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CONSIDERAÇÕES  

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, no desígnio das 

suas funções estatutárias, apresenta as seguintes propostas de alteração do 

Projeto de REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO 

DOS MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

As exigências técnicas e humanas hoje inquestionavelmente 

requeridas para o exercício da magistratura conferem à formação 

complementar um papel prioritário como modo de atualização permanente 

de conhecimentos, de fundamental intercâmbio de experiências 

profissionais concretas, de uma universalidade de conhecimentos e 

saberes que vão muito para além da necessária atualização jurídica dos 

magistrados. 

Para além disso não podemos esquecer a desejável dimensão 

humana e extraprofissional dos magistrados, no seu enriquecimento 

intelectual, cultural e artístico, que são essenciais à sua realização 

enquanto mulheres e homens e que, para nós, igualmente se apresentam 

como enriquecedoras da sua função enquanto magistrados. 

Não podemos esquecer que os magistrados são mulheres e homens 

do mundo e para o mundo, sendo já totalmente desajustada e até 
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contraproducente à luz das conceções modernas de sociedade um modelo 

de magistratura de clausura, fechada à sociedade e cujos conhecimentos 

teóricos se esgotam na literatura jurídica. 

   Em consonância entendemos que para além do que seja o dever 

de zelo previsto no artigo 103º, n.ºs 2 e 3, do EMP, nos termos do qual “os 

magistrados do Ministério Público devem igualmente exercer as suas 

funções com competência, eficiência e diligência, de modo a ser 

assegurada a realização da justiça com qualidade e em prazo razoável” e 

“os magistrados do Ministério Público devem ainda respeitar os horários 

designados para a realização dos atos processuais a que devam presidir ou 

em que devam intervir, iniciando-os ou comparecendo tempestivamente”, 

qualquer intromissão ou ingerência na disponibilidade do tempo de lazer 

a que têm direito os magistrados, como qualquer outro trabalhador, por 

parte do CSMP ou da hierarquia, é manifestamente violadora do artigo 59º, 

n.º1, als. b) e d), da Constituição da República Portuguesa e do próprio 

Estatuto do Ministério Público porque invasora do direito à realização 

pessoal. 

Nessa medida não compete ao CSMP autorizar a forma como os 

magistrados organizam a sua vida para além do trabalho, designadamente 
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quanto à ocupação de tempos livres em atividades de lazer, cultura, recreio 

ou mesmo de valorização intelectual, académica ou científica que no 

âmbito da sua realização pessoal o magistrado decida efetivar, sempre sem 

prejuízo do dever de zelo e da responsabilidade que sobre o mesmo 

impende quanto ao exercício cabal das suas funções de forma a contribuir 

para assegurar uma justiça em prazo razoável. 

Tal aferição apenas compete ao próprio magistrado e não ao CSMP 

ou ao superior hierárquico, competindo aquele órgão no âmbito dos 

poderes classificativos e disciplinares atuar quando este infrinja tais 

deveres. 

Assim, apresentamos alguns comentários, notas e sugestões de 

alteração do articulado do regulamento proposto. 

 

Artigo 16.º 

 

 “Pedido de frequência de cursos de formação  

1 - Os magistrados que pretendam inscrever-se em atividades de 

formação complementar académica, de duração alargada, 

designadamente mestrados, doutoramentos, pós-graduações ou cursos de 
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especialização, deverão solicitar autorização ao Conselho Superior do 

Ministério Público. 

 2 - Na solicitação, deve o requerente indicar a identificação do 

curso em que se pretende inscrever, o seu conteúdo pedagógico, a 

universidade ou instituto onde decorre, o horário, tempo de duração e 

outras informações que se afigurem pertinentes. 

 3 – No requerimento deve ainda fundamentar a ausência de 

inconveniente para o serviço, instruindo o mesmo com declaração do 

superior hierárquico (MMPCC ou Coordenador das zonas 

administrativas e fiscais) sobre a não verificação daquele inconveniente”. 

 

No seguimento dos nossos considerandos entendemos que os 

magistrados que pretendam inscrever-se em atividades de formação 

complementar académica, de duração alargada, designadamente 

mestrados, doutoramentos, pós-graduações ou cursos de 

especialização, apenas deverão ficar sujeitos a autorização prévia do 

CSMP se a sua frequência implicar a ausência a diligências a que 

devam presidir ou estar presentes, ou seja, durante o período 

compreendido entre as 09:00 e as 17:00 horas (horário de 
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funcionamento das secretarias judiciais, nos termos do artigo 2º, n.º1, 

da Portaria n.º 307/2018, de 29 de novembro e artigo 45.º do Decreto-

Lei n.º 49/2014, de 27 de março). 

Fora desse horário nos dias de semana e nos dias em que os 

tribunais estão encerrados, qualquer interferência na forma como os 

magistrados organizam a sua vida pessoal e familiar e as opções de 

valorização formativa não devem depender de prévia autorização do 

CSMP, constituindo uma intromissão na vida privada dos mesmos, a 

qual é não só ilegal, como inconstitucional. 

Assim, sugere-se a seguinte redação para o artigo 16º: 

1 - Os magistrados que pretendam inscrever-se em atividades de 

formação complementar académica, de duração alargada, designadamente 

mestrados, doutoramentos, pós-graduações ou cursos de especialização, 

em que seja previsível e regular a necessidade de se fazer substituir em 

atos e diligências a que deva presidir ou estar presente, designadamente 

durante o horário de funcionamento das secretarias judiciais, deverão 

solicitar autorização ao Conselho Superior do Ministério Público. 

 2 - Na solicitação, deve o requerente indicar a identificação do 

curso em que se pretende inscrever, o seu conteúdo pedagógico, a 
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universidade ou instituto onde decorre, o horário, tempo de duração e 

outras informações que se afigurem pertinentes. 

 3 – No requerimento deve ainda fundamentar a ausência de 

inconveniente para o serviço, instruindo o mesmo com declaração do 

superior hierárquico (MMPCC ou Coordenador das zonas administrativas 

e fiscais) sobre a não verificação daquele inconveniente. 

 

Artigo 17.º 

 

“Condições de autorização 

1 - O Plenário do Conselho Superior do Ministério Público 

delibera, ouvindo a hierarquia, se for caso disso, e convidando o 

requerente a prestar outras informações que melhor o habilitem à decisão. 

2 - Na tomada de decisão o CSMP, pondera o interesse e relevância 

para a magistratura ou a utilidade do curso de formação para o 

desempenho individual das funções, atuais ou futuras, e a valorização 

pessoal do magistrado e, ainda, a ausência de inconveniente para o 

serviço.  
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3 – Podem indiciar inconveniência para o serviço, entre o mais, os 

seguintes fatores: a) atrasos processuais relevantes na pendência da 

titularidade do requerente; b) a circunstância de a formação decorrer em 

horário que, de forma significativa, se sobreponha ao período de 

funcionamento do serviço onde o requerente presta funções; c) a 

inviabilidade de substituir o requerente ou de a ocorrência de sério 

prejuízo para o serviço do substituto”. 

 

No seguimento do que acima se referiu, mesmo nos cursos que 

implicam a necessidade de ausência ao serviço, deverá o regulamento 

explicitar de forma mais clara os critérios que indica, designadamente: 

- O que entende por interesse e relevância para a magistratura 

ou a utilidade do curso de formação para o desempenho individual 

das funções? 

Na verdade, as exigências técnicas e humanas hoje 

inquestionavelmente requeridas para o exercício da magistratura 

exigem um intercâmbio de experiências profissionais concretas e uma 

universalidade de conhecimentos e saberes que vão muito para além 

da necessária atualização jurídica dos magistrados e, por conseguinte, 
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não devem os magistrados ficar limitados a uma atualização de 

conhecimentos jurídicos, mas sendo igualmente relevantes áreas 

como a psicologia, a sociologia, a medicina, a economia, etc… 

- O que entender por valorização pessoal do magistrado? 

 Farão parte desta componente áreas como a história, a arte, a 

literatura? 

Tal exigência de concretização decorre da necessidade de evitar 

decisões que assentem na arbitrariedade e no casuísmo, fomentando 

uma cultura de transparência do CSMP e de sindicabilidade, 

coerência e compreensão das suas decisões. 

No seguimento do referido no comentário ao artigo anterior 

deixa de fazer sentido o critério constante da al. b) do n.º 3 do artigo 

17º proposto. 

 

Artigo 18.º 

 

“Ações de formação complementar académica de curta duração 

1 - Os magistrados que pretendam frequentar atividades de 

formação complementar académica, de curta duração, deverão solicitar 
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a dispensa de serviço ao Procurador-Geral da República ou aos 

Procuradores-Gerais Regionais, nos termos do artigo 121º do EMP, 

quando o calendário ou o horário daquelas se sobreponham, ainda que 

parcialmente, ao período normal de funcionamento dos tribunais e 

departamentos onde prestam funções.  

2 - No requerimento, deve o magistrado proceder à caraterização 

geral da ação formativa em que pretende participar, designadamente, 

conteúdo programático, horário e duração daquela.  

3 - Na tomada de decisão, será ponderado o interesse da formação 

para a valorização profissional e pessoal do magistrado e, ainda, a 

ausência de sério inconveniente para o serviço”. 

  

Quanto ao n.º 3 reproduz-se aqui os considerandos efetuados 

quanto à necessidade de melhor concretização dos conceitos de 

interesse da formação para a valorização profissional e para a 

valorização pessoal. 

 

Artigo 19.º 
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“Participação como orador em ações de formação contínua e 

complementar 

 Sob solicitação do magistrado ou da instituição promotora de 

atividades de formação contínua, complementar e académica, cabe ao 

Procurador-Geral da República autorizar a participação como orador de 

magistrado, quando haja sobreposição do horário da intervenção 

pretendida, pelo menos em parte, com o período normal de funcionamento 

do tribunal ou departamento onde presta funções, e ponderado o interesse 

relevante naquela participação”. 

Pelos mesmos fundamentos aduzidos nos artigos anteriores e 

sopesando que a participação como orador não deve ser autorizada 

em ações de formação estritamente jurídicas, mas contemplando uma 

universalidade de experiências, conhecedores e saberes, deverá ser 

concretizado o que se considera como interesse relevante naquela 

participação. 

Sugerimos, assim, uma formulação menos restritiva: 

Participação como orador em ações de formação contínua e 

complementar 
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 Sob solicitação do magistrado ou da instituição promotora de 

atividades de formação contínua, complementar e académica, cabe ao 

Procurador-Geral da República autorizar a participação como orador de 

magistrado, quando haja sobreposição do horário da intervenção 

pretendida, pelo menos em parte, com o período normal de funcionamento 

do tribunal ou departamento onde presta funções, desde que da respetiva 

participação não resulte sério inconveniente para o serviço ou resultando 

a mesma se considere como de interesse relevante para o Ministério 

Público. 

 

Artigo 21.º 

 

“Condições de admissão às atividades da formação internacional 

e estrangeira 

(…) 

3 - Às referidas atividades formativas podem candidatar-se 

magistrados com classificação de mérito e com, pelo menos, cinco anos 

de efetivo serviço na magistratura.  
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4 – A autorização para participar nas aludidas atividades 

formativas pondera a conexão temática das mesmas com a sua atividade 

profissional, a ausência de grave inconveniente para o serviço e uma 

duração não superior a três meses, podendo, excecionalmente, a duração 

ser superior, até um máximo de seis meses, se se verificar manifesto 

interesse público e estreita conexão com a sua atividade profissional.  

5 – Nas atividades formativas de curta duração, por regra, não 

deve o número de admissões ultrapassar 2 ou 5 candidatos, em razão da 

matriz temática e da relevância funcional daquelas; e nas de duração 

alargada (de 3 ou mais meses) não deve ser autorizado mais de um 

magistrado por atividade.  

6 – A seleção dos candidatos, independentemente da categoria 

profissional, em ações que se considerem relevantes, obedece aos 

critérios de preferência pela seguinte ordem sequencial: a) a área ou 

jurisdição em que opera o candidato revelar-se em estreita conexão com 

o conteúdo programático da atividade formativa; b) não participação 

anterior do candidato em atividade formativa com objeto e duração 

similar; c) última classificação de mérito; d) melhor posição na lista de 

antiguidade. 
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7 – Excecionalmente, caso subsistam vagas por preencher, a 

atividade tenha interesse para o desempenho das funções e não se 

verifique prejuízo para o serviço, podem ser admitidos magistrados que 

não disponham dos requisitos enunciados, selecionando-se segundo a 

ordenação do respetivo mérito e antiguidade.  

8 – Finda a atividade formativa de duração igual ou superior a 10 

dias, deve o magistrado apresentar, na PGR, relatório da sua atividade, 

o qual será integrado no respetivo processo individual e sem prejuízo de, 

havendo nisso interesse, se proceder à sua divulgação no SIMP.  

9 – Salvo razões excecionais, a participação em atividades 

formativas previstas neste artigo, de duração igual ou superior a 10 dias, 

impede o magistrado de voltar a ser selecionado para nova ação, no 

estrangeiro, com o mesmo ou semelhante objeto, sem ter decorrido um 

período mínimo de três anos.  

10 – Será feita a articulação que se justificar com o Centro de 

Estudos Judiciários e as estruturas hierárquicas, designadamente em 

matéria de substituições por força de impedimentos, de modo a garantir 

o direito de participação dos magistrados com a menor perturbação do 

serviço que lhes está afeto”.    



 
 

 
 
              

 
 

Página | 14 

 

Estando previsto no n.º 6 os critérios de preferência e ordenação 

dos candidatos parece-nos totalmente descabida a exigência do n.º 3 

que os magistrados tenham classificação de mérito e, pelo menos, 

cinco anos de antiguidade. 

Por um lado, a norma é totalmente discriminatória em relação 

aos magistrados mais novos (menos de cinco anos) e em relação 

aqueles que devido, muitas das vezes, a inspeções tardias, ainda não 

lograram atingir nota de mérito. 

Por outro lado, se tais estágios, ações e outras atividades de 

formação se consideram enriquecedoras e importantes para a 

valorização pessoal e profissional do magistrado, nenhum sentido faz 

excluir magistrados pela sua classificação e tem subjacente uma ideia 

que nos parece injusta, errada e ofensiva de que magistrados sem nota 

de mérito não têm direito a essa valorização ou que são magistrados 

desleixados, incumpridores e tal solução surge como uma espécie de 

“castigo”. 

Para além do mais, poderá o Ministério Público deixar vagas 

por preencher, por não existirem candidatos com os requisitos para 
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as mesmas e que poderão vir a ser ocupadas por magistrados de 

outros países ou da magistratura judicial onde não são impostos tais 

requisitos. 

 

A exigência do relatório da atividade a apresentar na PGR, de 

caráter obrigatório, é para além de redundante porque em algumas 

das formações internacionais, por ex. da EJTN, o magistrado já tem 

que enviar um relatório da atividade para a entidade organizadora, 

profundamente descabido e desenquadrado de qualquer razão válida 

para o efeito. 

Parece que o CSMP quer tratar os magistrados como “alunos 

da escola básica” a que se exige um TPC para provar que esteve 

atento na formação. 

Nada impede que o magistrado, se achar relevante, possa 

elaborar um texto para divulgação e partilha no SIMP, sobre a ação 

de que fez parte, mas sempre a título voluntário e nunca obrigatório. 

Muito menos se compreende a sua inserção no processo 

individual do magistrado. 
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Será que se vai valorar inspetiva ou disciplinarmente um 

relatório de uma ação de valoração pessoal e profissional do 

magistrado? 

Com que base estatutária e qual a infração para a não 

apresentação do relatório? 

 Qual o fundamento no EMP para a sua obrigatoriedade? 

Conhecerá o CSMP os seus limites? 

 Queremos acreditar que as questões levantadas serão 

suficientes para dissuadir o CSMP de impor algo desta natureza, 

dispensando mais comentários sobre a norma proposta.  

   

A direção nacional do SMMP 
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