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I

Anualmente a Procuradoria Geral da República concretizará os objectivos que se
propõe atingir, dirigidos à obtenção de resultados, relativamente à totalidade da actividade do
Ministério Público (MP) desenvolvida nas comarcas, nos tribunais superiores e nos
departamentos.

 Está excluída de tais objectivos a actividade de consulta desenvolvida pelos auditores
jurídicos no Parlamento, nos Ministérios e junto dos Ministros da República para as Regiões
Autónomas.

II

O Estatuto do Ministério Público deverá prever, numa próxima revisão, a reorganização
hierárquica dos seus agentes.

Tal reorganização passará pela eliminação da categoria de procurador-adjunto.
Os magistrados que actualmente detêm esta categoria transitarão para a de procurador da

república.
O ingresso na magistratura do MP far-se-á, portanto, na categoria de procurador da

república.
Isto significa que nas procuradorias da república a que se refere o art. 60º, nº3 do EMP

(Estatuto do Ministério Público) apenas haverá procuradores da República, passando as
competências actuais dos procuradores-adjuntos a ser absorvidas pelas que estão cometidas aos
procuradores da república.

Os magistrados que actualmente são procuradores da república com funções de
coordenação assim permanecerão – art. 63º, nºs 2 e 3 do EMP.

Justificação:
_  quanto menos hierarquia menos burocracia;
_ quanto menor for a hierarquia maior será o nível de controlo e de
cooperação  entre os diversos patamares hierárquicos;
_ quanto menor for a hierarquia maior será o nível de eficiência na obtenção
de resultados;
_ a rigidez hierárquica actual será substituída pela permanente adequação aos
objectivos e às necessidades dos serviços do Ministério Público;
_ uma nova cultura de gestão de recursos humanos assente na permanente
motivação dos magistrados do MP;
_ maior rentabilização dos recursos humanos existentes ao nível da categoria
de procurador da república;
_ maior independência funcional dos magistrados do MP que estão
actualmente na base da hierarquia;
_ maior responsabilidade dos magistrados do MP.

III
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Promoção

1. Mediante publicação pela PGR do número e natureza dos lugares a concurso, o
acesso ao lugar de procurador-geral-adjunto far-se-á por promoção (art. 116º do EMP). Porém,
esta dependerá da conjugação de três factores:

- da antiguidade, não inferior a 16 anos de serviço;
- da avaliação curricular;
- da prestação de prova pública perante um júri de três membros, constituído por docentes

universitários de reconhecido mérito.  Esta prova poderá realizar-se a partir da
apresentação, pelo candidato, de um trabalho que versará, tendencialmente, as matérias
que são objecto de apreciação nos tribunais para os quais foi criada vaga e para os quais
o magistrado se candidata.

2. Todos os magistrados do MP que exerçam funções de gestão de recursos humanos1

e os que se encontrem em comissão de serviço nas auditorias serão obrigados à frequência,
com aproveitamento, de um curso de alta direcção2.

Justificação:
_ Sensibilização para uma área nova das ciências humanas através da qual:

- se obterá, de forma organizada, o bem estar profissional dos
magistrados;
- se fomentará uma relação sadia entre magistrados promovendo a
cooperação entre os mesmos;
- se obterão resultados direccionados aos objectivos previamente
definidos.

_ Nova compreensão do exercício da profissão de magistrado do MP,
entendida esta como uma magistratura de excelência.

                                    
1 Os magistrados que gerem recursos humanos a partir da PGR, designadamente os
que prestam funções de coadjuvação ao Procurador-Geral da República e ao Vice-
Procurador-Geral da República quanto às competências a que aludem o art. 10º,
alínea b) e o art. 12º, nº 2, alínea b) do EMP: os Procuradores-Gerais Distritais; os
Procuradores coordenadores.
2 Os temas a tratar no curso de alta direcção terão por objecto:  a organização da
actividade judiciária; gestão de pessoas e liderança; gestão de recursos humanos;
qualidade, inovação, modernização; compreensão do poder; pessoalidade e auto-
criação; dedicação à criatividade; imparcialidade e tolerância; diversidades e
semelhanças; economia ética;  visibilidade e transparência; biocronologia; a Arte e
o Direito.
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IV
Auditoria

1. Propõe-se um regime de auditoria ao funcionamento dos serviços do Ministério
Público nos tribunais de primeira instância e departamentos onde exercem funções os
procuradores da república.

Deixará, assim, de haver inspecções que tenham por objecto a classificação do mérito
individual dos magistrados.

A justificação poderá ser encontrada nas críticas que a direcção do SMMP teceu no dia
01/10/2001, aquando do comentário ao projecto de Regulamento de inspecções do Ministério
público, disponível na Internet através do site do Sindicato.

O Regulamento de Inspecções do Ministério Público nº 17/2002, entrou entretanto em
vigor, tendo sido publicado no DR IIª Série, nº 49, de 27/02/2002.

Entendemos que tal Regulamento não superou tais críticas. A estas adicionamos a
seguinte observação: ainda que não se publique o resultado de uma auditoria, solução de que
discordamos, o cidadão poderá, no limite, confrontar o Ministério Público com a pretensão de
ver o seu caso apreciado, por exemplo, por um magistrado com a classificação de Muito Bom.

Urge introduzir uma nova cultura de gestão de recursos humanos assente na permanente
motivação dos magistrados do MP. Esta passa pela existência de uma confiança mútua entre
magistrados em ordem à obtenção da confiança do cidadão.

Não se tratará, agora, de retocar o afinamento técnico do magistrado que já prestou
provas aquando do seu ingresso na carreira, mas de intervir relativamente à actuação daquele
que teve uma “intervenção insuportável” num contexto de avaliação global dos serviços. Trata-
se, em suma, no que tange à actuação do magistrado, de prever um sistema que actue contra os
abusos deste. Procura-se introduzir uma válvula de segurança relativamente a quem detém a
qualidade de membro dos órgãos de soberania «Tribunais».

O sistema de classificação actual dos magistrados do MP não tem virtualidade para a
fazer reflectir na melhoria do serviço prestado ao cidadão.

2. As auditorias serão realizadas com periodicidade não superior a 5 anos.

3. Por iniciativa do CSMP, a auditoria ao funcionamento dos  serviços será realizada por
uma equipa multidisciplinar, coordenada por um procurador-geral-adjunto.

Será constituída por um ou mais procuradores- gerais-adjuntos.
Será ainda composta por um gestor financeiro e por um gestor de recursos humanos.

4. A auditoria terá por objecto os recursos  humanos e materiais.

5. A auditoria terá como ponto de partida os objectivos que foram previamente
definidos no estatuto do Ministério Público e anualmente concretizados pelo CSMP. Tais
objectivos são dirigidos a resultados esperados, designadamente:

_ promover a excelência do serviço prestado ao cidadão;
_ promover a simplificação de procedimentos;
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_ fomentar a inovação, a criatividade e a adesão a novos institutos e instrumentos
de realização do direito;

_ promover a comunicação e a cooperação horizontal e vertical entre
magistrados, funcionários e demais entidades;

_ fomentar a motivação dos magistrados e dos funcionários do MP;
_ responsabilizar os magistrados;
_ obtenção, gestão e optimização de economias e redução de custos financeiros

relacionados com a prática judiciária.
_ fomentar a higiene, segurança e saúde no trabalho.

6. Critérios de avaliação

Os critérios de avaliação por objectivos serão pré-definidos pelo CSMP, sujeitos a
actualização anual não obrigatória, os quais terão em conta designadamente:

_ o grau de satisfação dos cidadãos;
_ o nível de qualidade dos serviços;
_ o grau de articulação dos serviços com os demais operadores judiciários e

entidades externas;
_ o nível de cooperação dos magistrados entre si, com os funcionários e com as

demais entidades;
_ o grau de motivação profissional.
_ o grau de eficiência dos magistrados (produtividade3 ou relação

tempo/meios/resultados/volume e dificuldade do serviço);
_ o grau de aperfeiçoamento profissional dos magistrados (expressão escrita e

oral, actualização, inovação, preparação técnica, método)4;
_ o nível de gestão de economias, de redução de custos financeiros e de

administração das instalações e dos equipamentos.

7. Modo de avaliação

A equipa multidisciplinar procederá à audição e registo de todos os magistrados5,
judiciais e do MP, e de todos os funcionários que exercem funções no tribunal auditado, bem
como dos operadores judiciários (advogados e solicitadores de diferentes escritórios, por
sorteio, em número não superior a  oito, peritos médicos, os responsáveis pelos OPC’s, notários

                                    
3  O magistrado terá a produtividade que lhe é dada pelo seu grau de desempenho e
terá uma boa  ou má produtividade consoante esteja dentro, abaixo ou acima do
mesmo.

A produtividade será definida pelo CSMP, com recurso a peritos na matéria , de acordo com os
objectivos delineados e com o “padrão de desempenho do magistrado”, também previamente definido
pelo CSMP. A partir deste padrão de desempenho, a produtividade só poderá ser aferida objectivamente se
reportada a um volume de serviço padrão.
4 Aqui está em causa o “perfil ideal do magistrado do MP”, também ele previamente definido pelo
CSMP com carácter geral.
5 Ainda que se encontrem a desempenhar funções noutra comarca ou serviço.
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e conservadores locais, o presidente da respectiva CPCJ, o director ou chefe do serviço de
finanças local).

A auditoria tomará em consideração os elementos a que alude o actual art. 113º do
EMP, incluindo o processo individual dos magistrados.

8. Base de dados

Criação de base de dados sobre o sistema de auditoria que permita a elaboração, nos
tribunais, de um relatório anual sobre o funcionamento dos serviços, de acordo com os
objectivos delineados.

Tal relatório, a elaborar pelo procurador coordenador, permitirá ainda a identificação das
dificuldades e sugestões de aperfeiçoamento dos serviços.

A informação anual actual deverá ser substituída por esta base de dados.
Justificação:

A informação anual actual é uma prática de duvidosa legalidade: não tem
suporte em qualquer disposição legal, em particular no estatuto do Ministério
Público;

Tudo indica que é feita, por regra, sem conhecimento de causa – v.g. não
existe, muitas vezes, quanto mais não seja pela dispersão geográfica, qualquer
contacto que não seja meramente superficial entre o magistrado que a produz
e o que é objecto da mesma.

Tudo indica que é feita a partir de um critério subjectivo, sem referência
às fontes ou à razão de ciência do informador.

É feita sem contraditório. A possibilidade de um magistrado reagir contra
o teor de tal informação é meramente formal pois o direito de resposta que
eventualmente venha a exercer, em sede de inspecção, como vem entendendo
o CSMP, ocorre nos anos subsequentes à mesma informação. O direito de
resposta, ainda que exercido nestas circunstâncias, não ultrapassará nunca um
juízo de valor ou uma convicção que a dita informação e as que se lhe
seguiram, eventualmente desfavoráveis, já estabeleceram.

Nos moldes actuais, tal informação poderá ser um factor de
subserviência que facilmente resvala para um jogo de informação versus
desinformação.

9.  Relatório de auditoria

O relatório de auditoria terminará com conclusões relativamente aos níveis de satisfação
dos objectivos.

9.1. O relatório concluirá se o desempenho dos serviços é regular ou irregular.
9.2. Será irregular sempre que se verificar que algum magistrado esteve abaixo do

“padrão de desempenho” esperado, cometeu erros graves ou não evidencia o “perfil ideal de
magistrado do MP”.
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Neste caso será objecto, durante 6 meses, de um processo de apreciação durante o qual,
de forma escrita e formalizada, será acompanhado por um procurador-geral adjunto, para o
efeito designado pelo CSMP, que lhe dará informações rigorosas sobre qual a parte do
desempenho que deve alterar e qual  o objectivo que deve alcançar. Findo esse período, se o
magistrado não tiver corrigido o seu comportamento, será objecto de um processo disciplinar
conducente à sua demissão.

Tudo sem prejuízo da eventual responsabilidade criminal e disciplinar, esta quanto à
violação dos demais deveres a que está sujeito o magistrado do MP por força da remissão
constante do art. 108º do EMP.

9.3. Se se verificar que o magistrado não só cumpriu os objectivos como os ultrapassou
claramente, o seu desempenho deverá ser reconhecido.

Para tanto deverá ser-lhe atribuído um incentivo que consistirá na redução do tempo de
serviço para efeitos de aposentação, de 60 dias. Esta redução é cumulável com outras de que
venha a beneficiar, não podendo exceder o limite de 2 anos.

10. Publicitação dos resultados

O relatório da auditoria deverá ser tornado público.
Pensamos que ao assim proceder, o Ministério Público reforça a legitimidade da sua

actividade, a qual consiste em administrar a justiça em nome do povo.

11. Higiene, segurança e saúde no trabalho.

11.1. Como referido, um dos objectivos consiste em fomentar a
higiene, a segurança e a saúde no trabalho.

O DL 488/99, de 17/11 é aplicável às instituições judiciárias – cfr. art. 2º, nº 1, parte
final.

11.2. Parece-nos intolerável a ausência de qualquer preocupação com o nível de
poluição electromagnética, com o ambiente de fumo ou com as dimensões das instalações onde
se exerce a nossa profissão.

11.3. A Procuradoria-Geral da República deverá prever o rastreio e observação anual
do estado de saúde de todos os magistrados em exercício activo de funções.

11.4. Para tanto deverá criar serviços próprios ou recorrer a serviços externos, tal como
previsto nos art.s 9º e 12º do DL 488/99, de 17/11 referido.

Estes serviços deverão verificar as condições em que é prestado o trabalho do
magistrado do MP e elaborar relatório médico confidencial, pré-formatado, no qual farão
constar o estado de saúde e a evolução da aptidão do respectivo magistrado. Aplicam-se aqui,
com as necessárias adaptações, os princípios constantes do art. 8º, nº 2 do DL 441/91, de 14/11,
dos quais realçamos os indicados nas alíneas d), g) e h).

Este relatório deverá ser junto ao processo individual do magistrado.
Justificação:

_ assegurar a transparência da aptidão física dos magistrados;
_ assegurar a protecção do magistrado sempre que o seu estado de saúde

não permita o exercício da sua actividade em condições normais;
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_ assegurar a optimização da gestão dos recursos humanos;
_ assegurar o bem estar e a motivação do magistrado;
_ assegurar a instrução de eventual processo de aposentação por

incapacidade.

V
Remuneração

 Considerando a organização hierárquica proposta, o estatuto remuneratório dos
magistrados do MP deverá prever a transição dos actuais procuradores-adjuntos para a
categoria de procurador da república, sendo estes posicionados no índice base dessa categoria.

Os magistrados que actualmente têm a categoria de procuradores da república serão
posicionados em escalão superior, tendo em conta o princípio da proporcionalidade e de acordo
com um mapa de transição a elaborar para o efeito.

O paralelismo das magistraturas manter-se-á nos seguintes termos: Procurador da
República/Juiz;  Procurador da República Coordenador/Juiz de Círculo; Procurador-Geral-
Adjunto/Juiz Desembargador; Procurador-Geral-Adjunto nos supremos tribunais e Vice-
Procurador-Geral da República/Juiz Conselheiro6; Procurador-geral da República/Presidente
do STJ.

Tendo em conta o estatuto de que gozam os magistrados do MP enquanto membros dos
órgãos de soberania «Tribunais»7, deverá proceder-se ao desenvolvimento da proposta do Sr.
Provedor de Justiça constante da Recomendação nº 1/B/03. Para tal deverá ser criado um valor
específico para o índice 100 aplicável às magistraturas, o que implica a revogação do art. 1º, nº 2
d a  L e i  63 /90 ,  d e  2 6 / 1 2  e  também d o  a r t .  4 1 º ,  n º s  6  e  7  d o  D L  184/89,  d e  02/06. A actual
autonomia administrativa e financeira de que goza a Procuradoria-Geral da República deverá ser
alargada e reforçada, de modo a abranger não apenas as questões de “intendência”, mas
também as relacionadas com a magistratura do Ministério Público no seu todo, bem como os
próprios meios de investigação criminal ao dispor da mesma.

                                    
6 Deverão ser equiparados a juízes conselheiros os procuradores-gerais adjuntos
que exerçam funções no Tribunal Constitucional, no Supremo Tribunal de Justiça,
no Supremo Tribunal Administrativo, no Supremo Tribunal Militar e no Tribunal
de Contas.
7 De acordo com o art. 110º, nº 1 da  CRP, «São órgãos de soberania o Presidente da República, a Assembleia
da República, o Governo e os Tribunais», que são órgãos de soberania com competência para administrar a
justiça em nome do povo – art. 202º, nº 1 da CRP.

A administração da justiça é realizada através do poder de julgar e de decidir de que é investido o juiz,
mas também do poder de promover e de fiscalizar de que são investidos os agentes do Ministério Público. Estes
são, actualmente, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, os Procuradores-
Gerais Adjuntos, os Procuradores da República e os Procuradores-Adjuntos (cfr. art. 8º, nº 1 do mencionado
Estatuto do MP).

Na verdade, ao Ministério Público compete 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 – art.
3º, nº 1, f) da Lei 47/86, de 15/10, redacção actual.

Por outro lado, o art. 4º deste Diploma prevê a representação do Ministério Público em todos os
tribunais, sem excepção.

Os magistrados do Ministério Público são, portanto, membros dos órgãos de soberania «Tribunais».
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VI
Aposentação

A par da aposentação por incapacidade e da jubilação, propõe-se
que o EMP também disponha especialmente sobre os requisitos gerais
da aposentação dos magistrados do MP.

O art. 1º, nº 1 do DL 116/85, de 19/04 previa a possibilidade de
aposentação de quem atingisse 36 anos de serviço independentemente
da idade.

Este Diploma foi revogado pela Lei 1/2004, de 15/01, o que
determinou a repristinação da disposição especial constante do art.
37º, nº 1 do DL 498/72, de 09/12. Deste modo, a aposentação actual
dos magistrados do MP ocorrerá sempre que estejam reunidos
cumulativamente os requisitos da idade, 60 anos, e do tempo de
serviço, 36 anos.

O que agora se pretende é incluir uma norma especial no EMP de
modo a que a aposentação dos magistrados do MP ocorra sempre que
estes atinjam 30 anos de serviço  independentemente da idade.

Na verdade, o desgaste da carreira do magistrado é enorme. Um
dia de trabalho do magistrado significa para este uma multiplicidade de
intervenções, por vezes de grande complexidade, de forma actualizada
e completa, de modo a não preterir a pretensão dos cidadãos e do
Estado. Esta actividade responsável, de labor intenso, sem horas de
trabalho e no respeito dos prazos processuais, não é comparável com a
generalidade do serviço prestado pela demais população activa.

Só antecipando o tempo de serviço será possível manter o nível
qualitativo de uma magistratura de excelência.

Manuel António Pelicano Antunes


