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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 DE DESLOCAÇÕES 

EM SERVIÇO E DE AJUDAS DE CUSTO E TRANSPORTE que 

a Diretora-Geral da Administração da Justiça submeteu a consulta 

pública. 

Antes de nos debruçarmos sobre o projeto de regulamento em 

parecer, cumpre efetuar, desde já, uma observação sobre o 

comportamento da Ex.ma Senhora Diretora da DGAJ nesta matéria, ao 

não ter ouvido previamente à sua submissão a consulta pública, o 

SMMP, que representa cerca de 90% dos magistrados do Ministério 

Público, porquanto apresenta soluções que contendem de forma 

inequívoca com o estatuto socioprofissional dos seus representados. 

O SMMP assume, nos termos do seu estatuto, a defesa dos 

interesses dos magistrados do Ministério Público, nomeadamente no 

âmbito do estatuto socioprofissional. 

 A própria Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho) reconhece às associações sindicais o direito 
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de participar na elaboração da legislação do trabalho (artigo 33º, n.º1, 

al. c)), em conformidade com o artigo 56º, n.º2, al. a) da Constituição 

da República Portuguesa, onde se incluem inequivocamente as normas 

regulamentares que podem afetar os seus representados. 

O Comité de Ministros do Conselho da Europa adotou em 6 de 

outubro de 2000, portanto há mais de 20 anos, a Recomendação 

REC(2000)19 sobre o papel do Ministério Público no sistema de justiça 

penal. 

Uma das recomendações para os Estados era a de garantir que o 

Ministério Público possa exercer as suas funções em condições legais e 

organizacionais adequadas, nomeadamente quanto aos meios 

financeiros ao seu dispor, designadamente um estatuto adequado, 

apoio organizacional e recursos, quer em termos de pessoal, 

instalações, meios de transporte e um orçamento adequado, devendo 

os magistrados do Ministério Público ter um papel relevante na 

definição das mesmas. 

Por outro lado, dispõe o artigo 96º, n.º 1, do EMP, que “A 

magistratura do Ministério Público é paralela à magistratura judicial e 
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dela independente, sem prejuízo das especificidades próprias da 

função”.    

O princípio do paralelismo das magistraturas está, pois, 

expressamente consagrado no EMP e não pode existir um tratamento 

diferenciado das magistraturas pelo simples facto de uma ter autonomia 

financeira e a outra não. 

A não audição do SMMP em momento prévio à divulgação do 

projeto em análise constitui um desrespeito e uma desconsideração por 

parte da DGAJ, órgão dependente do poder executivo, em relação à 

magistratura do Ministério Público e uma afronta à sua autonomia em 

relação ao poder executivo.  

Sem prejuízo, passaremos a apresentar as nossas sugestões 

em relação ao articulado proposto e igualmente as nossas 

discordâncias do mesmo. 

 

Artigo 3º 
 

“Contagem de distâncias 
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As distâncias previstas neste regulamento são contadas da 

periferia da localidade onde o magistrado tem o seu domicílio 

necessário e a partir do ponto mais próximo do local de destino”. 

 

O critério adotado pela DGAJ para a contagem das 

distâncias afronta as mais elementares regras de razoabilidade e 

compreensão. 

Desde logo o recurso a um conceito insuscetível de 

concretização em relação a qualquer referência legal ou estatutária 

– localidade. O que entender por localidade? O município, a 

freguesia, o bairro, a comarca?? 

O que entender por periferia??? 

O custo da deslocação só pode ser aquele que se compreende 

entre dois pontos: um ponto de partida e um ponto de chegada, que 

seja o local exato do domicílio necessário do magistrado e aquele 

para o qual se desloca, aferido pelo google maps ou qualquer outra 

ferramenta capaz de aferir a distância entre os dois pontos. 

   A formulação proposta atribui à DGAJ a arbitrariedade de 

definir em cada caso concreto a distância que vai considerar. 
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Propomos, assim, que o artigo passe a ter a seguinte redação:  

 

As distâncias previstas neste regulamento são contadas do 

local onde o magistrado tem o seu domicílio necessário e o local de 

destino. 

 

Artigo 6º 
 

 

“Cabimento e autorização prévia 

As deslocações previsíveis a realizar estão sujeitas a prévia 

cabimentação e autorização, mediante apresentação de previsão de 

despesa anual de forma a ser contemplado no orçamento da Direção-

Geral da Administração da Justiça”. 

 

O Ministério Público não tem autonomia financeira, 

contrariamente ao que acontece com o Conselho Superior da 

Magistratura, sendo que apenas a PGR tem essa autonomia quanto 

aos serviços integrados na sua própria orgânica, mas não quanto 
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ao Ministério Público em geral que depende financeiramente e 

quanto ao pagamento das ajudas de custo e de transporte da DGAJ. 

Neste sentido compete à DGAJ apresentar a respetiva 

previsão de despesa anual, servindo-se dos indicadores existentes e 

sujeitá-la anualmente a cabimentação e inserção no OGE. 

Entendemos, por isso, que a norma é despicienda e deve ser 

eliminada. 

 

Artigo 7º 
 

 

“Deslocações por via terrestre 

1 - As deslocações em serviço devem ser efetuadas, 

preferencialmente, em transportes coletivos sempre que estes existam e 

desde que consigam satisfazer as necessidades do serviço a 

desempenhar e os horários em que o mesmo deva ser prestado, nos 

seguintes termos: 

a) Entre localidades – deve ser emitida requisição oficial de 

transporte. Em casos devidamente justificados, poderá ser autorizado 
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o reembolso do valor despendido, contra a apresentação dos 

documentos comprovativos de pagamento (fatura/recibo); 

b) Deslocações curtas – os documentos comprovativos do 

pagamento dos bilhetes devem ser anexados ao pedido, para efeitos de 

reembolso; 

c) A emissão de requisição oficial de transporte também deverá 

ser adotada para as deslocações em serviço aos arquipélagos dos 

Açores e da Madeira. 

2 – A utilização do cartão da CP – Longo Curso, está limitada 

às deslocações em serviço autorizadas, obrigando os seus detentores à 

restituição dos montantes suportados pela DGAJ em viagens não 

autorizadas ou que não sejam consideradas deslocações em serviço. 

3- O uso de viatura própria pode excecionalmente ser permitida 

com autorização prévia do CSMP, desde que as deslocações em serviço 

tenham como destino localidades que não estejam servidas por 

transporte coletivo público adequado, ou que o seu uso não satisfaça 

cabalmente as necessidades e horários do serviço, mediante 

comprovação devidamente documentada. 
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4 - O uso de veículo próprio em deslocações de serviço para 

localidades servidas por transporte público que o magistrado, devesse, 

em princípio, utilizar, a pedido do próprio e por sua conveniência, 

implica apenas o abono do montante correspondente ao custo das 

passagens em transporte coletivo. 

5 - Em qualquer caso, não são reembolsadas quaisquer outras 

despesas resultantes do uso do automóvel. 

6 - O uso de viatura oficial não implica qualquer tipo de abono 

a título de transporte ao magistrado deslocado”. 

 

Da conjugação dos n.ºs 1, 3 e 5 resulta que o uso pelo 

magistrado do MP da sua viatura própria, para deslocações em 

serviço, assume natureza excecional e apenas admissível quando 

inexista transporte público adequado. 

Mais define que se considera existir transporte público 

adequado desde que consiga satisfazer as necessidades do serviço a 

desempenhar e os horários em que o mesmo deva ser prestado (n.ºs 

1 e 3). 
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O artigo em análise ignora, por completo, que se destina a 

magistrados do Ministério Público, que não têm horário de 

trabalho e cujo serviço e respetiva disponibilidade não se 

circunscrevem às diligências marcadas, mas que se estende muito 

para além das mesmas e que exigem a sua presença. 

 A referência a horários em que o mesmo deva ser prestado 

não se aplica aos magistrados do Ministério Público, resultando de 

alguma ignorância de quem elaborou a proposta de articulado. 

Por outro lado, a deslocação é na maioria das vezes resultado 

de os magistrados do Ministério Público terem que prestar serviço 

em mais que um serviço ou tribunal ou de acorrer no exercício das 

suas funções a situações urgentes (detidos, presos, etc.), 

manifestamente incompatíveis com a utilização e sujeição à 

disponibilidade de horários dos transportes públicos atenta a 

necessidade de aquele encontrar um meio de locomoção que lhe 

garanta chegar no mais curto espaço de tempo e gerir da forma 

mais racional o tempo que tem disponível. 

Para além disso, existem outros fatores a atender na não 

escolha do transporte público, como os que se prendem com a 
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segurança, privacidade e reserva de função dos magistrados, que 

podem ser comprometidas com o uso desse tipo de transporte. 

Veja-se a título de exemplo as hipóteses de um magistrado do 

MP que para ir efetuar um interrogatório de um arguido detido 

teria que partilhar o mesmo transporte onde viajam os familiares 

ou amigos do detido ou ter que partilhar o transporte com os 

próprios arguidos após um julgamento. 

 Repare-se que incumbe ao Estado, tal como resulta da 

Recomendação do Conselho da Europa, assegurar meios de 

transporte adequado aos magistrados quando em deslocação em 

serviço, algo que na sua maioria das vezes aquele não assegura 

como lhe competia e deveria. 

Se não cumpre esse dever, ao menos não obrigue os 

magistrados a sujeitarem-se, quando em serviço, a condições de 

transporte humilhantes, desajustadas e desadequadas ao exercício 

das suas funções e que deixe aos magistrados a opção de poderem 

usar a sua viatura pessoal, assumindo os encargos do desgaste do 

veículo que coloca ao serviço do Estado. 



 
 

 
 
              

 
 

Página | 11 

O n.º 2 é, na nossa opinião, atentatório da dignidade dos 

magistrados, uma vez que embora não exista qualquer norma a 

estabelecer que a utilização do cartão da CP – Longo Curso está 

limitada às deslocações em serviço autorizadas, tal é do 

conhecimento de todos os magistrados e que, inclusive, a utilização 

fora desse âmbito os pode fazer incorrer em responsabilidade 

disciplinar ou mesmo criminal. 

Neste contexto tal norma só pode representar uma 

desconfiança da DGAJ em relação à idoneidade e correção dos 

magistrados, o que não consideramos minimamente aceitável. 

Propomos, assim, a seguinte redação para o artigo: 

 

Deslocações por via terrestre 

1 - As deslocações em serviço devem ser efetuadas, pelo meio 

de transporte mais adequado, incluindo o uso de viatura própria, 

nos seguintes termos em caso de uso de transporte público: 

a) Distâncias superiores a 50 Km – deve ser emitida 

requisição oficial de transporte. Em casos devidamente justificados, 

poderá ser autorizado o reembolso do valor despendido, contra a 
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apresentação dos documentos comprovativos de pagamento 

(fatura/recibo); 

b) Deslocações iguais ou inferiores a 50 Km – os documentos 

comprovativos do pagamento dos bilhetes devem ser anexados ao 

pedido, para efeitos de reembolso; 

c) A emissão de requisição oficial de transporte também 

deverá ser adotada para as deslocações em serviço aos arquipélagos 

dos Açores e da Madeira. 

2 - O uso de viatura própria pode ser permitido mediante 

autorização a solicitar ao CSMP, nos termos regulamentados por 

este. 

3 - Em qualquer caso, não são reembolsadas quaisquer 

outras despesas resultantes do uso do automóvel. 

4 - O uso de viatura oficial não implica qualquer tipo de 

abono a título de transporte ao magistrado deslocado. 

 

Artigo 9º 
 

Deslocações específicas para frequência de cursos de formação 
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1 - Consideram-se deslocações para cursos de formação todas 

as deslocações, qualquer que seja o seu tipo, para frequência de cursos 

de formação, nomeadamente os cursos de formação contínua do Centro 

de Estudos Judiciários que os magistrados se tenham previamente 

candidatado e cuja inscrição tenha sido admitida. 

2 - Os magistrados têm direito ao pagamento de despesas de 

deslocação para a frequência de ações de formação obrigatória e até 

duas ações de formação contínua por ano judicial (setembro/setembro). 

3 - Não são pagas as despesas de deslocação para formação se 

o magistrado optar por frequência presencial, quando a mesma 

formação seja disponibilizada por videoconferência e satisfizer as 

necessidades normais da mesma. 

4 - Para a frequência de cursos de formação são pagas as 

despesas de deslocação correspondentes ao uso de transporte público 

coletivo, ainda que o magistrado opte por utilizar viatura própria. 

5 - Na ausência de transporte público coletivo ou no caso de 

incompatibilidade de horários, devidamente fundamentada, pode ser 

solicitada autorização para o uso de viatura própria e as despesas 
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desta devem ser pagas até ao ponto mais próximo que permita a 

satisfação da necessidade em transporte coletivo público. 

6 - Excetuados os casos referidos nos n.ºs 1 e 2, não existe lugar 

ao pagamento de despesas de deslocação para a frequência de cursos 

de formação facultativa. 

 

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. 

Nesse sentido estabelece o artigo 115º, do EMP: 

“1 - Os magistrados em exercício de funções têm o direito e o 

dever de participar em ações de formação contínua, asseguradas 

pelo Centro de Estudos Judiciários, em colaboração com o 

Conselho Superior do Ministério Público, devendo a formação ser 
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prestada na sede da circunscrição onde exercem funções, caso seja 

exequível. 

2 - Os magistrados em exercício de funções devem participar 

anualmente em, pelo menos, duas ações de formação contínua. 

3 - O Conselho Superior do Ministério Público, com base na 

identificação de necessidades formativas, designadamente em 

razão dos movimentos de magistrados, pode determinar a 

obrigatoriedade de frequência de cursos e atividades de formação 

a alguns magistrados, consoante a sua área de especialização e as 

suas necessidades concretas. 

4 - A frequência e o aproveitamento dos magistrados nos 

cursos especializados são tidos em conta para efeitos do disposto no 

n.º 4 do artigo 157.º 

5 – A frequência e o aproveitamento dos magistrados do 

Ministério Público nas atividades de formação contínua são tidos 

em conta para efeitos do disposto no artigo 139.º 

6 - A participação dos magistrados do Ministério Público em 

atividades de formação contínua fora do concelho onde exercem 

funções confere-lhes o direito a abono de ajudas de custo, bem como, 
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tratando-se de magistrados residentes nas regiões autónomas que 

se desloquem para o efeito ao continente, o direito ao reembolso, se 

não optarem pelo recebimento antecipado, das despesas resultantes 

da utilização de transportes aéreos, nos termos da lei. 

7 - Os direitos previstos no número anterior apenas são 

conferidos para as atividades de frequência obrigatória ou, quando 

se trate de atividades facultativas, até ao máximo de duas por ano, 

e desde que estas não sejam acessíveis por meios técnicos que 

permitam a sua frequência à distância. 

 

Assim, o n.º3 do artigo 9º do regulamento em análise está em 

contradição com o artigo 115º, n.º7, do EMP, lei de valor reforçado 

e que não pode ser derrogada por qualquer regulamento da DGAJ. 

Nestes termos, nas atividades de frequência obrigatória é 

sempre devido o direito a pagamento de ajudas de deslocação, caso 

o magistrado opte por assistir às mesmas presencialmente, 

independentemente de as mesmas serem disponibilizadas por 

videoconferência. 
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É este o sentido do n.º 7 do artigo 115º do EMP que apenas se 

refere a “estas”, ou seja, às facultativas. 

Para além disso a referência do n.º 3 a “necessidades normais 

da mesma” carece de concretização, não sendo compreensível o que 

são necessidades normais.  

Sem prejuízo, atendendo a que a admissão a essas ações de 

formação já passa pelo crivo do CSMP, que tem em aprovação um 

regulamento que limita o número de ações a que o magistrado é 

admitido; que apenas são asseguradas as despesas de deslocação 

correspondentes ao uso de transporte público coletivo; e, que 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, entendemos que é um dever do Estado 

assegurar a mesma e que, por isso, deveria assegurar as despesas 

de deslocação para ações de formação facultativas se o magistrado 
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optar por frequência presencial, mesmo que a formação seja 

disponibilizada por videoconferência. 

É inquestionável que a frequência presencial é muito mais 

profícua, enriquecedora e interativa do que a frequência à distância, 

onde os meios de transmissão em regra são de fraca qualidade, com 

interrupções constantes de transmissão e onde a interação com os 

oradores é mais limitada.   

Neste sentido, propomos que seja eliminado o n.º 3 do artigo 

9º. 

 

O número 5 deste artigo ao estabelecer que “as despesas desta 

devem ser pagas até ao ponto mais próximo que permita a 

satisfação da necessidade em transporte coletivo público” 

interpretado literalmente poderia implicar que o magistrado que se 

desloca a Lisboa em uso de viatura própria para frequência de 

curso de formação tivesse que estacionar a viatura junto a um local 

onde de seguida fizesse uso de um transporte coletivo (autocarro 

por exemplo) em vez de se dirigir diretamente ao local da formação 
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na sua viatura e ter que suportar os custos com o respetivo 

estacionamento. 

Entendemos que esta formulação é desajustada e deve ser 

substituída. 

Propomos, assim, a seguinte redação para o artigo 9º, n.º 5: 

Na ausência de transporte público coletivo ou no caso de 

incompatibilidade de horários, devidamente fundamentada, pode 

ser solicitada autorização para o uso de viatura própria e as 

despesas desta devem ser pagas até ao local da formação. 

 

Artigo 13º 
 

 

Limite de tempo de deslocação 

O abono de ajudas de custo não pode ter lugar para além de 90 

dias seguidos de deslocação. 

 

Não faz sentido limitar o abono de ajudas de custo a 90 dias 

seguidos de deslocação. 
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As deslocações são em serviço e, portanto, nenhum sentido 

faz limitar o seu pagamento a 90 dias. 

Não é o magistrado que determina a necessidade de se ter de 

deslocar, nem os dias em que o faz, mas sim determinação do CSMP 

a que deve obediência e as necessidades de serviço. 

Deve, por isso, ser eliminado o artigo 13º. 

 

Artigo 16º 
 

 

“Reembolso da despesa com alojamento 

Desde que previamente autorizado, e em caso de impossibilidade 

de reserva de alojamento por parte da DGAJ, o magistrado pode 

solicitar o reembolso da despesa efetuada com o mesmo, desde que este 

seja em estabelecimento hoteleiro até três estrelas, em detrimento do 

pagamento da percentagem das ajudas de custo relativa ao alojamento 

(50%)”. 

Não faz sentido limitar o estabelecimento hoteleiro a três 

estrelas, até porque poderá ser encontrado um alojamento de 
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categoria superior e com melhores condições por valor inferior aos 

de três estrelas disponíveis. 

O critério utilizado é manifestamente desadequado da 

atualidade e até, mesmo, vexatório, limitando as opções de escolha 

do magistrado. 

Seria preferível fixar um valor máximo “per diem” de 

alojamento, deixando ao magistrado a escolha do mais adequado. 

 

 

Artigo 17º 
 

 

“Magistrados colocados no quadro complementar 

1- Os Magistrados colocados no Quadro Complementar do 

Ministério Público têm direito a ajudas de custo, quando 

deslocalizados em procuradoria ou departamento situado em concelho 

diverso daquele em que se situa a sede da Procuradoria-Geral 

Regional e diverso, também, daquele onde se situa o domicílio 
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autorizado, caso exista, e auferem ajudas de custo relativas aos dias 

em que prestam serviço efetivo, nos termos da lei geral. 

2- Não há lugar ao pagamento de ajudas de custo no período de 

afetação do magistrado em procuradoria ou departamento sediado na 

área do município em que se situe a sua residência habitual. 

3- Não se considera residência habitual, para efeitos do número 

anterior, aquela em que o magistrado se fixar em virtude da afetação. 

4 - Não há lugar ao pagamento de ajudas de custo aos 

magistrados colocados nos Quadro Complementar do Ministério 

Público no período das respetivas férias pessoais”. 

 

Nos termos do artigo 69º, n.º1, do EMP, “Na sede de cada 

procuradoria-geral regional pode ser criado um quadro 

complementar de magistrados do Ministério Público para 

colocação nos juízos, nas procuradorias e nos 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” e nos termos 

do n.º 3 “Os magistrados do Ministério Público nomeados para o 



 
 

 
 
              

 
 

Página | 23 

quadro, 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, auferem 

ajudas de custo nos termos da lei geral, relativas aos dias em que 

prestam serviço efetivo”. 

O n.º 5 do mesmo artigo estabelece que “Compete ao 

Conselho Superior do Ministério Público aprovar o regulamento 

dos quadros complementares e efetuar a gestão respetiva”. 

Através do Regulamento n.º 481/2020, de 19 de maio, veio o 

CSMP regulamentar os quadros complementares, sendo que nos 

termos do artigo 9º, relativo à remuneração e ajudas de custo, aí se 

prescreve: 

“1 - Os magistrados dos quadros complementares auferem 

pelo índice remuneratório correspondente ao do lugar onde estão 

colocados, salvo se lhes corresponder índice superior nos termos do 

anexo II ao Estatuto do Ministério Público. 

2 - Os magistrados dos quadros complementares auferem 

ajudas de custo por dias sucessivos a 100 /prct., calculadas nos 

termos da lei geral e relativas aos dias em que prestam serviço em 
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procuradoria ou departamento situado em concelho diverso 

daquele em que se situa a sede da Procuradoria-Geral Regional e 

diverso, também, daquele onde se situa o domicílio autorizado, caso 

exista. 

3 - Não há lugar ao pagamento de ajudas de custo aos 

magistrados colocados nos Quadros Complementares de 

magistrados do Ministério Público, no período das respetivas férias 

pessoais”. 

Com efeito, os magistrados do Ministério Público não têm 

nem dias, nem horário de trabalho fixado, estando subordinados a 

um regime de isenção de horário sujeito ao dever de zelo previsto 

no artigo 103º, no qual se estabelece: 

“2 - 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. 

3 - Os magistrados do Ministério Público devem ainda 

respeitar os horários designados para a realização dos atos 
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processuais a que devam presidir ou em que devam intervir, 

iniciando-os ou comparecendo tempestivamente”.    

De igual forma a retribuição fixada nos artigos 128º a 133º do 

NEMP não está dependente do n.º de horas de trabalho prestado 

ou dias de trabalho prestado. 

Os Magistrados do MP estão sujeitos a deveres de 

competência, eficiência e diligência, de modo a ser assegurada a 

realização da justiça com qualidade e em prazo razoável, o que não 

é compatível com um horário de trabalho limitado ao horário de 

abertura dos Tribunais ou apenas aos dias úteis de segunda a sexta-

feira, tendo de trabalhar para além do horário de funcionamento 

dos Tribunais e aos fins de semana, de forma a cumprirem o dever 

de assegurarem uma justiça com qualidade e em prazo razoável. 

Por conseguinte, entendemos que do conceito de dias de 

serviço efetivo apenas estão excluídos os dias em que os magistrados 

estejam em gozo de férias pessoais ou em situações de falta ou 

dispensa de serviço nos termos previstos nos artigos 117º, 120º e 

121º do Estatuto. 
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Esse foi o entendimento vertido pelo Conselho Superior do 

Ministério Público no n.º 3 do artigo 9º do Regulamento, ao excluir 

apenas do pagamento de ajudas de custo os dias de gozo de férias 

pessoais dos magistrados. 

Aliás é esse o entendimento sufragado pelo Conselho 

Superior da Magistratura quanto aos juízes, que com a mesma 

redação estatutária, apenas exclui do direito a ajudas de custo os 

dias de gozo de férias pessoais dos magistrados – tal como resulta 

do artigo 19º, n.ºs 1, 2 e 3, do Regulamento n.º 379/2020, de 14 de 

abril, aprovado por aquele órgão. 

A aplicação de entendimento diverso quanto aos magistrados 

do Ministério Público constitui uma flagrante violação do 

paralelismo entre as magistraturas. 

Por outro lado, inexistindo qualquer mudança de legislação, 

é totalmente inadmissível que uma entidade administrativa, como 

a DGAJ, que até março de 2022 sempre pagou as ajudas de custo 

aos magistrados do quadro complementar nos termos acima 

referidos, isto é, apenas excluindo os dias de gozo de férias pessoais, 
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de forma unilateral e abusiva, decidiu passar a ter uma diversa 

interpretação da lei. 

Mais, a DGAJ está subordinada aos princípios da justiça e da 

razoabilidade, previstos no artigo 8º, do CPA, nos termos dos quais 

“A Administração Pública deve tratar de forma justa todos aqueles 

que com ela entrem em relação, e rejeitar as soluções 

manifestamente desrazoáveis ou incompatíveis com a ideia de 

Direito, nomeadamente em matéria de interpretação das normas 

jurídicas e das valorações próprias do exercício da função 

administrativa”. 

Não pode a interpretação de uma norma constante do 

Estatuto dos magistrados do Ministério Público estar ao sabor da 

mera arbitrariedade e vontade de uma Diretora-Geral que a cada 

momento decide como deve ou não interpretar uma norma. 

Tal comportamento é manifestamente inadmissível e 

contrário ao Estado de Direito. 

 

Artigo 18º, n.º2, al. f) 
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“Não se consideram como dias úteis os fins de semana, feriados, 

dias de tolerância de ponto concedidos pelo Governo (ex. Carnaval) e 

períodos de ferias pessoais.” 

O conceito de dia útil não tem aqui qualquer cabimento. 

Desde logo porque ao longo do regulamento não é utilizado 

ou feita referência ao conceito de dia útil. 

Por outro lado, tal conceito é do conhecimento geral por 

referência ao código de trabalho e não tem qualquer aplicação 

quanto aos magistrados que, como acima se salientou, não estão 

subordinados a um horário de trabalho. 

 Deverá, por isso, ser eliminada a al. f). 

 

Artigo 24º 
 

 

“Prova das despesas 

1 - Sempre que o magistrado pretenda que a Direção-Geral da 

Administração da Justiça lhe reembolse quaisquer despesas a que 
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tenha direito nos termos deste regulamento, deverá apresentar 

documento idóneo comprovativo das mesmas. 

2 - Os recibos apresentados para efeitos de reembolso têm que 

ser emitidos em nome da Direção-Geral de Administração da Justiça e 

com o respetivo Numero de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC 

600 072 525)”. 

Entendemos que a exigência que os recibos sejam emitidos 

em nome da DGAJ com respetivo NIPC não faz qualquer sentido, 

sendo uma forma fácil de aquela obstar ao seu pagamento, quando 

nenhuma razão válida existe para o efeito. 

A despesa é paga pelo próprio e, portanto, qualquer 

documento idóneo deverá ser aceite, porque aquilo que está em 

causa é o reembolso da despesa e, a requisição do reembolso 

acompanhada do documento comprovativo da despesa é 

documento bastante de suporte contabilístico para a DGAJ, 

entidade que não é sujeito passivo de impostos. 

Acresce que não se justifica que o recibo seja emitido em 

nome da DGAJ quando não existe uma garantia de que o montante 
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constante do recibo venha de facto a ser reembolsado ao 

magistrado. 

 

Artigo 29º 
 

 

“Aplicação no tempo 

O presente regulamento aplica-se a todos os pedidos que estejam 

pendentes de processamento”. 

Esta norma de aplicação no tempo é uma aberração jurídica. 

Em primeiro lugar os pedidos de processamento já existentes 

à data de entrada em vigor do regulamento, reportam-se a despesas 

e ajudas de custo que já se venceram e que o direito ao reembolso 

já existe na esfera jurídica do requerente, pelo que não podem ser 

reguladas por norma que ainda não existe. 

As normas de direito do trabalho, quanto à aplicação no 

tempo regem-se pelas regras gerais dos artigos 12º e 13º, do CC.: 

Artigo 12.º (Aplicação das leis no tempo. Princípio geral) 
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1. A lei só dispõe para o futuro; ainda que lhe seja atribuída 

eficácia retroativa, presume-se que ficam ressalvados os efeitos já 

produzidos pelos factos que a lei se destina a regular. 

2. Quando a lei dispõe sobre as condições de validade 

substancial ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos, 

entende-se, em caso de dúvida, que só visa os factos novos; mas, 

quando dispuser diretamente sobre o conteúdo de certas relações 

jurídicas, abstraindo dos factos que lhes deram origem, entender-

se-á que a lei abrange as próprias relações já constituídas, que 

subsistam à data da sua entrada em vigor. 

O regulamento em proposta apenas pode dispor para futuro. 

Jamais poderá dispor para as ajudas de custo e despesas já devidas 

em data anterior à sua entrada em vigor e que a DGAJ suspendeu 

de forma totalmente arbitrária, contrária ao direito e inadmissível.  

A retroatividade estabelecida neste normativo viola direitos 

adquiridos, expectativas legitimamente fundadas, o p. da confiança 

(parte integrante do próprio estado de direito – artigo 2.º da CRP) 

bem como a segurança e certeza da ordem jurídica. 

Deverá, pois, ser eliminado o artigo 29º.  
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A direção nacional do Sindicato dos Magistrados do Ministério 

Público 
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