	membro	do	governo	responsável	pela	área	da	justiça.	

	
Artigo	29.º	EMJ	

Exercício	de	funções	em	acumulação	e	substituição	
Pelo	exercício	de	funções	em	regime	de	acumulação	ou	de	substituição	que	se	prolongue	por	período	

superior	 a	 30	 dias	 seguidos	 ou	 90	 dias	 interpolados	 no	 mesmo	 ano	 judicial,	 é	 devida	 remuneração,	 em	
montante	a	fixar	pelo	Conselho	Superior	da	Magistratura,	em	função	do	grau	de	concretização	dos	objetivos	
estabelecidos	para	cada	acumulação,	tendo	como	limites	um	quinto	e	a	totalidade	da	remuneração	devida	a	
magistrado	judicial	colocado	no	juízo	ou	tribunal	em	causa.	

	
	

Observações:		
	
Não	 se	percebe	qual	 a	 razão	por	que	 relativamente	aos	magistrados	 judiciais	o	

montante	 do	 pagamento	 pelo	 exercício	 de	 funções	 em	 regime	 de	 acumulação	 ou	 de	
substituição	 será	 fixado	 pelo	 Conselho	 Superior	 da	 Magistratura	 e	 no	 que	 diz	 aos	
magistrados	 do	Ministério	 Público	 será	 fixado	 pelo	 membro	 do	 Governo	 responsável	
pela	área	da	justiça.	

Para	a	fixação	da	remuneração	é	necessário	determinar	qual	o	serviço	adicional	
que	foi	exercido	e	não	é	ao	Governo	que	compete	apreciar	o	desempenho	funcional	dos	
magistrados	do	Ministério	Público.	

Muito	 menos	 se	 compreende	 esta	 redacção	 se	 atentarmos	 no	 texto	 que	 o	
Ministério	 da	 Justiça	 nos	 submeteu	 a	 parecer	 em	 Janeiro	 do	 corrente	 ano	 e	 que	 aqui	
reproduzimos	

	
Artigo	135.ºEMP	

(proposta	de	redacção	remetida	pelo	Ministério	da	Justiça	ao	SMMP	para	parecer	prévio,	antes	da	
aprovação	da	Proposta	de	Lei)	

	
Exercício	de	funções	em	acumulação	

1	-	Pelo	exercício	de	funções	a	que	alude	o	artigo	79.º,	por	período	superior	a	30	dias	seguidos	ou	
90	 dias	 interpolados,	 é	 devida	 remuneração	 em	montante	 a	 fixar	 pelo	 Conselho	 Superior	 do	Ministério	
Público.	

2	 -	 A	 remuneração	 prevista	 no	 número	 anterior	 é	 fixada	 tendo	 como	 limites	 um	 quinto	 e	 a	
totalidade	da	 remuneração	correspondente	ao	exercício	de	 funções	no	 juízo,	 tribunal	ou	departamento	
em	causa,	em	função	do	grau	de	concretização	dos	objetivos	estabelecidos	para	cada	acumulação.	

	
Se	observarmos	os	dois	regimes	verificamos	que	há	alterações	sensíveis	e	que	a	

primeira	redacção	apresentada	pelo	Ministério	da	Justiça	é	aquela	que	se	encontra	mais	
consentânea	com	o	princípio	da	separação	de	poderes.	

A	redacção	constante	da	proposta	é	 inaceitável,	pois	permitirá	uma	intromissão	
do	Governo	na	actividade	do	Ministério	Público.	

O	 Governo	 não	 pode	 ficar	 com	 o	 poder	 em	 concreto	 de	 definir	 um	 tipo	 de	
remuneração	dos	magistrados	que	é	variável.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Uma	norma	deste	género	abre	a	porta	para	o	Governo	fixar	remunerações	mais	
altas	 para	 os	 magistrados	 cuja	 actuação	 lhes	 agrade	 e	 inferior	 para	 outros,	 cuja	
actividade	seja	incómoda	ou	embaraçosa	para	o	executivo.	

	Como	é	evidente	a	aprovação	da	norma	nos	termos	propostos	é	extremamente	
perigosa,	pelo	que	se	impõe	a	sua	alteração.	

	
Proposta	de	redacção:	

	
Artigo	135.º	EMP	

Exercício	de	funções	em	acumulação	e	substituição	
Pelo	 exercício	 de	 funções	 em	 regime	 de	 acumulação	 ou	 de	 substituição	 que	 se	 prolongue	 por	

período	superior	a	30	dias	seguidos	ou	90	dias	interpolados	no	mesmo	ano	judicial,	é	devida	remuneração,	
em	montante	a	fixar	pelo	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	

	
	

12.5- Ajudas	de	custo	e	deslocações	no	estrangeiro:	
	
																																																								Artigo	137.º	EMP	
Ajudas	de	custo	e	despesas	por	outras	deslocações	no	país	e	estrangeiro	

1	- Os	magistrados	do	Ministério	Público	em	missão	oficial,	em	representação	do	Conselho	Superior	do	
Ministério	Público	ou	por	nomeação	deste	órgão,	têm	direito	a	ajudas	de	custo,	por	todos	os	dias	da	
deslocação	no	país.	

2	- Quando,	 nas	 circunstâncias	 referidas	 no	 número	 anterior,	 os	 magistrados	 do	 Ministério	 Público,	
devidamente	autorizados,	se	desloquem	em	viatura	automóvel	própria	têm	direito	ao	pagamento	das	
respectivas	despesas	de	deslocação.	

3	- Os	magistrados	do	Ministério	Público	têm	direito	a	ajudas	de	custo	por	todos	os	dias	de	deslocação	
quando,	no	exercício	de	funções	ou	em	missão	oficial,	se	desloquem	ao	estrangeiro.	 	
	

	
Artigo	30.º-C	EMJ	

Ajudas	de	custo	e	despesas	por	outras	deslocações	no	país	e	estrangeiro	
1	- Os	magistrados	 judiciais	em	missão	oficial,	em	representação	do	Conselho	Superior	da	Magistratura	

ou	por	nomeação	deste	órgão,	têm	direito	a	ajudas	de	custo,	por	todos	os	dias	da	deslocação	no	país,	
nos	termos	fixados	para	os	membros	do	Governo.	
						
	

Observações:		
	
Ao	contrário	do	que	resulta	no	Estatuto	dos	Magistrados	Judiciais,	não	evola	que	

os	magistrados	em	 representação	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	 tenham	
direito	a	ajudas	de	custo	nos	termos	fixados	para	os	membros	do	Governo.	

	
	

Proposta	de	redacção:	
	

Artigo	137.º	EMP	
Ajudas	de	custo	e	despesas	por	outras	deslocações	no	país	e	estrangeiro	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

1	- Os	magistrados	do	Ministério	Público	em	missão	oficial,	em	representação	do	Conselho	Superior	
do	Ministério	Público	ou	por	nomeação	deste	órgão,	têm	direito	a	ajudas	de	custo,	por	todos	os	
dias	da	deslocação	no	país,	nos	termos	fixados	para	os	membros	do	Governo.	
	
	

12.6- Progressão	remuneratória:	
	

Artigo	138.º	EMP	
Classificação	dos	magistrados	do	Ministério	Público	

1	- (…)	
2	- (…)	
3	- A	 classificação	 de	 serviço	 inferior	 a	 Bom	 é	 impeditiva	 de	 progressão	 em	 índice	 superior	 a	 175,	 por	

referência	ao	mapa	II	anexo	ao	presente	Estatuto.	
	
	

Observações:		
	
Esta	norma	não	tem	paralelo	no	Estatuto	dos	Magistrados	Judiciais	e	refere-se	à	

progressão	por	antiguidade.	
A	dimensão	do	impedimento	da	progressão	em	função	da	antiguidade	pode	ser	

muito	superior	àquela	que	parece	resultar	do	mapa	II	anexo	ao	presente	Estatuto,	se	o	
Ministério	 da	 Justiça	 entender	 que	 ao	 tempo	 de	 antiguidade	 ali	 previsto	 tem	 de	 ser	
acrescido	o	tempo	de	congelamento	das	carreiras	(superior	a	9	anos	e	4	meses).	

	
Proposta	de	redacção:	

	 	
Supressão	do	artigo	138º,	nº3	do	EMP.	
	
	

12.7- Ajudas	de	custo	nos	tribunais	superiores:	
		 	 	 	 	 	 *	

Artigo	30.º	EMJ	
Ajudas	de	custo	e	despesas	de	deslocação	no	Supremo	Tribunal	de	Justiça	

1	- Os	 juízes	 do	 Supremo	Tribunal	 de	 Justiça	 residentes	 fora	dos	 concelhos	de	 Lisboa,	Oeiras,	 Cascais,	
Loures,	Sintra,	Vila	Franca	de	Xira,	Almada,	Seixal,	Barreiro,	Amadora	e	Odivelas	têm	direito	à	ajuda	
de	custo	fixada	para	os	membros	do	Governo,	abonada	por	cada	dia	de	sessão	do	tribunal	em	que	
participem.			

2	- Os	 juízes	 conselheiros	 residentes	 fora	 dos	 concelhos	 indicados	 no	 número	 anterior,	 quando	
devidamente	autorizados,	podem:	

a) Deslocar-se	em	viatura	automóvel	própria	para	participação	nas	sessões,	tendo	direito	ao	
reembolso	 das	 respetivas	 despesas	 de	 deslocação	 até	 ao	 limite	 do	 valor	 da	
correspondente	deslocação	em	transporte	público;		

b) Optar	 por	 qualquer	 meio	 de	 transporte	 alternativo,	 tendo	 direito	 ao	 reembolso	 da	
despesa	suportada,	desde	que	não	superior	à	prevista	na	alínea	anterior.	

3	- A	participação	dos	juízes	conselheiros	em	ações	de	formação	contínua,	até	ao	limite	de	duas	em	
cada	ano	judicial,	realizadas	fora	do	concelho	do	domicílio	respetivo,	confere-lhes	direito	a	abono	
de	ajudas	de	custo,	bem	como,	tratando-se	de	magistrado	residente	nas	regiões	autónomas	que	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

se	 desloque	 para	 o	 efeito	 ao	 continente,	 ao	 reembolso,	 se	 não	 optar	 pelo	 recebimento	
antecipado,	das	despesas	resultantes	da	utilização	de	transporte	aéreo,	nos	termos	da	lei.	
	

	
	

Artigo	30.º-A	EMJ	
Ajudas	de	custo	e	despesas	de	deslocação	nos	tribunais	da	Relação	

1	- Os	 juízes	 desembargadores	 residentes	 fora	 dos	 concelhos	 da	 sede	 dos	 tribunais	 da	 Relação	 ou,	 no	
caso	 dos	 tribunais	 da	 Relação	 de	 Lisboa	 e	 Porto,	 fora	 das	 respetivas	 áreas	metropolitanas,	 quando	
devidamente	autorizados	podem:	

a) Deslocar-se	em	viatura	automóvel	própria	para	participação	nas	sessões,	 tendo	direito	ao	
reembolso	das	respetivas	despesas	de	deslocação	até	ao	limite	do	valor	da	correspondente	
deslocação	em	transporte	público;		

b) Optar	por	qualquer	meio	de	transporte	alternativo,	tendo	direito	ao	reembolso	da	despesa	
suportada,	desde	que	não	superior	à	prevista	na	alínea	anterior.		

2	- A	participação	dos	juízes	desembargadores	em	ações	de	formação	contínua,	até	ao	limite	de	duas	em	
cada	ano	 judicial,	 realizadas	fora	do	concelho	do	domicílio	respetivo,	confere-lhes	direito	a	abono	de	
ajudas	de	custo,	bem	como,	tratando-se	de	magistrado	judicial	residente	nas	Regiões	Autónomas	que	
se	desloque	para	o	efeito	ao	continente,	ao	reembolso,	se	não	optar	pelo	recebimento	antecipado,	das	
despesas	resultantes	da	utilização	de	transporte	aéreo,	nos	termos	da	lei.	

	
Observações:		

	
Não	 existe	 qualquer	 norma	 paralela	 para	 os	 Procuradores-Gerais	 Adjuntos	 que	

exercem	funções	no	Supremo	Tribunal	de	Justiça	e	nos	Tribunais	da	Relação.		
Alguns	magistrados	do	Ministério	Público	que	aceitam	desempenhar	funções	no	

STJ	passam	a	perder	dinheiro,	uma	vez	que	auferem	o	mesmo	salário	e	 têm	despesas	
maiores	quando	não	residem	na	área	metropolitana	de	Lisboa.	

A	necessidade	de	pernoitar	em	Lisboa	durante	alguns	dias	por	semana,	com	os	
inerentes	custos,	não	é	paga.	Esta	seria	uma	forma	de	minorar	o	problema.	

Por	 outro	 lado,	 não	 se	 percebe	 porque	 são	 pagas	 ajudas	 de	 custo	 a	 título	 de	
deslocação	 aos	 Senhores	 Juízes	Desembargadores	 e	 não	 existe	 norma	 similar	 para	 os	
Procuradores-Gerais	Adjuntos	que	exercem	funções	nesses	tribunais.	

	
	 	 	 	

Proposta	de	redacção	de	novas	normas	a	introduzir:	
	

Artigo	------º	EMP	
Ajudas	de	custo	e	despesas	de	deslocação	no	Supremo	Tribunal	de	Justiça	

1-Os	Procuradores-Gerais	Adjuntos	colocados	no	Supremo	Tribunal	de	Justiça	e	no	Supremo	Tribunal	
Administrativo	 residentes	 fora	dos	 concelhos	de	 Lisboa,	Oeiras,	 Cascais,	 Loures,	 Sintra,	 Vila	 Franca	de	Xira,	
Almada,	 Seixal,	 Barreiro,	 Amadora	 e	 Odivelas	 têm	 direito	 à	 ajuda	 de	 custo	 fixada	 para	 os	 membros	 do	
Governo,	abonada	por	cada	dia	de	sessão	do	tribunal	em	que	participem.			

2-Os	Procuradores-Gerais	Adjuntos	colocados	no	Supremo	Tribunal	de	Justiça	residentes	fora	dos	
concelhos	indicados	no	número	anterior,	quando	devidamente	autorizados,	podem:	

a)	 Deslocar-se	 em	 viatura	 automóvel	 própria	 para	 participação	 nas	 sessões,	 tendo	 direito	 ao	
reembolso	das	 respetivas	despesas	de	deslocação	até	ao	 limite	do	valor	da	 correspondente	deslocação	
em	transporte	público;		
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

b) Optar	 por	 qualquer	meio	 de	 transporte	 alternativo,	 tendo	 direito	 ao	 reembolso	 da	 despesa	
suportada,	desde	que	não	superior	à	prevista	na	alínea	anterior.	

3-A	participação	dos	Procuradores-Gerais	Adjuntos	em	ações	de	formação	contínua,	até	ao	limite	
de	duas	 em	 cada	 ano	 judicial,	 realizadas	 fora	do	 concelho	do	domicílio	 respetivo,	 confere-lhes	direito	 a	
abono	de	ajudas	de	custo,	bem	como,	tratando-se	de	magistrado	residente	nas	regiões	autónomas	que	se	
desloque	 para	 o	 efeito	 ao	 continente,	 ao	 reembolso,	 se	 não	 optar	 pelo	 recebimento	 antecipado,	 das	
despesas	resultantes	da	utilização	de	transporte	aéreo,	nos	termos	da	lei.	

	
Artigo	----------	EMP	

Ajudas	de	custo	e	despesas	de	deslocação	nos	tribunais	da	Relação	
1-Os	Procuradores-Gerais	Adjuntos	colocados	nos	Tribunais	da	Relação	residentes	fora	dos	concelhos	
da	sede	dos	tribunais	da	Relação	ou,	no	caso	dos	tribunais	centrais	administrativos	ou	dos	tribunais	da	
Relação	de	Lisboa	e	Porto,	fora	das	respetivas	áreas	metropolitanas,	quando	devidamente	autorizados	
podem:	

b) Deslocar-se	em	viatura	automóvel	própria	para	participação	nas	sessões,	tendo	direito	ao	
reembolso	 das	 respetivas	 despesas	 de	 deslocação	 até	 ao	 limite	 do	 valor	 da	
correspondente	deslocação	em	transporte	público;		

c) Optar	por	qualquer	meio	de	transporte	alternativo,	tendo	direito	ao	reembolso	da	despesa	
suportada,	desde	que	não	superior	à	prevista	na	alínea	anterior.		

2- A	participação	dos	Procuradores-Gerais	Adjuntos	em	ações	de	formação	contínua,	até	ao	limite	de	
duas	em	cada	ano	judicial,	realizadas	fora	do	concelho	do	domicílio	respetivo,	confere-lhes	direito	a	
abono	 de	 ajudas	 de	 custo,	 bem	 como,	 tratando-se	 de	magistrado	 judicial	 residente	 nas	 Regiões	
Autónomas	 que	 se	 desloque	 para	 o	 efeito	 ao	 continente,	 ao	 reembolso,	 se	 não	 optar	 pelo	
recebimento	antecipado,	das	despesas	 resultantes	da	utilização	de	 transporte	aéreo,	nos	 termos	
da	lei.	

	

13- Avaliação	e	inspecção:	
	

13.1- Escolha	de	inspectores:	

	
Artigo	41.º	EMP	

Composição	e	funcionamento	
1	- A	 inspeção	 do	 Ministério	 Público	 é	 composta	 por	 magistrados	 do	 Ministério	 Público,	 em	 número	

constante	de	quadro	aprovado	pelo	Conselho	Superior	do	Ministério	Público.	
2	- A	 inspeção	deve	 integrar	 inspetores	 com	experiência	 nas	 várias	 áreas	de	 intervenção	do	Ministério	

Público.	
3	- Preferencialmente,	 as	 inspeções	 são	 realizadas	 por	 inspetores	 que	 tenham	 desempenhado	 funções	

efetivas	nas	áreas	de	jurisdição	inspecionandas.	
	
	

Observações:	
	
No	 que	 diz	 respeito	 à	 realização	 de	 inspecções,	 o	 artigo	 41.º,	 n.º	 3	 EMP	 da	

proposta	 dispõe	 “preferencialmente,	 as	 inspeções	 são	 realizadas	 por	 inspetores	 que	
tenham	desempenhado	funções	efetivas	na	mesma	jurisdição	do	inspecionando”.	

Qual	a	importância	do	“preferencialmente”	na	escolha	do	inspector?	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Sugerimos	 que	 a	 expressão	 seja	 substituída	 por	 “salvo	 em	 caso	 de	
impossibilidade”.	

	
	

Proposta	de	redacção:		
	

Artigo	41.º	EMP	
Composição	e	funcionamento	

3-Salvo	 em	 caso	 de	 impossibilidade,	 as	 inspeções	 são	 realizadas	 por	 inspetores	 que	 tenham	
desempenhado	funções	efetivas	nas	áreas	de	jurisdição	inspecionandas.	

	
	

13.2- Critério	das	classificações:	
	

Artigo	139.º	EMP	
Critérios	das	classificações	

A	classificação	deve	atender	ao	modo	como	os	magistrados	do	Ministério	Público	desempenham	a	
função,	nomeadamente:	

	
Observações:		

	
Este	 artigo	 contempla	 vários	 critérios	 nas	 suas	 alíneas	 a)	 a	 k),	 mas	 não	 prevê	

norma	 similar	 ao	 artigo	 33.º,	 n.º	 1,	 alínea	g),	 do	Estatuto	dos	Magistrados	 Judiciais,	 ou	
seja,	capacidade	de	simplificação	dos	actos	processuais;	

A	 capacidade	 de	 simplificação	 dos	 actos	 processuais	 deve	 ser	 valorizada	 em	
termos	inspectivos.	

No	que	diz	respeito	aos	padrões	internacionais	é	frequentemente	utilizada	a	sigla	
inglesa	kiss		(	keep	it	short	and	simple)	como	símbolo	de	boas	práticas	

	
	

Proposta	de	alteração:	
	

Artigo	139.º	EMP	
Critérios	das	classificações	

A	classificação	deve	atender	ao	modo	como	os	magistrados	do	Ministério	Público	desempenham	
a	função,	nomeadamente:	

	
l)	Capacidade	de	simplificação	dos	atos	processuais;	

	
	

13.3- Inspecção	extraordinária:	
	

Artigo	142.º	EMP	
Periodicidade	

1	- Após	 a	 primeira	 notação	 a	 que	 se	 refere	 o	 n.º	 3	 do	 artigo	 140.º,	 os	 magistrados	 do	 Ministério	
Público	são	classificados	em	inspeção	ordinária:	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

a) Decorridos	quatro	anos;	
b) Depois	do	período	referido	na	alínea	anterior,	de	cinco	em	cinco	anos.	

2	- (…).	
3	- (…)		
4	- Pode	 ser	 efetuada	 inspeção	 extraordinária	 por	 iniciativa	 do	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	

Público,	 em	 qualquer	 altura,	 ou	 a	 requerimento	 fundamentado	 dos	 interessados,	 desde	 que	 a	
última	inspeção	tenha	ocorrido	há	mais	de	cinco	anos,	ou	para	efeitos	de	promoção.	
	

Artigo	36.º	EMJ	
Periodicidade	

1- Após	a	primeira	notação	a	que	se	refere	o	n.º	3	do	artigo	34.º,	os	juízes	de	direito	são	classificados	
em	inspeção	ordinária:	

a) Decorridos	quatro	anos;		
b) Depois	do	período	referido	na	alínea	anterior,	de	cinco	em	cinco	anos;	

2- (…)	
3- Aos	 juízes	 de	 direito	 pode	 ser	 efetuada	 inspeção	 extraordinária,	 por	 iniciativa	 do	 Conselho	

Superior	da	Magistratura,	em	qualquer	altura,	ou	a	requerimento	fundamentado	dos	interessados,	
desde	 que	 a	 última	 inspeção	 ordinária	 tenha	 ocorrido	 há	mais	 de	 três	 anos,	 ou	 para	 efeitos	 de	
concurso	aos	tribunais	da	Relação.	

	
	

Observações:		
	
As	duas	propostas	de	Lei	estabelecem	prazos	diferenciados	para	se	requerer	uma	

inspecção	 extraordinária	 (última	 inspecção	 ordinária	 tenha	 ocorrido	 há	mais	 de	 cinco	
anos	para	magistrados	do	Ministério	Público	e	três	para	magistrados	judiciais),	pelo	que	
esta	realidade	deve	ser	uniformizada.	

	
	

Proposta	de	redacção:		
Artigo	142.º	EMP	
Periodicidade	

(…)	
4- Pode	 ser	 efetuada	 inspeção	 extraordinária	 por	 iniciativa	 do	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	

Público,	 em	 qualquer	 altura,	 ou	 a	 requerimento	 fundamentado	 dos	 interessados,	 desde	 que	 a	
última	inspeção	tenha	ocorrido	há	mais	de	três	anos,	ou	para	efeitos	de	promoção.	

	
	

13.4- Prazo	de	conclusão	da	inspecção:	
	

Artigo	36.º	EMJ	
Periodicidade	

(…)	
5 -	A	inspeção	deve	ser	concluída	no	prazo	de	90	dias.	

	
	

Observações:		
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

	
Esta	norma	não	tem	equivalente	no	EMP.	Trata-se	de	uma	norma	importante,	sob	

pena	de	algumas	inspecções	se	poderem	eternizar.	
	
	
	

Proposta	de	alteração:		
	

Artigo	142.º	EMP	
Periodicidade		

(…)	
8-	A	inspeção	deve	ser	concluída	no	prazo	de	90	dias.	

	
	

13.5- Garantias	dos	inspectores	do	Ministério	Público	
	
														Por	 forma	 a	 recrutar	 os	 melhores	 inspectores	 do	 Ministério	 Público	 é	 preciso	
atribuir-lhes	algumas	garantias	para	evitar	serem	prejudicados	em	colocações	futuras.	
														Por	 exemplo,	 o	 artigo	 156.º,	 n.º	 2	 do	 EMP	 refere	 que	 dois	 dos	 critérios	 de	
preferência	nas	colocações	nos	 juízos	centrais,	nos	 tribunais	de	competência	 territorial	
alargada	e	nos	tribunais	administrativos	e	fiscais	são	a	experiência	na	área	respectiva	e	a	
formação	específica.	
													Em	 virtude	 das	 suas	 funções,	 os	 inspectores	 deveriam	 ver	 estes	 dois	 factores	
reconhecidos,	após	um	determinado	prazo	de	exercício	no	serviço	de	inspecção.	
													Com	 o	 regime	 previsto,	 os	 inspectores	 do	 Ministério	 Público	 poderão	 ser	
prejudicados	 comparativamente	 com	 outros	 candidatos,	 pois	 não	 lhes	 é	 reconhecida	
experiência	numa	área,	nem	formação	específica	pelo	facto	de	serem	inspectores.			

	
	

14. Modelo	de	carreira	e	provimentos	de	lugar:	
	
O	modelo	de	carreira	constante	na	proposta	de	Lei	não	corresponde	àquele	que	

foi	 proposto	 pelo	 SMMP	 e	 por	 elementos	 do	 grupo	 de	 trabalho	 nomeados	 pelo	
Ministério	da	Justiça	para	a	revisão	do	Estatuto	do	Ministério	Público.	

A	carreira	plana	que	defendemos	tem	por	base	uma	evolução	na	carreira	assente	
num	 duplo	 factor	 conjugado,	 antiguidade	 e	 mérito	 e	 mantém	 duas	 categorias	 na	
primeira	instância.	

Só	magistrados	com	uma	determinada	antiguidade	e	com	a	classificação	de	Bom	
com	Distinção	ou	Muito	Bom	é	que	poderão	ascender	à	categoria	seguinte.	

Este	tipo	de	carreira	permite	obter	ganhos	de	especialização	e	não	desperdiçar	o	
conhecimento	adquirido.	

Neste	 momento,	 quem	 tem	 uma	 determinada	 nota	 de	 mérito	 e	 antiguidade	
concorre	à	promoção.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Como	grande	parte	dos	procuradores-adjuntos	 se	 encontra	 em	DIAP´s,	 quando	
os	mesmos	são	promovidos	passam	a	desempenhar	funções	numa	área	diferente.	Todo	
o	saber	e	experiência	adquiridos	na	investigação	criminal	perdem-se	inevitavelmente.	

Os	procuradores-adjuntos	mais	antigos	e	qualificados	abandonam	todos	os	anos	
a	investigação	criminal	em	busca	da	promoção.	Tal	situação	é	incompreensível,	pois	esta	
actividade	é	aquela	que	tem	maior	visibilidade	social	e	constitui	o	núcleo	essencial	das	
funções	do	Ministério	Público.	

O	 modelo	 de	 carreira	 proposto	 pelo	 Ministério	 da	 Justiça	 elimina	 um	 grau	
hierárquico	 na	 primeira	 instância;	 ou	 seja,	 doravante	 passarão	 a	 existir	 somente	
Procuradores	da	República.	

A	junção	de	duas	categorias	numa	só	originará	diversas	complicações	no	que	diz	
respeito	 ao	 provimento	 dos	 lugares,	 harmonização	 de	 classificações,	 valorização	 do	
tempo	da	antiguidade	global	e	na	categoria,	etc..	

Defendemos	uma	proposta	similar	à	do	grupo	de	trabalho	para	a	revisão	do	EMP	
que	aqui	recordamos.	

	
Proposta	de	alteração:	
	

Artigo	º	
Progressão	

1	-	A	progressão	nas	categorias	do	Ministério	Público	faz-se	por	promoção.		
2	 -	 Os	magistrados	 do	Ministério	 Público	 são	 promovidos	 por	mérito,	 sendo	 ainda	 relevante	 o	

tempo	de	serviço,	nos	termos	do	artigo	seguinte.	
	

Artigo	.º	
Formas	de	progressão	

1	–	São	promovidos	a	procurador	da	República	os	procuradores-adjuntos	com	a	classificação	de	
Muito	bom	e	15	anos	de	serviço	ou	com	a	classificação	de	Bom	com	distinção	e	18	anos	de	serviço.	

2	–	São	promovidos	a	procurador-geral	adjunto	os	procuradores	da	República	com	a	classificação	
de	Muito	bom	e	30	anos	de	serviço	ou	com	a	classificação	de	Bom	com	distinção	e	36	anos	de	serviço.	

3	–	A	promoção	só	produz	efeitos	na	data	da	publicação	do	movimento	seguinte	à	data	em	que	se	
verificar	o	preenchimento	dos	requisitos	previstos	no	número	precedente.	

	
Esta	 solução	 implica	 alteração	 às	 normas	 referentes	 a	 promoção	 a	 Procurador-

Geral	 Adjunto;	 à	 secção	 I,	 Capítulo	 IV;	 às	 disposições	 transitórias	 e	 outros	 artigos	 da	
proposta	de	Lei.	

	
Proposta	constante	da	proposta	do	Governo:		

	
O	modelo	de	carreira	que	defendemos	é	o	que	acima	referimos.		
No	entanto,	entendemos	pronunciar-nos	 sobre	algumas	normas	 constantes	da	

proposta	de	Lei,	com	vista	ao	seu	aperfeiçoamento	e	melhoramento,	caso	a	proposta	
que	apresentamos	não	venha	a	ser	aceite.			
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

15. Promoção	a	Procurador-Geral	Adjunto:	
	

Artigo	147.º	
Acesso	a	procurador-geral-adjunto	

1	- A	 promoção	 a	 procurador-geral-adjunto	 faz-se	 por	 concurso,	 restrito	 a	 procuradores	 da	 República	
com	classificação	de	mérito.	

2	- Por	deliberação	do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público,	 são	chamados	a	 concurso	o	dobro	dos	
procuradores	 da	 República	 face	 aos	 lugares	 a	 concurso,	 classificados	 de	 Muito	 bom	 ou	 Bom	 com	
distinção,	na	proporção	de	um	Bom	com	distinção	para	cada	dois	Muito	bom,	que	detenham	maior	
antiguidade	na	categoria	e	não	declarem	renunciar	à	promoção.	

3	- O	concurso	tem	natureza	curricular	e	compreende	uma	audição	pública	perante	o	júri.	
4	- A	graduação	faz-se	segundo	o	mérito	relativo	dos	concorrentes,	tomando-se	globalmente	em	conta	a	

avaliação	curricular.	
5	- A	avaliação	curricular	pondera	o	percurso	profissional	do	magistrado	e	tem	em	consideração,	entre	

outros,	os	seguintes	factores:	
a) A	classificação	de	serviço;	
b) O	desempenho	de	cargos	de	direcção	em	órgãos	do	Ministério	Público;	
c) Outros	factores	que	abonem	a	idoneidade	do	concorrente.	

(…)	
	
	

Observações:	
	
O	novo	regime	de	promoção	a	Procurador-Geral	Adjunto	sofre	alterações	muito	

significativas,	uma	vez	que	passa	a	ter	como	base	um	concurso	curricular.	
No	que	diz	respeito	aos	factores	a	ponderar	na	avaliação	curricular	ficamos	sem	

saber	bem	como	irão	operar.	
O	artigo	147.º,	n.	 º5,	alínea	c),	da	proposta	deixa-nos	curiosos,	pois	 ficamos	sem	

saber	quais	os	factores	de	idoneidade	que	se	pretende	ter	em	conta	para	este	lugar.	
Por	outro	lado,	o	desempenho	de	cargos	de	direcção	é	valorado	para	efeitos	de	

subida	na	categoria,	mas	por	definição	um	Procurador-Geral	Adjunto	não	ocupa	cargos	
de	direcção,	mas	sim	exerce	funções	junto	de	um	tribunal	superior.	

Alguns	dos	melhores	procuradores	da	República	que	exercem	funções	em	juízos	
centrais	ou	especializados,	em	DIAP´s	ou	no	DCIAP,	não	exercem	ou	nunca	exerceram	
cargos	de	direcção.	

Acresce	 que,	 de	 acordo	 com	 a	 actual	 proposta,	 grande	 parte	 dos	 cargos	 de	
direcção	resultam	de	uma	confiança	pessoal	que	está	concebida	em	cascata.	

Desta	forma,	alguém	que	seja	preferido	por	razões	de	confiança	pessoal	para	o	
desempenho	 do	 cargo	 poderá	 posteriormente	 ser	 beneficiado	 no	 momento	 da	
promoção.		

A	 última	 questão	 prende-se	 com	 a	 determinação	 dos	 cargos	 de	 direcção	
relevantes.	Ao	longo	das	últimas	décadas	os	cargos	de	direcção	alteraram-se,	pelo	que	
importa	saber	quais	os	que	relevam.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

16. Perda	de	requisitos:	
																																																																				

Artigo	152.º	
Princípios	gerais	de	colocação	

(…)	
5-	 	 Os	 procuradores	 da	 República	 que	 percam	 os	 requisitos	 de	 colocação	 exigidos	 para	 o	 lugar	 onde	

exercem	 funções	 são	 de	 novo	 inspeccionados	 no	 prazo	máximo	 de	 dois	 anos	 a	 contar	 da	 data	 da	
atribuição	dessa	classificação	pelo	Conselho	Superior	do	Ministério	Público.	

6- Na	 situação	 prevista	 no	 número	 anterior,	 se	 a	 nova	 inspecção	 atribuir,	 de	 novo,	 ao	magistrado	 do	
Ministério	 Público	 classificação	 determinante	 da	 perda	 dos	 requisitos	 exigidos	 para	 o	 lugar	 onde	
exerce	funções,	este	é	obrigado	a	concorrer	no	movimento	seguinte.	
	
	

Observações:	
	
A	perda	 de	 requisitos	 dos	magistrados	 que	 se	 encontram	 colocados	 nos	 juízos	

centrais,	 nos	 juízos	 de	 instrução	 criminal,	 de	 família	 e	 menores,	 do	 trabalho,	 do	
comércio,	de	execução,	nos	tribunais	de	competência	territorial	alargada,	nos	tribunais	
administrativos	 de	 círculo	 e	 nos	 tribunais	 tributários	 e	 nos	 tribunais	 administrativos	 e	
fiscais	é	um	ponto	extremamente	negativo	desta	proposta	de	Lei.	

Nestes	lugares	encontram-se	colocados	algumas	centenas	de	magistrados.	
A	 perda	 de	 requisitos	 como	 resultado	 de	 uma	 classificação	 em	 que	 não	 seja	

atribuída	 uma	 classificação	 de	 mérito	 a	 um	 magistrado	 implica	 a	 realização	 de	 nova	
inspecção	 no	 prazo	 de	 dois	 anos	 e	 eventual	 perda	 do	 lugar,	 o	 que	 implica	 que	 o	
magistrado	terá	de	concorrer	para	outro	local.	

A	 estabilidade	 dos	 lugares,	 incluindo	 a	 de	 magistrados	 que	 foram	 colocados	
como	efectivos	é	 colocada	em	causa	de	 forma	clara,	ocorrendo	a	possibilidade	de	 ser	
deslocado	para	muito	longe	de	casa	e	do	local	de	efectivo	a	que	acedeu	por	direito.	

É	de	salientar	que	nestes	casos	o	magistrado	poderá	inclusivamente	ser	colocado	
em	juízos	locais	de	competência	genérica,	regra	geral	juízos	situados	no	interior	ou	ilhas.	

A	partir	 de	 agora	não	há	qualquer	garantia	de	 lugar,	 pois	o	mesmo	poderá	 ser	
perdido	a	todo	o	tempo,	independentemente	de	ser	efectivo	ou	não.	

A	realização	de	nova	 inspecção	no	prazo	de	2	anos	aparece	como	uma	garantia	
de	salvaguarda,	mas	na	prática	não	oferece	grande	segurança.	

Se	 um	 magistrado	 tem	 de	 ser	 inspeccionado	 no	 prazo	 até	 2	 anos,	 desde	 a	
atribuição	 da	 classificação	 por	 parte	 do	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	 Público,	 tal	
significa	 que	 o	 novo	 período	 inspectivo	 avaliado	 será	 muito	 curto	 e	 não	 permitirá	
rectificar	uma	má	nota	anterior.	

Caso	 um	magistrado	 não	 tenha	 classificação	 de	mérito	 devido	 a	 ter	 processos	
atrasados,	 se	 uma	 nova	 inspecção	 ocorrer	 passado	 poucos	 meses	 não	 é	 possível	
rectificar	a	situação.	

É	preciso	clarificar	o	momento	a	partir	do	qual	se	inicia	a	contagem	do	prazo	para	
a	realização	da	nova	inspecção.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

A	 expressão	 “atribuição	 da	 classificação	 pelo	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	
Público”	pode	dar	lugar	a	muitas	interpretações.	

A	 classificação	 do	magistrado	 tanto	 pode	 ser	 atribuída	 na	 secção	 classificativa,	
como	através	de	deliberação	no	plenário,	na	sequência	da	 reclamação	da	classificação	
atribuída	pela	secção	mencionada.	

Não	se	podem	ainda	excluir	os	casos	em	que	o	magistrado	não	se	conforma	com	
a	classificação	e	impugna	a	decisão	para	o	Supremo	Tribunal	Administrativo.	

No	nosso	entendimento,	nenhum	magistrado	poderá	voltar	a	ser	 inspeccionado	
sem	que	a	sua	nota	esteja	devidamente	homologada.	

Só	após	o	momento	em	que	a	classificação	se	encontra	definitivamente	fixada	é	
que	a	mesma	poderá	provocar	efeitos.	

Por	 último,	 caso	 não	 se	 elimine	 a	 perda	 de	 requisitos	 para	 a	 generalidade	 dos	
magistrados,	 pelo	 menos	 deveriam	 salvaguardar-se	 as	 situações	 em	 que	 os	 actuais	
Procuradores	da	República	se	encontram.	

Neste	 momento	 é	 possível	 aos	 Procuradores	 da	 República	 serem	 promovidos	
com	a	classificação	de	Bom,	desde	que	tenham	uma	antiguidade	elevada.	

Em	 virtude	 do	 actual	 EMP,	 alguns	 Procuradores	 da	 República	 aceitaram	 ser	
promovidos.	

Colocar	 em	 causa	 lugares	 de	magistrados	que	 foram	preenchidos	 com	base	na	
legislação	vigente,	alguns	deles	até	como	efectivos,	dará	origem	a	litígios	judiciais.	

A	 forma	 como	 o	 artigo	 se	 encontra	 formulado	 é	 inexequível	 relativamente	 a	
Procuradores	da	República	que	acederam	a	um	lugar	com	a	nota	de	Bom	e	o	fizeram	há	
mais	de	dois	anos.		

	
	

Proposta	de	alteração	1:		
	
Supressão	dos	n.º	5	e	n.º	6	do	artigo	152º	do	EMP	
	

Proposta	de	alteração	2:	
	
Caso	 não	 seja	 aceite	 a	 proposta	 1,	 pelo	 menos	 devem	 salvaguardar-se	 as	

situações	existentes,	por	forma	a	evitar	uma	grande	instabilidade	dos	lugares.	
	

Artigo	284.º	
Norma	transitória	

(…)	
5-	No	momento	da	entrada	em	vigor	do	EMP,	o	artigo	 152º,	nºs	5	e	6	do	EMP	não	se	aplica	aos	

actuais	 Procuradores	 da	 República	 que	 se	 encontrem	 colocados	 em	 lugares	 que	 exijam	 requisitos	 de	
colocação.					

	
	

17. Provimento	 nos	 juízos	 centrais,	 especializados	 e	 de	 competência	
territorial	alargada	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

	
																																																												Artigo	156.º	EMP		
Provimento	nos	 juízos	 centrais,	 nos	 tribunais	de	 competência	 territorial	 alargada	e	nos	 tribunais	

administrativos	e	fiscais	
1	- O	provimento	dos	lugares	nos	juízos	centrais,	nos	juízos	de	instrução	criminal,	de	família	e	menores,	

do	 trabalho,	 do	 comércio,	 de	 execução,	 nos	 tribunais	 de	 competência	 territorial	 alargada,	 nos	
tribunais	administrativos	de	círculo,	nos	tribunais	tributários	e	nos	tribunais	administrativos	e	fiscais	
efectua-se	de	entre	procuradores	da	República	com	classificação	de	mérito	e,	pelo	menos,	10	anos	de	
serviço.	

2	- Para	o	preenchimento	dos	lugares	referidos	no	número	anterior	constituem	factores	de	preferência,	
por	ordem	decrescente,	o	currículo	profissional	aferido	pelas	classificações	de	serviço,	a	experiência	
na	área	respectiva	e	a	formação	específica.	

3	- Para	 a	 aferição	 da	 experiência	 ter-se-á	 em	 consideração	 a	 anterior	 prestação	 de	 funções	 na	 área	
especializada	em	causa.	

4	- A	 formação	 específica	 implica	 a	 aprovação	 em	 cursos	 especializados	 a	 promover	 pelo	 Centro	 de	
Estudos	Judiciários.	

5	- O	 provimento	 dos	 lugares	 referidos	 no	 n.º	 1	 de	 magistrados	 sem	 experiência	 prévia	 ou	 formação	
específica	pode	implicar	a	frequência,	após	a	colocação,	de	formação	complementar.	

6	- O	 Conselho	 Superior	 do	 Ministério	 Público	 deve	 atribuir	 relevância	 a	 outros	 tipos	 de	 formação	
especializada.	
	
	

Observações:	
	
Este	 artigo	 evidencia	 alguns	 problemas	 de	 exequibilidade	 prática	 que	 importa	

salientar.	
Conforme	refere	o	artigo	156.º,	n.º	2,	da	proposta,	o	provimento	dos	lugares	faz-

se	por	ordem	decrescente,	sendo	o	primeiro	factor	o	currículo	profissional	aferido	pelas	
classificações	de	serviço.	

É	 impraticável	o	Conselho	Superior	do	Ministério	Público	apreciar	e	comparar,	
caso	a	caso,	o	concurso	para	cada	lugar	relativamente	aos	lugares	mencionados.	

Em	alguns	 casos	podem	existir	 algumas	centenas	de	 lugares	a	 concurso,	o	que	
dificulta	uma	análise	curricular	personalizada.	

	Como	forma	de	simplificar	o	concurso,	sugerimos	que	se	elimine	este	segmento	
e	se	substitua	pela	classificação	de	serviço	actualizada.	

A	aferição	dos	melhores	magistrados	para	o	exercício	do	lugar	afere-se	pelo	seu	
desempenho	mais	recente.	

No	 entanto,	 mesmo	 esta	 solução	 mais	 simples	 poderá	 acarretar	 problemas	
atenta	 a	 disparidade	 entre	 as	 classificações	 actuais	 dos	 Procuradores-Adjuntos	 e	 as	
classificações	dos	Procuradores	da	República.	

A	transição	da	actual	para	a	nova	carreira	provocará	injustiças	que	o	modelo	por	
nós	proposto	não	implicaria.			

O	segundo	critério	que	se	segue	a	este	é	a	experiência	na	área	respectiva.	
	O	 artigo	 156.º,	 n.º	 3	 EMP	 refere	 que	 se	 tem	 em	 conta	 a	 experiência	 na	 área	

respectiva,	mas	não	é	claro.	
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Quererá	 tal	 critério	 significar	 que	 quem	 tiver,	 por	 exemplo,	 15	 anos	 de	
experiência	 numa	 área	 terá	 preferência	 na	 colocação	 relativamente	 a	 quem	 tiver	
exercido	14	anos	na	mesma	área?	

A	aferição	do	número	de	anos	de	serviço	em	cada	área	não	se	afigura	muito	fácil	
para	efeitos	de	concurso.	

Não	 existem	 listagens	 que	 contabilizem	 o	 serviço	 que	 os	 magistrados	
desempenharam	em	cada	área,	mas	somente	uma	lista	geral	de	antiguidade.	

Um	 concurso	 nestes	 moldes	 obrigaria	 à	 criação	 de	 outro	 tipo	 de	 lista	 de	
antiguidade	 (por	áreas),	 até	aqui	 inexistente	e	que	não	 se	encontra	prevista	na	actual	
proposta	de	Lei.	

Será	que	se	pretende	dar	relevância	a	quem	exerceu	funções	numa	determinada	
área	 durante	 um	 certo	 número	 de	 anos,	 como	 sucede	 actualmente	 com	 o	 RECOFE												
(	processo	de	reconhecimento	de	exercício	em	funções	especializadas),	cujos	resultados	
não	têm	sido	muito	positivos?	

Os	critérios	devem	estar	claros	no	EMP,	o	que	não	sucede.	
O	terceiro	critério	resulta	da	formação	específica	em	cursos	no	Centro	de	Estudos	

Judiciários	(156.º,	n.º	4	da	proposta).	
Este	 critério	 poderá	 adquirir	 uma	 importância	 acrescida	 porquanto	muitos	 dos	

candidatos	aos	lugares	(actuais	procuradores-adjuntos)	não	tiveram	ainda	a	hipótese	de	
trabalhar	 nas	 jurisdições	 especializadas	 porquanto	 se	 tratam	 de	 cargos	 reservados	
actualmente	 a	 Procuradores	 da	 República	 (Família	 e	 Menores,	 Trabalho,	 Comércio,	
Execuções,	Administrativo	e	Fiscal).	

Na	 prática,	 no	 que	 diz	 respeito	 a	muitos	 lugares,	 este	 critério	 surgirá	 logo	 em	
segundo	lugar.	

Atenta	 esta	 realidade,	 e	 para	 maximizar	 a	 possibilidade	 de	 ascender	
remuneratoriamente	com	a	colocação	em	juízos	especializados,	os	actuais	procuradores	
“correrão”	 a	 inscrever-se	 em	 cursos	 que	 lhe	 permitam	 beneficiar	 de	 uma	 formação	
especializada.	

Esta	 “corrida”	 aos	 cursos	 terá	 como	 consequência	 o	 desvio	 do	 foco	 dos	
magistrados	da	sua	função	essencial,	i.e.,	o	trabalho	nos	tribunais.	

O	 SMMP	 desde	 sempre	 valorizou	 a	 formação,	 mas	 o	 regime	 que	 se	 pretende	
implementar	poderá	provocar	problemas	de	funcionamento	na	nossa	magistratura,	pelo	
menos	a	curto	prazo.	

Se	 a	 mensagem	 que	 se	 passa	 é	 que	 a	 obtenção	 de	 curso	 especializado	 é	
determinante	 para	 ascender	 na	 carreira,	 iremos	 direccionar	 os	 magistrados	 para	 a	
frequência	de	cursos	e	não	para	se	empenharem	no	local	onde	desempenham	funções.	

Já	vimos	previsões	similares	com	resultados	muito	negativos.	
Seria	preferível	que	houvesse	uma	formação	específica	para	a	nova	área	depois	

do	magistrado	conhecer	a	sua	colocação	e	não	funcionar	como	um	factor	de	preferência	
concursal.		

A	economia	e	a	racionalização	de	recursos	são	aqui	por	demais	evidentes.		
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Por	último,	há	a	destacar	que	o	artigo	156.º,	n.º	4	do	EMP	dispõe	que	“	a	formação	
específica	implica	a	aprovação	em	cursos	especializados	a	promover	pelo	Centro	de	
Estudos	Judiciários.”	

														Este	 artigo	prevê	um	autêntico	 regresso	 à	 escola	 em	que	 já	 se	 fala	 submeter	 a	
exame	magistrados	experientes.	
														Para	 além	 disso,	 como	 condição	 prévia	 para	 o	 exame,	 há	 quem	 entenda	 que	
deveria	ser	ministrado	um	longo	curso,	o	que	é	incomportável	para	os	magistrados	que	
vivam	fora	da	área	metropolitana	de	Lisboa.	

		
	

18. Provimento	dos	dirigentes	dos	DIAP´s		
	

Artigo	157.º	
Provimento	dos	dirigentes	de	secções	de	DIAP	e	de	Procuradorias	

1	- O	provimento	do	lugar	de	procurador	dirigente	de	procuradoria	e	de	secção	nos	DIAP	efectua-se	de	
entre	procuradores	da	República	com	classificação	de	mérito	e,	pelo	menos,	10	anos	de	serviço.	

2	- Para	o	preenchimento	dos	lugares	referidos	no	número	anterior	constituem	factores	de	preferência,	
por	ordem	decrescente,	o	currículo	profissional	aferido	pelas	classificações	de	serviço	e	a	experiência	
na	área	respectiva.	
	
	

Observações:	
	
No	que	diz	respeito	à	aferição	do	currículo	profissional	segundo	as	classificações	

de	 serviço,	 reiteramos	 o	 que	 já	 dissemos	 relativamente	 ao	 provimento	 nos	 juízos	
centrais,	especializados	e	de	competência	territorial	alargada.	

Para	 efeitos	 de	 realização	 de	 movimento	 é	 extremamente	 difícil	 fazer	 uma	
apreciação,	lugar	a	lugar	do	currículo	profissional	aferido	pelas	classificações	de	serviço.	

A	formulação	deste	artigo	conjuntamente	com	os	critérios	de	preenchimento	dos	
lugares	 mencionados	 tornará	 extremamente	 difícil	 a	 realização	 do	 movimento	 de	
magistrados	e	a	gestão	dos	quadros	do	Ministério	Público.			

	
Artigo	158.º	

Provimento	do	director	dos	DIAP	
1	- O	 provimento	 do	 lugar	 de	 director	 dos	 DIAP	 efectua-se	 de	 entre	 procuradores-gerais-adjuntos	 ou	

procuradores	da	República	que	exerçam	funções	na	comarca,	estes	com	classificação	de	mérito	e	pelo	
menos	15	anos	de	serviço,	nomeados	pelo	Conselho	Superior	do	Ministério	Público,	sob	proposta	do	
magistrado	coordenador	da	comarca.	

2	- As	 funções	previstas	no	número	anterior	 são	exercidas	 em	comissão	de	 serviço	por	um	período	de	
três	anos,	renovável	por	duas	vezes.		

3	- O	director	de	DIAP	pode	frequentar	o	curso	de	formação	referido	no	artigo	97.º	da	Lei	da	Organização	
do	Sistema	Judiciário.	
	
	

Observações:		
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O	 universo	 de	 escolha	 do	 director	 do	 DIAP	 limita-se	 aos	 Procuradores-gerais	
adjuntos	ou	procuradores	da	república	colocados	na	comarca	onde	se	situa	o	DIAP,	ou	
seja,	trata-se	de	um	universo	muito	limitado.	

Qual	 a	 razão	 por	 que	 um	magistrado	 com	muita	 experiência	 num	DIAP	 não	 se	
pode	candidatar	a	Director	de	um	DIAP	noutra	comarca?	

Por	 outro	 lado,	 o	 Director	 do	 DIAP	 da	 comarca	 é	 proposto	 pelo	 magistrado	
coordenador	da	comarca,	ou	seja,	existe	uma	vinculação	entre	ambos.	

Porquê	 a	 nomeação	 do	 director	 do	 DIAP	 tem	 de	 obedecer	 a	 uma	 lógica	 de	
proposta	pessoal	do	procurador	coordenador	de	comarca?	

A	melhor	 forma	de	escolher	o	director	de	um	DIAP	passa	pela	 abertura	de	um	
concurso	amplo.	

Em	alguns	DIAP´s,	como	o	de	Lisboa	e	Porto,	os	directores	gerem	um	número	de	
magistrados	superior	ao	de	muitas	comarcas.	

Ora,	 o	 cargo	 de	 Procurador-Coordenador	 de	 comarca	 é	 escolhido	 através	 de	
concurso,	ou	seja,	uma	forma	mais	exigente	do	que	a	prevista	para	Director	de	DIAP.	

Há	 que	 harmonizar	 os	 regimes	 e	 privilegiar	 o	 concurso	 republicano	 em	
detrimento	de	critérios	de	confiança	pessoal	que	só	potenciam	o	“amiguismo”.	

	
Proposta	de	alteração:	

																																										
Artigo	158.º	

Provimento	do	director	dos	DIAP	
1-O	provimento	do	 lugar	de	director	dos	DIAP	efectua-se	de	entre	procuradores-gerais-adjuntos	
ou	procuradores	da	República,	estes	com	classificação	de	mérito	e	pelo	menos	15	anos	de	serviço,	
nomeados	pelo	Conselho	Superior	do	Ministério	Público.	
	
	

19. Comissões	de	serviço:	
	

19.1- Comissão	 de	 serviço	 do	 Magistrado	 do	 Ministério	 Público	
Coordenador	de	comarca:	

	
No	que	diz	 respeito	 à	 comissão	de	 serviço	do	Magistrado	do	Ministério	Público	
Coordenador	 da	 Comarca	 também	 existem	 algumas	 observações	 que	
gostaríamos	de	efectuar.	
	
	

Artigo	161.º	EMP	
Magistrado	do	Ministério	Público	coordenador	da	comarca	

	
1	-	O	provimento	dos	lugares	de	Magistrado	do	Ministério	Público	coordenadores	da	comarca	efetua-
se	de	entre	magistrados	que	exerçam	funções	efetivas	como	procurador-geral-adjunto	ou	procurador	
da	República,	estes	com,	pelo	menos,	15	anos	de	serviço	e	classificação	de	Muito	bom,	por	deliberação	
do	Conselho	Superior	do	Ministério	Público,	após	apreciação	curricular	dos	interessados.	
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2-	 As	 funções	 previstas	 no	 número	 anterior	 são	 exercidas	 em	 comissão	 de	 serviço	 de	 três	 anos,	
renovável	 por	 igual	 período,	 podendo	 ser	 excecionalmente	 renovada	 por	 novo	 período	 de	 igual	
duração.	
	

Observações	e	proposta	de	alteração:	
								No	nosso	entendimento	deverá	ser	eliminado	o	último	segmento	do	artigo	161.º,	n.º	
2.		
								A	 única	 hipótese	que	 vemos	para	 uma	 renovação	 excepcional	 passa	 pelo	 facto	 de	
não	existir	outro	candidato	para	a	comarca	em	causa.	
							É	 importante	 limitar	as	possibilidades	excepcionais,	pois	sabemos	que	muitas	vezes	
se	transformam	em	regra.	
						Por	outro	 lado,	entendemos	que	se	deverá	abrir	a	possibilidade	de	procuradores	da	
República	com	mais	de	15	anos	e	nota	de	Bom	com	Distinção	poderem	concorrer.	
						O	número	de	candidatos	a	este	cargo	tem	sido	muito	reduzido	face	às	necessidades	
existentes,	pelo	que	convém	alargar	a	base	de	selecção.	

	
	

19.2- Autorização	das	comissões	de	serviço:	
	

Artigo	177.º	EMP	
Competência,	natureza	e	pressupostos	

1	- A	nomeação,	autorização	e	renovação	de	comissões	de	serviço	de	magistrados	do	Ministério	Público	
compete	ao	Conselho	Superior	do	Ministério	Público.		

2	- As	comissões	de	serviço	são	consideradas	internas	ou	externas,	conforme	respeitem	ou	não	a	funções	
do	Ministério	Pública	ou	equiparadas,	nos	termos	do	artigo	95.º.	

3	- A	 autorização	 de	 nomeação	 para	 comissões	 de	 serviço	 externas	 só	 pode	 ser	 concedida	 se	 existir	
compatibilidade	 entre	o	 cargo	do	magistrado	 e	 a	 categoria	 funcional	 do	 lugar	 a	 prover,	 desde	que	
esse	 lugar	 tenha	 forte	 conexão	 com	 a	 área	 da	 justiça,	 da	 sua	 administração	 ou	 com	 áreas	 de	
intervenção	 do	 Ministério	 Público,	 ou	 quando	 o	 seu	 desempenho	 por	 magistrado	 do	 Ministério	
Público	se	mostre	particularmente	relevante	para	a	prossecução	do	superior	interesse	público.	

4	- A	 autorização	 para	 as	 comissões	 de	 serviço	 a	 que	 se	 refere	 o	 n.º	 2	 só	 é	 concedida	 relativamente	 a	
magistrados	que	tenham,	pelo	menos,	cinco	anos	de	exercício	da	magistratura,	e	na	decisão	deve	ser	
ponderado	o	interesse	do	serviço.		

5	- Não	 são	 autorizadas	 nomeações	 em	 comissão	 de	 serviço	 externas	 relativamente	 a	magistrados	 do	
Ministério	 Público	 que	 já	 tenham	 anteriormente	 exercido	 funções	 nesse	 regime,	 sem	 que	 estes	
permaneçam	no	exercício	de	funções	na	magistratura	do	Ministério	Público,	pelo	menos,	por	período	
de	tempo	 igual	ao	da	comissão	de	serviço	anteriormente	exercida,	salvo	relevante	e	 fundamentado	
interesse	público.	
	

Artigo	178.º	EMP	
Prazos	e	efeitos	

1	- Na	falta	de	disposição	especial,	as	comissões	de	serviço	têm	a	duração	de	três	anos	e	são	renováveis.	
2	- As	comissões	de	serviço	externas	e	as	comissões	de	serviço	internas	respeitantes	às	funções	previstas	

nas	alíneas	b)	a	f)	do	n.º	2	do	artigo	95.º	só	podem	ser	renovadas	uma	vez,	por	igual	período	de	três	
anos.	

3	- Excetuam-se	 do	 disposto	 no	 número	 anterior	 as	 situações	 em	 que	 se	 verifiquem	 motivos	 de	
excecional	 interesse	público,	caso	em	que	pode	ser	autorizada	nova	renovação,	por	um	período	até	
três	anos.	
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Observações:	
	
Da	 análise	 das	 normas	 resulta	 que	 existem	 regras	 gerais	 (com	 as	 quais	

concordamos),	 mas	 que	 facilmente	 podem	 ser	 afastadas	 por	 excepcional	 interesse	
público.	

O	artigo	177.º,	n.º	3	EMP	prevê	que	a	autorização	de	nomeação	para	comissões	de	
serviço	 externas	 só	 pode	 ser	 concedida	 se	 existir	 compatibilidade	 entre	 o	 cargo	 do	
magistrado	e	a	categoria	funcional	do	lugar	a	prover,	desde	que	esse	lugar	tenha	forte	
conexão	com	a	área	da	 justiça,	da	 sua	administração	ou	 com	áreas	de	 intervenção	do	
Ministério	Público,	ou	quando	o	seu	desempenho	por	magistrado	do	Ministério	Público	
se	mostre	particularmente	relevante	para	a	prossecução	do	superior	interesse	público.	

Esta	 norma	 prevê	 várias	 situações	 perfeitamente	 justificáveis	 para	 que	 seja	
concedida	uma	comissão	de	serviço	externa.	

No	 entanto,	 ao	 estabelecer	 que	mesmo	 que	 a	 comissão	 de	 serviço	 não	 tenha	
ligação	com	a	Justiça	é	admissível	aquela	por	razões	de	prossecução	do	serviço	público	
abre-se	a	porta	a	uma	imensidão	de	situações	onde	cabe	praticamente	tudo.		

Como	sabemos	o	superior	interesse	público	permite	justificar	todas	as	comissões	
de	serviço.	

Há	 que	 limitar	 as	 comissões	 de	 serviço	 externas	 às	 situações	 conexas	 com	 a	
administração	 da	 Justiça	 e	 não	 permitir	 alçapões	 que	 permitam	 comissões	 de	 serviço	
pouco	justificáveis.	

Por	 último,	 pensamos	 que	 deveria	 existir	 um	 limite	 temporal	 para	 todas	 as	
funções	equiparadas	ao	exercício	de	funções	do	Ministério	Público,	o	que	não	sucede	na	
proposta.	

	
	
20. Jubilação:	
	

20.1- Consequências	da	alteração	do	regime	da	jubilação:	
	
A	 alteração	 do	 regime	 da	 jubilação	 poderá	 levar	 a	 que	muitos	magistrados	 do	

Ministério	Público	deixem	a	função.	
A	 saída	 de	 um	 número	 elevado	 de	 magistrados	 num	 curto	 período	 de	 tempo	

poderá	agravar	ainda	mais	o	défice	de	procuradores	que	existe,	o	que	poderá	afectar	a	
capacidade	de	resposta	do	Ministério	Público.	

É	 importante	 consagrar	 a	 possibilidade	 dos	 procuradores	 que	 reúnam	 as	
condições	 para	 a	 jubilação	 antes	 da	 entrada	 em	 vigor	 do	 novo	 Estatuto	 possam	
continuar	a	exercer	funções	sem	serem	prejudicados.	

	Caso	contrário	irá	empurrar-se	algumas	dezenas	de	magistrados	para	a	jubilação	
com	prejuízo	para	o	Ministério	Público	e,	também,	para	a	Caixa	Geral	de	Aposentações.	
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(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

	
Proposta	de	alteração	da	norma	transitória	referente	a	esta	matéria:	

	
Artigo	284.º	EMP	
Norma	transitória	

1	- (…)	
2	- (…)	
3	- (…)	
4	- O	disposto	no	n.º	4	do	artigo	189.º	apenas	se	aplica	aos	magistrados	do	Ministério	Público	que	reúnam	

os	pressupostos	para	adquirir	a	condição	de	jubilados	após	a	entrada	em	vigor	do	presente	Estatuto.	
	
	

20.2- Direitos	dos	jubilados:	
	

Artigo	189.º	EMP	
Jubilação	

1	- Consideram-se	 jubilados	os	magistrados	do	Ministério	Público	que	 se	aposentem	ou	 reformem,	por	
motivos	não	disciplinares,	com	a	idade	e	o	tempo	de	serviço	previstos	no	mapa	IV	anexo	ao	presente	
Estatuto,	 do	 qual	 faz	 parte	 integrante,	 e	 desde	 que	 contem,	 pelo	 menos,	 25	 anos	 de	 serviço	 na	
magistratura,	dos	quais	os	últimos	 cinco	 tenham	sido	prestados	 ininterruptamente	no	período	que	
antecedeu	a	 jubilação,	exceto	 se	o	período	de	 interrupção	 for	motivado	por	 razões	de	 saúde	ou	 se	
decorrer	do	exercício	de	funções	públicas	emergentes	de	comissão	de	serviço.	

2	- Os	 magistrados	 jubilados	 continuam	 vinculados	 aos	 deveres	 estatutários	 e	 ligados	 ao	 tribunal	 ou	
serviço	de	que	faziam	parte,	gozam	dos	títulos,	honras,	direitos	e	imunidades	correspondentes	à	sua	
categoria	 e	 podem	 assistir	 de	 trajo	 profissional	 às	 cerimónias	 solenes	 que	 se	 realizem	 no	 referido	
tribunal	ou	serviço,	tomando	lugar	à	direita	dos	magistrados	em	serviço	ativo.	

3	- Aos	magistrados	jubilados	é	aplicável	o	disposto	nas	alíneas	a),	d),	g)	e	i)	do	n.º	1	e	no	n.º	2	do	artigo	
111.º,	no	n.º	5	do	artigo	128.º	e	no	n.º	2	do	artigo	129.º.	
	

Artigo	64.º	EMJ	
Jubilação	

1- Consideram-se	 jubilados	os	magistrados	 judiciais	 que	 se	 aposentem	ou	 reformem,	por	motivos	não	
disciplinares,	 com	 a	 idade	 e	 o	 tempo	 de	 serviço	 previstos	 no	 anexo	 II	 da	 presente	 lei	 e	 desde	 que	
contem,	 pelo	 menos,	 25	 anos	 de	 serviço	 na	 magistratura,	 dos	 quais	 os	 últimos	 5	 tenham	 sido	
prestados	 ininterruptamente	 no	 período	 que	 antecedeu	 a	 jubilação,	 exceto	 se	 o	 período	 de	
interrupção	 for	 motivado	 por	 razões	 de	 saúde	 ou	 se	 decorrer	 do	 exercício	 de	 funções	 públicas	
emergentes	de	comissão	de	serviço.			

2- Os	magistrados	jubilados	continuam	vinculados	aos	deveres	estatutários	e	ligados	ao	tribunal	de	que	
faziam	 parte,	 gozam	 dos	 títulos,	 honras,	 direitos	 especiais	 e	 garantias	 correspondentes	 à	 sua	
categoria	 e	 podem	 assistir	 de	 traje	 profissional	 às	 cerimónias	 solenes	 que	 se	 realizem	 no	 referido	
tribunal,	tomando	lugar	à	direita	dos	magistrados	em	serviço	ativo.	

3- Aos	magistrados	jubilados	é	aplicável	o	disposto	nas	alíneas	a)	a	g)	do	n.º	1	e	no	n.º	4	do	artigo	17.º	e	no	
n.º	2	do	artigo	26.º-A.	
	
	

Observações:	
	
Se	compararmos	o	artigo	64.º,	n.º	3	da	proposta	de	Lei	que	visa	alterar	o	Estatuto	

dos	Magistrados	Judiciais	e	o	artigo	189.º,	n.º	3	da	proposta	de	Lei	destinada	a	alterar	o	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Estatuto	dos	Magistrados	do	Ministério	Público	verificamos	que	os	magistrados	judiciais	
após	a	 jubilação	mantêm	mais	direitos	do	que	os	magistrados	do	Ministério	Público,	o	
que	não	se	percebe.	

É	 difícil	 de	 compreender	 porque	 é	 que	 um	 magistrado	 do	 Ministério	 Público	
jubilado	deixa	de	poder	solicitar	vigilância	especial	da	sua	pessoa,	família	e	bens	por	se	
encontrar	jubilado.	No	artigo	189.º,	n.º	3	do	EMP	não	aplica	a	alínea	h),	do	n.º	1	do	artigo	
111.º	do	EMP	aos	magistrados	do	Ministério	Público	jubilados.		

Os	procuradores	que	dirijam	investigações	contra	grupos	violentos,	terroristas	ou	
altamente	organizados	podem	carecer	de	segurança	até	ao	final	da	sua	vida.	

O	 Estado	 não	 pode	 abandonar	 os	 procuradores	 à	 sua	 sorte	 depois	 de	 se	
jubilarem,	designadamente	em	questões	de	segurança.		
	

Transcrevemos	a	alínea	h),	do	nº1	do	artigo	111.º	do	EMP	para	melhor	percepção:	
“(...)	 À	 vigilância	 especial	 da	 sua	 pessoa,	 família	 e	 bens,	 a	 requisitar	 pelo	 Conselho	

Superior	do	Ministério	Público	ou	pelo	procurador-geral	regional,	por	delegação	daquele,	ou,	em	
caso	 de	 urgência,	 pelo	 próprio	 magistrado,	 ao	 comando	 da	 força	 policial	 da	 área	 da	 sua	
residência,	sempre	que	ponderosas	razões	de	segurança	o	exijam;	

	
	

Proposta	de	alteração:		
	
Contemplar	 os	 mesmos	 direitos	 para	 os	 magistrados	 judiciais	 e	 do	 Ministério	

Público	no	artigo	189.º,	n.º	3	do	EMP.	
	
Por	 outro	 lado,	 deve	 equacionar-se	 a	 possibilidade	 dos	 magistrados	 jubilados	

poderem	 votar	 nas	 eleições	 para	 o	 Conselho	 Superior	 do	Ministério	 Público,	 uma	 vez	
que	 também	 podem	 ser	 destinatários	 de	 algumas	 decisões	 ali	 produzidas,	 fazendo	 a	
correspondente	 adaptação	 ao	 artigo	 24.º,	 n.º	 1,	 que	 deve	 passar	 a	 ter	 a	 seguinte	
redacção:		

Artigo	24.º	do	EMp	
Capacidade	eleitoral	activa	e	passiva	

1	–	São	eleitores	os	magistrados	pertencentes	a	cada	categoria	em	exercício	efetivo	de	 funções	no	
Ministério	Público,	bem	como	os	que	exercem	as	funções	referidas	no	n.º	2	do	artigo	95.º,	na	área	do	respetivo	
colégio	eleitoral	e	os	magistrados	jubilados.	

	
	

21. Processo	Disciplinar:	
	

21.1- 	Infracção	disciplinar	 como	 consequência	 de	 violação	de	 deveres	
estatutários:	

	
	

Artigo	204.º	EMP	
Infração	disciplinar	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Constituem	 infração	 disciplinar	 os	 factos,	 ainda	 que	 meramente	 culposos,	 praticados	 pelos	
magistrados	do	Ministério	Público	com	violação	dos	deveres	consagrados	na	lei	e	no	presente	Estatuto,	bem	
como	os	 atos	ou	omissões	da	 sua	 vida	pública,	 ou	que	nela	 se	 repercutam,	 incompatíveis	 com	a	dignidade	
indispensável	ao	exercício	das	suas	funções	

	
Artigo	212.º	EMP	

Classificação	das	infrações	
As	 infrações	disciplinares	 cometidas	pelos	magistrados	do	Ministério	Público	no	 exercício	das	 suas	

funções,	 ou	 com	 repercussão	 nas	 mesmas,	 e	 que	 correspondam	 à	 violação	 de	 deveres	 previstos	 neste	
Estatuto,	assumem	a	categoria	de	muito	graves,	graves	e	leves,	em	função	das	circunstâncias	de	cada	caso.	

	
	

Observações	e	proposta	de	alteração:		
	
O	artigo	204.º	do	EMP	reporta-se	a	violação	de	deveres	consagrados	na	Lei	e	no	

Estatuto	do	Ministério	Público.		
Por	sua	vez	só	existem	infracções	disciplinares	que	correspondam	à	violação	de	

deveres	previstos	no	EMP.	
Trata-se	de	incongruência	que	deverá	ser	corrigida	no	artigo	204.º,	suprimindo-se	

a	palavra	 lei.	Aliás,	o	artigo	82.º	do	EMJ	apresenta	uma	redacção	precisamente	nesses	
termos,	 sendo	certo	que	é	aquela	que	mais	 se	adequa	ao	princípio	da	auto-suficiência	
estatutária.	
	
	

21.2- Caducidade	do	direito	de	instaurar	procedimento	disciplinar:	
	

Artigo	208.º	EMP	
Caducidade	do	direito	de	instaurar	procedimento	disciplinar	

1	- O	 direito	 de	 instaurar	 procedimento	 disciplinar	 caduca	 passado	 um	 ano	 sobre	 a	 data	 em	 que	 a	
infração	tenha	sido	cometida.	

2	- Caduca	igualmente	quando,	conhecida	a	infração	pelo	plenário	ou	pela	secção	disciplinar	do	Conselho	
Superior	 do	 Ministério	 Público,	 reunidos	 colegialmente,	 não	 seja	 instaurado	 o	 competente	
procedimento	disciplinar	ou	inquérito	no	prazo	de	60	dias.	

	
Artigo	83.º-B	EMJ	

Caducidade	do	procedimento	disciplinar	
1	- O	 direito	 de	 instaurar	 procedimento	 disciplinar	 caduca	 passado	 um	 ano	 sobre	 a	 data	 em	 que	 a	

infração	tenha	sido	cometida.	
2	- Caduca	 igualmente	 quando,	 conhecida	 a	 infração	 pelo	 plenário	 ou	 pelo	 conselho	 permanente	 do	

Conselho	 Superior	 da	 Magistratura	 através	 da	 sua	 secção	 disciplinar,	 não	 seja	 instaurado	 o	
competente	procedimento	disciplinar	no	prazo	de	60	dias.	

	
	
Observações:		
	
	 O	 regime	 tem	 uma	 diferença	 essencial,	 pois,	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	Ministério	
Público,	exige-se	a	reunião	colegial.	Todos	os	membros	do	CSMP	ou	da	secção	disciplinar	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

do	 CSMP	 podem	 ter	 conhecimento	 da	 infracção	 por	 escrito,	 mas	 enquanto	 não	 se	
reunirem	 o	 prazo	 não	 começa	 a	 contar,	 ao	 contrário	 do	 regime	 previsto	 para	 os	
magistrados	judiciais.	
	
	
Proposta	de	redacção:		
	

Artigo	208.º	EMP	
Caducidade	do	direito	de	instaurar	procedimento	disciplinar	

1	- (…)	
2	- Caduca	 igualmente	 quando,	 conhecida	 a	 infração	 pelo	 plenário	 ou	 pela	 secção	 disciplinar	 do	

Conselho	 Superior	 do	 Ministério	 Público	 não	 seja	 instaurado	 o	 competente	 procedimento	
disciplinar	ou	inquérito	no	prazo	de	60	dias.	

	
	

21.3- Atenuação	especial	da	sanção	disciplinar:	
	

Artigo	219.º	EMP	
Atenuação	especial	da	sanção	disciplinar	

A	 sanção	 disciplinar	 pode	 ser	 especialmente	 atenuada,	 aplicando-se	 a	 sanção	 de	 escalão	 inferior,	 quando	
existam	 circunstâncias	 anteriores	 ou	 posteriores	 à	 infração,	 ou	 contemporâneas	 dela,	 que	 diminuam	
acentuadamente	a	gravidade	do	facto	ou	a	culpa	do	arguido,	nomeadamente:	

a) O	exercício	de	funções,	por	mais	de	10	anos,	sem	que	haja	sido	cometida	qualquer	outra	infração;	
	

Artigo	85.º	EMJ	
Atenuação	especial	da	sanção	disciplinar	

A	 sanção	 disciplinar	 pode	 ser	 especialmente	 atenuada,	 aplicando-se	 a	 sanção	 de	 escalão	 inferior,	 quando	
existam	 circunstâncias	 anteriores	 ou	 posteriores	 à	 infração,	 ou	 contemporâneas	 dela,	 que	 diminuam	
acentuadamente	a	gravidade	do	facto	ou	a	culpa	do	arguido,	nomeadamente:	

a) O	 exercício	 de	 funções,	 por	mais	 de	 10	 anos,	 sem	 que	 haja	 sido	 cometida	 qualquer	 outra	 infração	
grave	ou	muito	grave;	

	
	
Observações:		
	
															A	atenuação	especial	das	sanções	disciplinares	para	os	magistrados	do	Ministério	
Público	 tem	um	âmbito	diferente	daquela	que	 é	prevista	 no	Estatuto	dos	Magistrados	
Judiciais.	
														Neste	 último	 documento,	 só	 relevam	 as	 infracções	 graves	 ou	 muito	 graves	 ao	
contrário	do	previsto	no	EMP	onde,	para	além	destas,	também	relevam	as	faltas	leves.	
													Há	que	fazer	a	adequação	desta	norma	em	virtude	do	princípio	do	paralelismo.	
													Por	outro	 lado,	deve	consagrar-se	 igualmente	que	a	confissão	deve	ser	uma	das	
circunstâncias	 atenuantes,	 bem	 como	 os	 casos	 em	 que	 o	 Magistrado	 do	 Ministério	
Público	actua	no	cumprimento	de	ordem	ilegal	do	seu	superior	hierárquico.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Proposta	de	redacção:	
	
																																																												Artigo	219º	EMP	
												a)	O	exercício	de	funções,	por	mais	de	10	anos,	sem	que	haja	sido	cometida	qualquer	outra	infracção	
grave	ou	muito	grave;	
												b)	A	confissão	espontânea	da	infracção;	
												c)	(…)	
												d)	(…)		
													e)	O	acatamento	bem-intencionado	de	ordem	ou	 instrução	de	 superior	hierárquico,	nos	casos	em	
que	não	fosse	devida	obediência.	
	
	

21.4- Circunstâncias	agravantes	especiais:	
	

Artigo	220.º	EMP	
Circunstâncias	agravantes	especiais	

São	circunstâncias	agravantes	da	infração	disciplinar,	designadamente	as	seguintes:	
a) A	vontade	determinada	de	produzir	resultados	prejudiciais	para	o	sistema	de	justiça;	
b) A	reincidência.	

	
	

Observações:		
	
As	 circunstâncias	agravantes	devem	ser	 taxativas	e	não	exemplificativas.	Numa	

matéria	 que	 tem	 sérias	 repercussões	 disciplinares	 não	 se	 pode	 deixar	 ao	 intérprete	 a	
identificação	de	circunstâncias	agravantes,	pois	as	mesmas	poderão	variar	de	caso	para	
caso.	

	
Proposta	de	redacção:		

	
Artigo	220.º	EMP	

Circunstâncias	agravantes	especiais	
São	circunstâncias	agravantes	da	infração	disciplinar	as	seguintes:	

a) A	vontade	determinada	de	produzir	resultados	prejudiciais	para	o	sistema	de	justiça;	
b) A	reincidência.	

	
	

21.5- Pena	de	advertência	
	

Artigo	233.º	EMP	da	Proposta	de	Lei	
Advertência	

A	advertência	é	aplicável	a	infrações	leves.	
	

Actual	artigo	180º	do	EMP	
Advertência	

A	advertência	é	aplicável	a	infracções	leves	que	não	devam	passar	sem	reparo.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

	
Observações	e	proposta	de	redacçã0:		

	
Entendemos	que	a	redacção	actual	se	deverá	manter.		
A	aplicação	de	penas	disciplinares	deve	respeitar	o	princípio	da	necessidade.	Se	

não	há	necessidade	de	reparo,	não	se	justifica	a	aplicação	de	sanção.	
	
	

21.6- Apensação	de	procedimentos	disciplinares:	
	

Artigo	246.º	EMP	
Apensação	de	procedimentos	disciplinares	

1	 -	 Para	 todas	 as	 infracções	 cometidas	 e	 ainda	 não	 sancionadas	 pode	 ser	 instaurado	 um	 único	
procedimento.	

2	 -	 Tendo	 sido	 instaurados	diversos	procedimentos,	pode	 ser	determinada	a	 sua	apensação	àquele	
que	primeiro	tenha	sido	instaurado.	

	
	

Observações:		
	
Seguindo	 a	 mesma	 lógica	 do	 processo	 penal,	 a	 norma	 deve	 ser	 de	 carácter	

obrigatório.	
	
	

Proposta	de	redacção:		
	
																																																																			Artigo	246.º	EMP	
																																																			Apensação	de	procedimentos	disciplinares	
1	 -	 Para	 todas	 as	 infracções	 cometidas	 e	 ainda	 não	 sancionadas	 é	 instaurado	 um	 único	

procedimento.	
2	 -	 Tendo	 sido	 instaurados	 diversos	 procedimentos,	 são	 todos	 apensados	 àquele	 que	 primeiro	

tenha	sido	instaurado.	
	
	

21.7- Audiência	pública		
	

Artigo	258.º	EMP	

Audiência	pública	

1	- Se	 o	 relatório	 a	 que	 se	 refere	 o	 artigo	 anterior	 terminar	 com	 proposta	 de	 suspensão	 de	 exercício	
superior	 a	 120	 dias,	 aposentação	 ou	 reforma	 compulsiva	 ou	 demissão,	 o	 arguido	 pode	 requerer	 a	
realização	de	audiência	pública	para	apresentação	da	sua	defesa.	

(…)	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Observações:		

													O	 presente	 artigo	 só	 prevê	 a	 audiência	 pública	 para	 as	 penas	 de	 suspensão	 de	
exercício	superior	a	120	dias,	aposentação	ou	reforma	compulsiva	ou	demissão,	ou	seja,	
para	as	penas	mais	severas.	

											No	recente	caso	decidido	pelo	Tribunal	Europeu	dos	Direitos	do	Homem,	no	dia	6	
de	Novembro	de	2018,	Paula	Ramos	Nunes	de	Carvalho	e	Sá	contra	o	Estado	Português,	
o	 tribunal	mencionado	 decidiu	 condenar	 o	 Estado	 de	 Português	 por	 não	 permitir	 que	
uma	juíza	visada	num	processo	disciplinar	fosse	ouvida	presencialmente.	

									O	 Tribunal	 Europeu	 dos	 Direitos	 do	 Homem	 entende	 como	 essencial	 que	 se	
possibilite	a	apresentação	oral	das	razões	de	quem	é	visado	no	processo	disciplinar.	

Por	 forma	 a	 adequar	 a	 legislação	 interna	 à	 jurisprudência	 europeia	 é	 imperioso	
alargar	o	âmbito	de	audição	a	todos	os	casos.	

	

Proposta	de	redacção	

Artigo	258.º	EMP	
Audiência	pública	

1	- O	arguido	pode	requerer	a	realização	de	audiência	pública	para	apresentação	da	sua	defesa.	
(…)	
	

	

21.8- Impugnação	da	decisão	disciplinar	
	

Artigo	260.º	EMP		
Impugnação	

1	- A	ação	de	impugnação	da	decisão	final	do	procedimento	disciplinar	pode	incidir	sobre	matéria	de	facto	
e	 de	 direito	 em	 que	 assentou	 a	 decisão,	 procedendo-se	 à	 produção	 da	 prova	 requerida	 e	 sendo	 o	
número	de	testemunhas	limitado	a	10.			

2	- A	produção	de	prova	 referida	no	número	anterior	apenas	pode	ser	 requerida	caso	a	decisão	 final	do	
procedimento	disciplinar	 aplique	 algumas	das	 sanções	 previstas	 nas	 alíneas	b)	 a	 f)	 do	 n.º	 1	 do	 artigo	
226.º.	

	
	
Observações:	
	
												Não	 é	 admitida	produção	de	prova	 na	 acção	de	 impugnação	da	 decisão	 final	 do	
procedimento	disciplinar	quando	é	aplicada	a	pena	de	advertência.	
										Face	 a	 esta	 norma	 não	 existe	 verdadeira	 tutela	 jurisdicional	 quando	 é	 aplicada	 a	
pena	 de	 advertência,	 ou	 seja,	 prevê-se	 a	 aplicação	 de	 uma	 pena	 disciplinar	 por	 uma	
entidade	administrativa,	sem	que	se	permita	produzir	prova	perante	um	Tribunal.	
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PARECER	do	SMMP	à	Proposta	de	Lei	que	procede	à	alteração	do	
Estatuto	do	Ministério	Público		

(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

										O	 princípio	 geral	 aplicável	 a	 todos	 os	 trabalhadores	 é	 que	 é	 possível	 impugnar	
judicialmente	 todas	 as	 decisões	 disciplinares	 que	 lhes	 sejam	 desfavoráveis,	 não	 se	
percebendo	por	isso	a	excepção	que	está	estabelecida	na	proposta.	
								A	 pena	 de	 advertência	 pode	 ser	 registada	 e	 esse	 facto	 pode	 ter	 muitas	
consequências.	
							No	novo	modelo	do	estatuto,	a	análise	curricular	tem	uma	importância	acrescida	nas	
colocações	e	promoção	a	Procurador-Geral	Adjunto.	
							Quem	 tenha	 uma	 sanção	 averbada	 no	 seu	 registo	 individual	 encontra-se	 numa	
situação	mais	desfavorável	face	a	outros	candidatos.	
								Por	essa	razão,	deve	ser	aplicável	um	regime	uniforme	de	impugnação	relativamente	
a	todas	as	sanções.										
	
Proposta	de	redacção:	
	

Artigo	260.º	EMP		
Impugnação	

1	- A	 ação	 de	 impugnação	 da	 decisão	 final	 do	 procedimento	 disciplinar	 pode	 incidir	 sobre	matéria	 de	
facto	e	de	direito	em	que	assentou	a	decisão,	procedendo-se	à	produção	da	prova	requerida	e	sendo	o	
número	de	testemunhas	limitado	a	10.			

2	- (...)	
	
	

21.9- 	Cancelamento	do	registo	
	

Artigo	277.º	EMP	
Cancelamento	do	registo	

As	 decisões	 inscritas	 no	 registo	 são	 canceladas	 decorridos	 os	 seguintes	 prazos	 sobre	 a	 sua	
execução,	ou	extinção	no	caso	da	alínea	b),	e	desde	que,	entretanto,	o	magistrado	não	tenha	incorrido	em	
nova	infração	disciplinar:	

a) Dois	anos,	nos	casos	de	advertência	registada;	
b) Cinco	anos,	nos	casos	de	multa;	
c) Oito	anos,	nos	casos	de	transferência;	
d) Dez	anos,	nos	casos	de	suspensão	do	exercício	de	funções.	

	
	

Observações:	
	
O	 prazo	 de	 cancelamento	 do	 registo	 disciplinar	 é	 excessivo,	 estipulando-se	

inclusivamente	um	regime	mais	severo	do	que	aquele	que	é	aplicado	a	crimes	graves	no	
artig0	11.º	,	n.º	1,	da	Lei	n.º	37/2015,	de	5	de	Maio	(	Lei	da	identificação	criminal).	

No	nosso	entendimento,	o	prazo	de	cancelamento	das	sanções	disciplinares	não	
deverá	ser	superior	a	5	anos.	

	
Proposta	de	redacção:	
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(versão	aprovada	em	Conselho	de	Ministros).	

Artigo	277.º	EMP	
Cancelamento	do	registo	

	
As	 decisões	 inscritas	 no	 registo	 são	 canceladas	 decorridos	 os	 seguintes	 prazos	 sobre	 a	 sua	

execução,	ou	extinção	no	caso	da	alínea	b),	e	desde	que,	entretanto,	o	magistrado	não	tenha	incorrido	em	
nova	infração	disciplinar:	

a) Dois	anos,	nos	casos	de	advertência	registada;	
b) Cinco	anos	nos	restantes	casos		

	 	
	

22. Substitutos	dos	Procuradores:	
	

Artigo	284.º	EMP	
Norma	transitória	

1	- Os	substitutos	não	magistrados	já	nomeados	nos	termos	do	n.º	3	do	artigo	65.º	da	Lei	n.º	47/86,	de	15	
de	 outubro,	 podem	 continuar,	 pelo	 prazo	máximo	 de	 três	 anos	 contados	 da	 entrada	 em	 vigor	 do	
presente	Estatuto,	a	exercer	funções	e	a	receber	a	correspondente	remuneração.	
	
	

Observações:		
	
A	qualidade	da	formação	e	a	garantia	de	uma	validação	rigorosa	e	exigente	das	

competências	adquiridas	pelos	futuros	magistrados	formados	no	CEJ	deve	assegurar	ao	
cidadão	que	quem	administra	justiça	em	seu	nome	está	preparado	para	essas	funções	de	
responsabilidade.		

Quem	defende	uma	prestação	de	qualidade	por	parte	da	nossa	magistratura	não	
poderá	 aceitar	 ou	 defender	 que	 as	 nossas	 funções	 possam	 ser	 exercidas	 por	 pessoas	
sem	qualquer	formação	específica	para	o	exercício	da	profissão.	

Todas	as	profissões	forenses	exigem	uma	preparação	prévia	para	o	seu	exercício.	
Por	essa	 razão	defendemos	a	eliminação	dos	artigos	94.º,	n.º	 2	e	 284.º,	n.º	 1	do	

EMP,	 acabando-se	 assim	 com	 o	 regime	 transitório	 dos	 substitutos	 dos	 procuradores-
adjuntos	colocando-se	termo	a	uma	figura	que	já	deveria	ter	acabado	há	muito	tempo.	

	
	

A	Direcção	do	SMMP	


