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Ofício do Procurador-Geral da República para o Ministro da Justiça, de 28 de Fevereiro de 

1945  (Fls. 76v-85) 

 

Relatório de 1944 

 

Senhor Ministro da Justiça 

Excelência 

Continua a parecer-me util a prática, que venho continuár, de apresentár relatório anual 

dos serviços da Procuradoria Geral da Republica.  

Embora, nas minhas frequentes conferencias com V. Exa. sobre assuntos de serviço, 

vá pondo V. Exa. ao corrente do que mais urge ou reputo mais essencial, e V. Exa., por haver 

já desempenhado altas funções neste Organismo, tenha perfeito conhecimento do seu 

funcionamento e dos seus meios de acção, não se me afigura sem valor a apresentação 

periodica de dados estatisticos e de considerações complementares que permitam uma ideia 

actualizada sobre os serviços da Procuradoria Geral e facultem medidas que V. Exa. queira 

tomár no sentido do aperfeiçoamento da organização dos serviços e da elevação crescente do 

prestigio da Instituição, que constitue a maior das minhas preocupações. 

A Procuradoria Geral da República, pela extrema importancia e delicadeza das funções 

que lhe estão confiadas, é, como V. Exa. bem sabe, um dos organismos do Estado que mais 

merece a atenção e o carinho do Governo. 

Alguma coisa se tem feito em seu beneficio. Mas conto que V. Exa., que a ilustrou já 

com uma tão esclarecida colaboração, e decerto a ela ficou preso tambem por laços de afecto, 

quererá, como seu chefe supremo, elevá-la mais ainda e fazê-la desempenhár cabalmente o 

altissimo papel que o futuro lhe reserva. 

Eu e todos os meus colaboradores estamos dispostos, na medida das nossas forças, a 

fazer o que se torne preciso para o executar. 

De um modo geral, o movimento da Procuradoria tem aumentado, como se vê pelos 

dados estatisticos juntos, tendo mesmo duplicado ou ido mais além em certos serviços, como 

no das consultas do Governo e consultas dos Procuradores da Republica junto das Relações. 

Creio que isso será em boa parte, devido a consciencia, que cada vez mais os vários 

departamentos do Estado tomam, da utilidade da colaboração da Procuradoria Geral, mas é 

impossivel manter no nivel conveniente a eficiencia dos serviços desde que os colaboradores 

não sejam em maior numero ou os serviços não estejam organizados de modo diverso. 

Um dos Procuradores que fazem serviço na séde foi honrado com a sua eleição para a 

Assembleia Nacional. Sem desconhecer a necessidade da intervenção de pessoas 



competentes nos trabalhos da Assembleia, e ainda quanto a escolha de um dos membros da 

Procuradoria Geral pode honrár tambem o alto organismo de que ele faz parte limito-me a pôr 

em evidencia que, sendo insuficientes para o actual serviço da Procuradoria os seus 

componentes, a deminuição de um dos Procuradores, no numero tão restrito de quatro, 

durante uma boa parte do tempo util do ano, não pode deixar de causár um grande transtorno 

para a Procuradoria Geral. 

Enquanto durár este estado de coisas, o Procurador Geral vê-se obrigado a tomár para 

si a resolução da quasi totalidade das consultas vindas das Procuradorias e uma parte na 

distribuição das consultas do Governo, além dos serviços de expediente e direcção e da sua 

intervenção nos processos do Conselho Superior Judiciario, que nesta altura já se extendeu a 

150, da sua intervenção nos Tribunais Plenos e do despacho nos processos de pensões vindos 

do Ministério das Finanças, restituição de direitos alfandegários, decisões disciplinares da 

Ordem dos Advogados, etc. 

Parece que isto não convem ao melhor interesse publico por ser impossivel, assim, 

ocupar-se o Procurador Geral, mais amplamente, da direcção que lhe cabe da Magistratura do 

Ministerio Publico e de outras funções muito importantes, nomeadamente da que lhe é confiada 

pelo nº 9 do artº 106º do Estatuto Judiciário, que supõe a possibilidade de trabalhár em 

condições diferentes das actuais. 

Ainda assim, algumas exposições teem sido feitas de modo a que possam ser tomádas 

pelo Governo providencias uteis ao interesse publico, já de caracter administrativo, já de 

caracter legislativo, estando tambem prevenidos os Procuradores junto das Relações para uma 

conferencia sobre assuntos da direcção da Magistratura do Ministerio Publico logo que sejam 

autorizadas as verbas necessarias para a sua deslocação a Lisboa, conforme o §1º do artº 

113º e o §3º do artº 231º do Estatuto Judiciário, que o Orçamento Geral do Estado, contra o 

que se esperáva, não incluiu. 

 

O Estatuto Judiciario impõe ao Procurador Geral e ao Conselho da Procuradoria Geral 

a obrigação de responderem, por escrito e com parecer fundamentado, sobre os assuntos em 

que forem mandados ouvir pelo Governo (artº 106º, nº 1 e 114º, nº 2). A alusão generica a 

“assuntos”, sem distinção sobre a sua importancia, tem dado logár a que na Procuradoria Geral 

muitas consultas sobre pequenas duvidas juridicas que os serviços facilmente resolveriam 

burocraticamente, e com maior rapidez, conveniente ao rapido andamento dos casos. 

Parece que á Procuradoria Geral deveriam ser reservádos os assunto juridicos que, 

pela sua importancia administrativa ou politica, devessem ser mais largamente debatidos ou 

ponderádos, deslocando-se o conhecimento das hipóteses mais ligeiras e correntes para o 

expediente burocratico ou para os consultores juridicos que alguns ministerios possuem. 

Todavia, com a legislação actual, é evidente que a Procuradoria Geral não pode fazer 

outra coisa senão ocupar-se de todos e quaisquer assuntos que lhe forem submetidos, seja 



qual fôr a sua importancia, e assim o continuará a fazer, cumprindo-me acrescentar que, com a 

dedicação dos que aqui trabalham, todos teem sido prontamente despachados, encontrando-

se os serviços perfeitamente em dia. 

Sobre a conveniencia da modificação deste estado de coisas só V. Exa. poderá decidir. 

 

A intervenção que o Estatuto Judiciário consentiu ao Procurador Geral na apreciação e 

resolução de assuntos administrativos e processos disciplinares que respeitam aos 

magistrados do Ministerio Publico, Notarios e Conservadores de Registo permitiu-me começar 

a fazer ideia mais exacta dos respectivos serviços e dos seus servidores. 

Com a vinda á Procuradoria Geral de uma parte das consultas – as mais importantes – 

que eles formulam aos Procuradores, com as reuniões do Procurador Geral com estes ultimos, 

com o envio á Procuradoria Geral, que já determinei, de um duplicado da informação que os 

Procuradores prestem acerca dos seus subordinados, acrescidos da intervenção no Conselho 

Superior Judiciário referida no periodo anterior, o Procurador Geral começa a estár mais em 

contacto com os serviços que dirige, poderá sugerir a seu tempo as medidas que o interesse 

publico exija nesses sectores e espero que poderá vir a ser, quando tudo estiver devidamente 

ligado, não só a fonte de medidas que melhorem os serviços e estabeleçam a conveniente 

uniformidade na respectiva actuação, mas ainda, e sobretudo, facilitar – nos termos precisos, a 

execução do pensamento do Governo, colhendo-o com exactidão e transmitindo-o no momento 

próprio e pela forma mais conveniente, como orgão de direcção, com a vida, elasticidade e 

sentido das oportunidades que não podem encontrar-se nos meios de transmissão 

simplesmente burocráticos. 

A Magistratura do Ministerio Publico estão confiados interesses publicos e sociais do 

maior relêvo, como se sabe. 

O Procurador Geral era, até há pouco, o chefe puramente teorico dessa magistratura. 

Como os meios de acção não jogavam com a organização legal da instituição, sucedia, e em 

parte ainda sucede, que os pensamentos de proveitosa direcção são insuficientemente 

aplicados, já porque lhes faltam meios que assegurem a permanente e constante insistencia da 

sua intenção, já porque a vida do Ministerio Publico em cada um dos circulos judiciais não está 

suficientemente ligada á dos outros, para que seja sugestionada ou excitada pelo que nos 

outros se passa, e não está coordenada com eles por forma que esteja assegurada a 

conveniente uniformidade de procedimento e de actuação. 

Os meios até agora empregados para isso afiguram-se muito burocraticos e 

susceptiveis de garantir efeitos por jactos, neste ou naquele sentido, mas sem a unidade e 

persistência que mais conviriam á Administração. 

Estou certo de que V. Exa. o sente, como eu, e nenhuma duvida tenho, por isso, de 

que a seu tempo V. Exa. proverá de remédio o que dele necessitár. 



Entretanto, procuraremos ir servindo o melhor que as circunstancias nos permitirem. 

 

Parece-me fóra de toda a contestação que só há vantagem em integrár cada vez mais 

numa só corporação – a Magistratura do Ministerio Publico – as funções dessa natureza que 

andam dispersas por entidades especiais autonomas. 

Já nas considerações que tive ocasião de fazer na sessão solene de abertura dos 

tribunais, em 24 de Janeiro de 1944, me referi á necessidade de regressár á Procuradoria 

Geral a representação do Ministerio Publico junto do Supremo Tribunal Administrativo. 

Foi apenas um exemplo. 

A instituição tem, em todos os casos, a mesma natureza, o mesmo fim e dispõe, 

fundamentalmente, dos mesmos meios. 

Não há razão para que não saiam da mesma magistratura, organizada nos mesmos 

moldes, sujeita ás mesmas directrizes e á mesma disciplina, aqueles a quem está confiada a 

defeza de interesses publicos ou sociais identicos. 

 

Está claro que, justamente porque são excelentes e elevádas, no mais alto grau, as 

funções desta magistratura, se há-de rodeà-la de todas as condições necessarias, sem excluir 

as materiais, para que ela possa actuár com perfeição. 

Ultimamente, porque a conhecida escassez dos vencimentos dos magistrados do 

Ministerio Publico se tornou ainda mais oprimente, nota-se um numero maior de pretensões 

para a presidencia das comissões de avaliação a que se referem o artº 87º, §4 do regulamento 

de 23 de Dezembro de 1899 e o artº 2º do decreto nº 13.729 de 4 de Junho de 1927. 

Só no districto judicial da Relação do Porto estavam ultimamente fóra dos logares, por 

tal motivo, 26 delegados do Procurador da Republica e no de Lisboa 24 delegados. 

A explicação está nos emolumentos e ajudas de custo a que o serviço dá logár. Mas 

como os serviços de avaliação para que as nomeações do presidente se efectuam se 

verificam, em regra, em comarca diferente daquela em que os delegados do Procurador da 

Republica estão colocados, as funções destes ficam, durante periodos longos, entregues a 

curiosos sem preparação suficiente e sem a consciencia bastante das responsabilidades 

inerentes, que lhes não podem ser pedidas, e tudo isto redunda em prejuizo dos serviços do 

Ministério Publico e em desprestigio da magistratura e da propria justiça, como já tive ocasião 

de salientar perante V. Exa. 

Enquanto não poder pagar-se aos delegados por forma conveniente, não tenho, eu 

próprio, forças para pedir que se lhes tire a presidencia destas comissões de avaliação; mas 

pode determinár-se, como sei que é pensamento de V. Exa., que isso se faça apenas para os 

serviços que hajam de ter logár nas comarcas em que os delegados estão colocados, sem 



prejuizo dos emolumentos que lhes cabem por tal serviço, como é justo desde que eles 

suportem mais um encargo além dos muitos que já os oneram. 

O que deveria cessár de todo era a nomeação para as avaliações fóra da comarca. 

 

Nas votações do Conselho da Procuradoria Geral da Republica sucedeu, já mais de 

uma vez, que as deliberações não puderam tomár-se em determinada sessão por empate dos 

votos dos seus membros. 

Tem-se recorrido nestes casos ao expediente de chamár para a sessão seguinte o 

Procurador junto da Relação de Lisboa que toma conhecimento do assunto e vota depois 

desempatando, se os vogais do Conselho mantiverem ainda a mesma posição. 

Parece-me, contudo, não obstante isso constituir para o Procurador Geral um 

acrescimo de responsabilidade, que será conveniente atribuir-lhe, em qualquer modificação do 

Estatuto Judiciario, a faculdade de desempatar nas votações do Conselho, não só porque isso 

facilita o mais rápido andamento dos processo em que haja empate de votação, mas ainda 

porque, tratando-se de funções predominantes consultivas, e cabendo ao Procurador Geral, 

tambem isoladamente, competencia para emitir parecer sobre assuntos em que o Governo ou 

os Procuradores o consultem, como pelo nº 1 do artº 106 do Estatuto se vê, será mais natural 

atribuir-lhe o voto de desempate, sem prejuizo da faculdade, de que ele pode vir a usar, se 

entender que é necessário, de chamár para outra sessão o Procurador da Republica junto da 

Relação de Lisboa ou os outros seus colegas, conforme lhe permite o §1º do artº 113 do 

mesmo Estatuto. 

Faço a sugestão; V. Exa. resolverá conforme o que melhor entender. 

 

Continua por constituir a nova secção no §2º do artº 114º do Estatuto Judiciário. É certo 

que não foram ainda recebidas na Procuradoria Geral quaisquer propostas de diplomas 

legislativos que ocasionassem a necessidade do seu funcionamento, mas é tambem razoavel 

que o envio desses projectos só viesse a dár-se depois de constar que a nova secção estava 

constituida. 

Nas actuais condições a Procuradoria Geral não poderia com mais esse serviço. 

Faço estas considerações não porque esteja desejoso de que a secção comece a 

funcionár, mas porque, como dirigente dos serviços da Procuradoria Geral, desejo que as 

funções que lhe sejam confiadas possam ser satisfeitas no mais alto grau possivel. 

E, assim, permito-me recordár a V. Exa., como já verbalmente o fiz, que, se V. Exa. 

entender que a nova secção deve ser constituida, poderá haver vantagem em a confiár, em 

comissão, a jurisconsultos eminentes, ou mesmo a professores da Faculdade de Direito que 

possam acumulár o serviço de redacção das propostas de diplomas legislativos com as suas 

outras funções. 



Suponho que a remuneração orçamental destes logáres, para ser recebida 

desacompanhada de outros proventos, só convenha, em regra, a pessoas bastante novas, 

ainda sem contacto com outras funções cujo exercicio prepararia bem para o desempenho das 

delicadas e importantes funções dessa nova secção. E isso pode não satisfazer o interesse 

publico. 

Mas a possibilidade do desempenho em comissão poderia sugestionár pessoas 

altamente competentes que, deixando os seus anteriores logares transitoriamente, pudessem 

ter conveniencia pessoal na sua vinda para Lisboa; e a possibilidade da acumulação a que 

acima me refiro não poderia oferecer vantagens, sobretudo por se tratar de serviço que não 

necessitava de um permanente emprego de atenção, ou de uma presença material amiudada, 

e que poderia ser feito dentro de um horário compativel com o de outros serviços oficiais, sem 

prejuizo da sua intensidade e perfeição. 

De uma ou de outra forma, a Procuradoria Geral da Republica está pronta a alargár-se 

ao desempenho das funções que a Lei e V. Exa. lhe confiarem. 

 

Devo, porém, salientar, por justiça, que também a Secretaria da Procuradoria Geral 

precisará, se houver alargamento de funções, de ser dotada com o pessoal apropriado. 

O aumento dos serviços a que acima me referi e a vinda para a Procuradoria Geral de 

novas atribuições (resolução sobre projectos das respostas dos Procuradores junto das 

Relações aos respectivos subordinados e envio das decisões disciplinares da Ordem dos 

Advogados) já a colocaram na situação de satisfazer só a custo da muita dedicação dos seus 

componentes e, sobretudo, do Secretario. 

A reforma ou aumento dos serviços arrastará, inevitavelmente, modificação dos 

quadros da Secretaria e adaptação de cada sector, dentro dela, á natureza e quantidade dos 

trabalhos, conforme o que venha a suceder. 

Os quadros estatisticos que vão anexos a este relatorio mostrarão, mais 

impressivamente do que eu poderia fazer, a verdade, a necessidade e a justiça das 

considerações que acima deixei expostas. 

Termino renovando a V. Exa. mais uma vez, protestos da minha mais alta 

consideração. 

P. G. da R. etc. O Procurador Geral da Republica (a) Francisco José Caeiro 

 

 

 

 

 



Movimento do expediente da secretaria: 

Na segunda secção o movimento de papeis foi durante os anos de 1943 e 1944 (doze meses) 

o seguinte: 

 Lº F-1 (Execuções por custas e outros procedimentos nos tribunais) 

  Em 1943  126 

  Em 1944  176 

 Lº E-1 (Junta Autonoma de Estradas) 

  Em 1943   30 

  Em 1944   40 

 Lº D-1 (Junta Autonoma das Obras de Hidraulica Agricola) 

  Em 1943   40 

  Em 1944   90 

 Lº  - 6 (Entradas de Expediente) 

  Em 1943  276 

  Em 1944  513 

Lº  - 1 (Ministros) 

  Em 1943   31 

  Em 1944   45 

 Lº S-2 (Saidas diversas) 

  Em 1943  245 

  Em 1944  315 

 Lº 41 (Diferentes Autoridades) 

  Em 1943  183 

  Em 1944  281 

 Expediente Geral 

                           Ofícios entrados: 

  Em 1943  374 

  Em 1944  701 

 

 



                                      Ofícios saídos: 

  Em 1943  280 

  Em 1944  562 

 

 Este movimento aumentou extraordinariamente, durante o ultimo ano, correspondendo, 

de resto, ao aumento verificado na 1ª Secção. 

    ____________ 

 

Movimento dos processos de restituições de direitos alfandegários, de pensões e de 

cauções de responsáveis: 

No ano de 1943, e em relação á média do triénio anterior o movimento de consultas 

relativas a alfandegas (restituições de direitos) pensões de preço de sangue e cauções de 

responsaveis 

 Alfandegas  124 

 Pensões    21 

 Cauções     12 

No corrente ano de 1944, até 31 de Dezembro o movimento destes processos era o 

seguinte: 

 Alfandegas  216 

 Pensões  117 

 Cauções     21 

O que indica ter-se mantido o aumento verificado e ainda que este aumento tem 

tendencia para continuár. 

Na verdade, em 1943, houve: 

 Alfandegas  210 

 Pensões  110 

 Cauções     20 

O que corresponde, em relação ao corrente ano, ao aumento de: 

 Alfandegas      6 

 Pensões      7 

 Cauções       1 

 



Movimento das consultas formuladas pelos delegados, notarios e conservadores aos 

Procuradores da Republica e submetidos á apreciação da Procuradoria Geral da Republica. 

As consultas vindas das Procuradorias de Lisboa, Porto e Coimbra que são na sua 

totalidade vistas pelo Procurador Geral da Republica e algumas delas sujeitas á apreciação do 

Conselho, foram no ano de 1943 em numero de 97. 

Durante o ano de 1944 atingiram as consultas das Procuradorias o numero de 192. 

   _____________ 

Movimento dos processos de consultas do Governo no ano de 1943. Foram 

distribuidas 56 pela forma seguinte: 

Doutor Francisco Caeiro    10 

Dr. Alçada Guimarães    13 

Dr. Lopes Navarro    16 

Dr. Emílio Salgueiro    17 

      56 

Durante o ano de 1944 foram distribuidas 99 consultas pela forma seguinte: 

Doutor Francisco Caeiro    21 

Dr. Alçada Guimarães    15 

Dr. Lopes Navarro    32 

Dr. Emílio Salgueiro    31 

      99 

(Foram todas relatádas e seguiram com o respectivo parecer). 

 

 

 

 

 

 


