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Relatório anual (1946) 

 

Senhor Ministro da Justiça 

Excelência 

 

Os serviços da Procuradoria Geral da Republica e do Ministerio Publico foram 

profundamente reformados na ultima parte do ano de 1945, pelos decretos nºs 35.007, 35.042 e 

35.389, respectivamente, de 13 e 20 de Outubro e 22 de Dezembro, não podendo já, por isso, 

fornecer-me factos que pudessem dar ao meu relatório do começo do ano seguinte apreciável 

utilidade. 

Por isso entendi melhor suprimi-lo, reservando para outras exposições verbais e escritas 

os assuntos que não precisavam daquela forma de apresentação. 

A experiencia de um ano dos serviços reformados e certas circunstancias que vão 

assumindo acuidade aconselhara-me, porém, a retomar a pratica que vinha seguindo, 

convencido de que o relatório deste ano poderá conter dados e considerações que facilitem a V. 

Exa. o exame e a resolução de assuntos importantes do sector em que trabalho. 

De qualquer modo, sempre seria agradavel a V. Exa., que tanto carinho tem mostrado 

por este departamento publico, saber como funcionam e o que fazem, ou podem fazer, os 

organismos e as instituições que reformou. 

 

Sabe V. Exa., melhor do que ninguém, que, apesar de ter sido confiada à Procuradoria 

Geral da Republica a direcção superior do Ministerio Publico, tal direcção era até há poucos 

anos, pouco menos que teórica. 

Foram alguns diplomas recentes, sobretudo os que V. Exa. publicou, e foram ainda os 

repetidos actos de administração de V. Exa. e as atenções que benevolamente tem querido 

dispensar aos serviços da Procuradoria Geral, que teem aberto largo caminho para a modificação 

deste estado de coisas. 

Decerto se não atingiu ainda, mercê de varias circunstancias (umas de mera organização 

ou de ligação dos serviços e outras de insuficiência do tempo decorrido ou por não poderem ter 

sido ainda totalmente preenchidos os quadros previstos), aquela eficiencia e perfeição a que 



aspiramos; mas, inefavelmente, alguns importantes passos foram dados e tudo estará em 

continuá-los no mesmo ritmo e com igual boa vontade. 

Sob o aspecto administrativo e disciplinar, a Magistratura do Ministerio Publico tem já o 

seu Conselho Superior que o conduz e julga cumprir com o pensamento posto no progresso da 

magistratura e na realização de uma justiça melhor, como, nas conclusões que ele 

oportunamente apresentará, para satisfação do disposto no nº 2 do artº 30º do dec.-lei nº 35.389, 

se não deixará de verificar. 

Na grande prova de confiança dada à Magistratura do Ministerio Publico pelo dec.-lei nº 

35.007, com a concessão da direcção da instrução preparatória no processo geral, está uma 

reforma profunda de que podem resultar, quando ligados devidamente todos os serviços, as mais 

consideraveis vantagens do interesse publico. 

Como a seu tempo se verá, a Magistratura do Ministério Publico tem, em regra, 

correspondido a essa prova de confiança com a maior dedicação e com assinalado proveito. 

 

Mas esta magistratura, como outra qualquer instituição humana, há-de valer, em grande 

parte, o que valerem os seus componentes, não podendo, evidentemente, viver sem eles; e a 

consciencia disto me leva a pôr desde já o mais delicado e importante problema do presente 

relatório. 

I 

A urgente remodelação e melhoria de remuneração 

da magistratura do Ministerio Publico 

Não obstante uma certa exiguidade – que poderia dizer-se clássica – da remuneração 

dos magistrados do Ministerio Publico, os seus quadros vinham mantendo-se suficientemente 

preenchidos, até há poucos anos. Mas não era só o numero que bastava; a qualidade de uma 

boa parte dos magistrados era excelente e permitia, não obstante certas deficiencias de 

organização, conservar prestigiados os serviços que lhes estavam confiados e alimentar até a 

esperança de um período brilhante não só na Magistratura do Ministerio Publico como também 

depois na Magistratura Judicial, quando para ela transitassem. 

Mas esta coesão rompeu-se; os candidatos aprovados para os logares de delegado teem 

sido em numero inferior às vagas abertas e tudo demonstra que há interesse pelo exercicio das 

respectivas funções. 

Na terceira classe dos delegados do Procurador da Republica, em um numero total de 

100 logares, temos já, apesar da rialização recente de concurso, 34 vagas de delegados 

efectivos, abrindo uma clareira enorme, sem esperança de melhoria, o que não pode deixar de 

considerar-se alarmante (vid. o quadro anexo nº 1). 



Estão vagos todos os logares de delegados de terceira classe nas ilhas adjacentes; e no 

Continente um grande numero está a ser desempenhado por pessoas leigas em direito, ou 

totalmente impreparadas para o exercicio de funções, com tremendos inconvenientes que não 

preciso de encarecer. Bastaria lembrar os reflexos desta situação na instrução preparatória no 

processo geral cuja direcção cabe presentemente, em regra, ao Ministério Publico. 

Destas 34 vagas, 17 foram preenchidas inteiramente com licenciados em direito 

acabados de sair da Universidade, que não podem, sequer, dar-nos a esperança de virem depois 

aos concursos para delegados efectivos porque, na sua quasi totalidade pretenderam apenas 

fazer como delegados interinos, e auferindo, portanto, os vencimentos correspondentes, o 

tirocínio da advocacia, aproveitando a concessão do §3º do Artº 527 do Estatuto Judiciário. 

O interesse que nos desoito meses de tirocinio poderiam criar pela natureza e excelencia 

das funções do Ministério Publico virá a ser-lhe esfriado pela verificação pratica da extrema 

exiguidade dos respectivos vencimentos. E é quási certo que se irão embora. 

Vê-los-hemos partir, na hora própria, para ocuparem lugares melhor remunerados ou na 

esperança de que outras profissões lhes garantam melhor futuro económico. 

Como, à inexperiencia dos que foram providos interinamente, se há-de juntar aquele 

estado de espírito do servidor que não conta demorar-se no desempenho do serviço, que se 

traduz no clássico “pé no estribo”, e o inconveniente de vacaturas frequentes motivadas pelas 

dificuldades de substituição, que estão à vista (pois nem desta forma interina temos conseguido 

provêr mais do que cêrca de metade das vagas de efectivos), a solução adoptada não virá a 

passar de um expediente de ocasião ou de um remédio à falta de melhor, que não consegue 

esconder a verdade tremenda de estarmos na eminencia de vêr desertar os logares da 

Magistratura do Ministerio Publico e, a seu tempo, quási todos os da Magistratura Judicial, cujos 

quadros são alimentados principalmente por elementos da primeira. 

Creio que este gravissimo problema será um dos maiores do Ministerio e dos que com 

mais urgencia solicitam a intervenção de V. Exa. 

É evidente que esta deserção em massa é motivada, sobretudo, por razões económicas; 

os vencimentos dos delegados não chegam para as suas despesas essenciais; e o problema da 

substituição torna-se-lhes dramático se, não tendo fortuna pessoal, que é o caso mais frequente, 

teem de arcar ainda com despesas de familia. 

V. Exa. conhece, tão bem como eu, ou ainda melhor, exemplos impressionantes desta 

realidade. 

A magistratura do Ministerio Publico já têve crises semelhantes. Por exemplo, o dec. nº 

3968, de 22 de Março de 1918, que lhe aumentou os vencimentos acudiu a uma situação 

parecida determinada, em parte, pela elevação do custo de vida resultante da outra guerra, como 

no relatório desse diploma se vê, e constituiu uma solução de emergencia por não poderem as 

circunstancias de então prementes, como as de agora, aguardar uma reforma dos serviços. 



Alguns dos considerandos do citado decreto poderiam ainda hoje ser remetidos com inteira 

verdade e actualidade. 

Não deixaram também de agravar a deserção dos nossos delegados, no fundo também 

por razões económicas, as facilidades concedidas pelo dec. lei nº 35.567, de 30 de Março de 

1946, aos que queiram desempenhar nas Colónias os cargos de delegados do Procurador da 

República, constituidas por acréscimo na contagem de tempo, que é de 230 por cento para o 

serviço em certas comarcas, e pela vantagem da deslocação para as colonias em comissão, que 

permite aos interessados ganharem maiores vencimentos enquanto lá estiverem, sem a perda 

do seu lugar no quadro metropolitano, a que podem facilmente regressar; mas, quando o façam, 

decerto se não demorarão nele senão o tempo necessário para transitarem para a Magistratura 

Judicial. 

Com essas facilidades o Ministerio das Colonias procurou resolver, como se lê no 

relatório daquele decreto-lei, “os graves inconvenientes que resultaram do facto, verificado em 

concursos sucessivos, de o numero dos candidatos ser muito inferior ao das vagas”, mas o 

identico problema metropolitano, que já existia, agravou-se ultimamente mais ainda e está a 

caminho de assumir aspectos de extrema gravidade, que depois serão muito dificilmente 

reparáveis. Só em 1946 passaram ao serviço das colonias 11 delegados, como se vê pelo quadro 

junto sob o nº 2. Suponho, por isso, que êste aspecto tem de ser revisto, voltando-se ao regime 

anterior, a não ser que os Magistrados passem a ganhar mais na Metropole, anulando-se com 

isso a probabilidade do desfalque de pessoal que daquele diploma derivou. 

 A urgencia de remedio para este mal da falta de delegados, que mais uma vez tenho o 

dever de recordar a V. Exa., impõe-se, não só porque os elementos que saem da Magistratura, 

ou aqueles que para ela deixam de vir, são em regra, os que teem mais qualidades para vencer 

em qualquer profissão, ou se sentem com mais forças para lutar, e são, portanto, os que melhor 

colaboração nos dariam, mas ainda porque é preciso animar, inspirar confiança e dar uma prova 

de grande interesse aos magistrados que esperam ser atendidos nas suas inegaveis 

necessidades e que ainda, pelo dec.-lei nº 35.977 de 23 de Novembro do ano passado, viram 

que certos funcionarios judiciais que lhes estão subordinados passaram a ter vencimento 

superior ao seu, não podendo isso deixar de ter causado alguma desorientação ou mal-estar que 

os magistrados do Ministerio Publico não exteriorizam, por disciplina e espírito de bem servir, 

mas que não posso deixar de ter presente e de lembrar a V. Exa., pois existe, decerto, e êle pode 

ter, com as outras circunstancias apontadas, a sua quota-parte na causa da deserção em massa 

que está à vista e que se hà-de acentuar mais ainda, se não vierem, dentro de prazo curto, 

providencias legislativas que venho rogar a V. Exa., certo de que não deixará de dar à 

Magistratura que V. Exa. já tão altamente ilustrou, quando dela fez parte, uma nova prova de 

carinho e interesse – agora a mais alta de todas, pois é a que lhe poderá salvar a vida e os 

elementos prestigiosos que ainda, felizmente, lhe restam. 

  



 No sistema em vigôr, os quadros de uma legislatura judicial são – como se sabe – 

renovados e alimentados à custa de elementos vindos, principalmente, da magistratura do 

Ministerio Publico. 

 Tenho como assente que esta Magistratura do Ministerio Publico poderá, com efeito, 

pela natureza e duração das suas funções, fornecer, melhor do que outra profissão, as condições 

de preparação da Magistratura judicial. 

 A advocacia, exercida com boa preparação e competencia, e com alguma intensidade 

por um certo numero de anos bastante, também preparará satisfatóriamente, mas talvez mais 

para o julgamento em tribunais superiores quando a função de julgar se encontre já 

desembaraçada de um certo numero de ocupações de instrução, ou quási-burocráticas e de 

caracter administrativo. Mas da advocacia, onde os elementos bons ganham melhor, poucos 

elementos veem para a Magistratura Judicial. 

 É seguro que nenhuma carreira preparará tão bem, como a do Ministério Publico, para 

o exercicio da Magistratura Judicial, nem poderá garantir, com mais certeza, o numero de 

candidatos de que este precisa para viver. 

 Sei que alguns juizes da primeira instancia, apesar de terem vindo de outras carreiras, 

são bons magistrados; mas nem esta prova destroe aquela regra, nem se deixará de reconhecer 

que os merecimentos pessoais hão-de constituir sempre uma das principais condições para 

triunfar, desde que se possúa a necessária preparação juridica. 

 O reconhecimento, vindo de longe, dá melhor preparação que a Magistratura do 

Ministerio Publico dá para o exercicio das funções judiciais originou o estabelecimento do acesso 

dos Magistrados do Ministerio Publico à Magistratura Judicial, em determinadas condições, que 

os elementos capazes sempre vencem, e criou a consequente necessidade de hierarquisar os 

respectivos vencimentos por forma a que os dos magistrados judiciais de terceira classe sejam 

superiores aos dos delegados de primeira classe; mas ambos os factos são prejudiciais ao 

interesse da Magistratura do Ministerio Publico, o primeiro porque origina uma substituição 

constante dos seus servidores, que procuram o mais rapidamente possivel transitar para a 

Magistratura Judicial onde teem melhor pagamento, não se especializando mais fundamente e 

abandonando as funções em que se tornaram competentes quando estavam mais aptos a servi-

las; e o segundo porque, se os vencimentos teem de acompanhar, logicamente, as situações a 

que se ascende, e os dos graus orçamentais mais altos portanto, os dos magistrados judiciais 

não podem ou não devem ser muito elevados, teem de ser então forçosamente muito baixos, tal 

como agora sucede, os dos delegados, não chegando os de terceira classe para a satisfação 

das exigencias mais essenciais. 

 E embora esta situação corresponda, de certo modo, a um aumento natural de 

necessidade ou encargos de familia, que em regra se avolumam à medida que aumentam os 

anos de serviço, também é verdade que as duas magistraturas são iguais, por lei, em categoria, 

(Artº 267 do Estatuto Judiciário) só podendo isto ter verdadeira expressão quando, 



economicamente, dois magistrados do mesmo tribunal (o Juiz e o delegado) se encontrarem em 

situação identica quanto a vencimentos. 

 O acesso de uma carreia à outra, se tem alguma base para ser desejado, é, porém, 

evidentemente, uma das principais razões de fraqueza e de inferioridade da Magistratura do 

Ministerio Publico, não podendo pensar-se em levar esta última a maiores destinos enquanto se 

mantiver o sistema actual. Os delegados saiem quando precisamente estão mais aptos a exercer 

as funções do Ministerio Publico e não chegam a ter pela sua magistratura um grande empenho 

e amor que só poderiam ser alimentados pela esperança ou pela decisão de fazer por ela a 

carreira definitiva. 

 A ideia de que se possa renunciar à ida para a Magistratura Judicial, só por devoção pela 

Magistratura do Ministerio Publico, não joga com a rialidade, pois, áparte casos especiais, 

sempre pouco numerosos, os magistrados nem estão em condições de poder dispensar a maior 

remuneração, que naquela se aufere, nem, razoavelmente, se pode esperar que eles se fixem 

em situação que nunca mais lhes permitiria acesso a cargos mais altos, mesmo dentro dos 

quadros reduzidos que tinham à frente no plano da sua Magistratura. 

 A Magistratura do Ministerio Publico teria, pois, fatalmente, de continuar a suportar a 

sangria que dá vida à Magistratura Judicial mas constitue para ela uma condição de permanente 

inferiorização ou enfraquecimento. 

 Afigura-se-nos, porém, que é indispensavel, por assim o exigir o mais imperioso 

interesse geral, que a Magistratura do Ministério Publico seja posta em condições de exercer as 

funções cada vez mais exigentes que lhe são confiadas. 

 Nada faz prever que estas sejam reduzidas ou que deminuam as suas 

responsabilidades; pelo contrário, hão-de aumentar dadas as tendencias sociais e politicas da 

epoca presente. E o já acima apontado defeito só pode ser remediado assegurando maior 

duração ao exercicio dos logares da representação do Ministerio Publico, dispensando, pelo 

menos os que sintam maior entusiasmo pelo exercicio destas funções, de transitar para a 

Magistratura Judicial, e dando-se-lhes, em compensação, as vantagens económicas, morais e 

de acesso que sejam razoaveis e justas. 

 Ficando na Magistratura do Ministerio Publico um certo numero de delegados, que 

tivessem mostrado alta aptidão para a carreira e grande interesse pelas funções, teriamos obtido 

um nucleo de especialisados sobre que poderiam assentar as maiores exigencias de função, 

tanto as presentes como as que de futuro fossem impostas. 

 Não entro em pormenores a tal respeito porque sei que V. Exa. conhece com toda a 

minucia o problema da reforma que se torna urgente e que desejará que ela rialise um equilibrio 

justo que dê à Magistratura do Ministério Publico condições de vida e de progresso, sem tirar à 

Magistratura Judicial a principal fonte de energias que alimentam. 

 Mas desde que os magistrados do Ministerio Publico sejam compensados 

economicamente, estou convencido de que a grande categoria e prestigio da sua colaboração 



no exercício da justiça hão-de atrair o numero suficiente para todas as necessidades de pessoal 

das duas Magistraturas. 

 Esta solução também me parece mais acertadas, ao menos por agora, do que levar às 

ultimas consequencias a separação absoluta dessas magistraturas que uma Portaria do 

Ministerio da Justiça, de 18 de Maio de 1808, parece ter advogado nos termos seguintes: “A 

Magistratura Judicial e a do Ministerio Publico devem ser completamente separadas uma da 

outra, como são independentes os poderes a que pertencem, embora, por circunstancias 

totalmente alheias à natureza de ambas, os delegados do Procurador Régio sejam candidatos 

legais à Magistratura Judicial”. 

 As exigencias de principio, ou meramente doutrinais, teem de ceder sempre às 

conveniencias práticas e às possibilidades de execução. 

 Em resumo: 

 Verifica-se que a Magistratura do Ministerio Publico está na eminencia de uma crise 

gravissima, motivada pelo desinteresse e pelo abandono em massa dos seus quadros, por 

razões, sobretudo, económicas, tornando-se necessário modificar, com urgencia, o presente 

estado de coisas, pagando melhor aos Magistrados e garantindo, pela maior permanencia do 

exercício das funções de delegado do Procurador da República, a criação de um escol de 

magistrados do Ministerio Publico que possam satisfazer amplamente as exigencias da função 

e ascender aos cargos mais altos da mesma magistratura depois de terem tido ocasião de 

prestar, pelo tempo bastante, provas muito distintas. 

 Se não houvesse possibilidade de reformar, com a urgencia necessaria, a actual 

organização da Magistratura, eu ousaria pedir a V. Exa. uma medida transitória para melhoria da 

situação material dos delegados, como poderia ser uma participação nas custas e impostos de 

justiça ou, ainda melhor, por mais fácil, uma gratificação mensal aos delegados que sejam 

directores de cadeias, por êsse serviço, e aos que estão colocados em Lisboa, Porto e Coimbra 

uma quantia mensal, a título de subsídio de residencia. 

 Lógo que fossem conhecidas as novas vantagens e se lhes houvesse dado bastante 

publicidade, estaria indicado que se realizassem concursos extraordinarios para provimento das 

vagas de delegados. 

 

II 

Ligações da Procuradoria Geral com a Policia Judiciaria 

 Ninguem de boa-fé poderá negar que o dec.-lei nº 35.042 de 20 de Outubro de 1945, 

pôz com a maior realidade e elevação o problema da colaboração da Polícia Judiciaria na 

instrução preparatória em processo criminal, estabelecendo, muito lógica e justamente, o 

principio de fiscalização da acção dessa Policia pelos orgãos superiores do Ministerio Publico e 

a intervenção directa destes em determinados casos, por caber ao Ministério Publico o exercicio 



da acção penal e, em regra, a responsabilidade pela execução dos actos que se tornem precisos 

à rialização desse fim. 

 Mas a reforma da Policia Judiciária era profunda e necessitava de quadros de pessoal 

suficiente e tecnicamente bem apetrechado. 

 Por ainda não poderem ter sido inteiramente satisfeitas essas necessidades, ou por 

qualquer outra razão, talvez também porque não pudessem, desde logo, ser criadas as 

condições ou as ligações bastantes para poder ser exercida com a devida eficiencia aquela 

fiscalização pelos orgãos superiores do Ministerio Publico, ela não tem podido fazer-se senão 

em muito escassa medida, muito longe, suponho eu, das pretensões do legislador. 

 Também é verdade que a actual organização dos serviços na Procuradoria Geral e a 

respectiva competencia, tal como se encontra estabelecida, mal consentem a orientação, aliás 

não suficientemente definida na lei, nem regulamentada, dos Serviços da Policia Judiciaria, 

prevista no nº 5º do Artº 3º do dec.-lei nº 35.389. 

 Resolvi alguns conflitos de jurisdição e competencia entre elementos da Polícia 

Judiciaria e do Ministerio Publico e despachei, sobretudo, em numerosos pedidos de intervenção 

de elementos da Polícia Judiciaria nos termos do Artº 15º do mesmo decreto-lei (foram 180 em 

1946, como se vê no mapa junto), procurando esclarecimentos sempre que se me afiguraram 

precisos para avaliar da verdadeira necessidade ou da legalidade dos pedidos e indeferindo-os 

quando me convenci de que era dispensavel, ou não era legal, a ida dos inspectores ou dos 

agentes, ou de que a informação favorável à sua ida não passava de uma comodidade 

injustificada para o delegado que tinha de proceder à instrução preparatoria. 

Mas, porque, segundo parece, o pessoal é insuficiente, por enquanto, para atender às 

várias pretensões do serviço, as requisições daqueles funcionários teem sido satisfeitas com 

atrazo, havendo algumas demoradas, já há muitos meses, prejudicando a instrução que deles 

se esperava e atrazando o andamento dos processos, o que não pode deixar de reflectir-se na 

aplicação e no prestígio da Justiça. 

Em vários casos, os interessados, por ter passado a altura útil para a investigação viriam 

desistir dos pedidos para intervenção da Polícia Judiciaria que haviam formulado, como do 

quadro anexo relativo à Polícia Judiciaria se vê. 

Afigura-se-me, em resumo, que haverá vantagem, quando a oportunidade de legislar se 

apresente, em estabelecer a ligação dos orgãos do Ministerio Publico com os da Polícia 

Judiciária em condições de permitir maior eficiencia dos serviços e melhor exercício da 

competência da Procuradoria Geral que fôr julgada indispensável. 

No que respeita à necessidade de proceder à instrução preparatória mais 

expeditamente, talvez pudesse dar-se maior competencia legal aos agentes, se não pudesse ser 

aumentado o numero dos inspectores ou chefes de brigada. 



Por um lado procurarei fazer co(...)lar para a colocação de agentes às ordens do 

Ministerio Publico, ficando este com o encargo da direção de instrução, num certo numero de 

pedidos que me sejam feitos para o deferimento de instrução preparatória directamente à Polícia 

Judiciaria. 

III 

Aspectos de Intervenção do Ministerio Publico na 

Actividade da nova secção criminal do Supremo 

Tribunal de Justiça 

O nº 3 do artº 13º do dec.-lei nº 35.044, de 20 de Outubro de 1945, deu à Secção Criminal 

do Supremo Tribunal de Justiça competencia para, sob proposta do Procurador Geral, mandar 

julgar no plenário do tribunal criminal certos crimes que, pela sua importancia, merecessem ser 

ali julgados. 

Nas condições em que actualmente estão organisados e funcionam os serviços do 

Ministério Publico, o Procurador Geral só muito raramente poderá ter elementos para, por 

iniciativa sua, fazer aquela proposta; mas supõe-se que todos os elementos a quem está 

reconhecido ou confiado o papel da aplicação da justiça tenham interesse em que ela seja feita 

nas mais perfeitas condições que seja possivel; e, assim, embora, em regra, a provocação desta 

competencia do Procurador Geral venha a ser feita por componentes da Magistratura do 

Ministerio Publico, nada obsta, parece-nos, que a sugestão para o seu uso posso vir de uma 

outra entidade, cabendo ao Procurador Geral verificar se é aceitavel ou não. 

Dos dois casos que no ultimo ano tive de estudar, um foi-me apresentado pelo delegado 

na comarca de Lisboa e não estava em condições de merecer a minha referida proposta, como 

no respectivo despacho demonstrei; outro foi-me apresentado directamente pelo Juiz de Paredes 

de Coura e nele entendi que revestia a importancia bastante para dever ser julgado pelo plenário, 

tendo sido feita, por isso, a correspondente proposta que a secção criminal justamente atendeu. 

Limito-me a expôr a V. Exa. a situação em que a competencia viveu no ultimo ano para, 

se o entender necessário, regulamentar as condições do seu exercicio. 

 

Foi chamada a minha atenção para os termos irritados em que a revista de direito “A 

Vida Judiciária” se referia a uma circular da Procuradoria Geral (nº 119, de 12 de Junho do ano 

passado) que, por ter suscitado o cumprimento do § unico do artº 473 do Código do Processo 

Penal, que eu, em despacho largamente fundamentado, de 13 dêsse mês, ordenára aos 

Procuradores da República, haveria, segundo ali se afirma, provocado “um quási assombroso 

acréscimo de processos no Supremo Tribunal de Justiça. 

Bem sabia eu que o efeito não podia ter sido êsse, pois já V. Exa., na carta que me dirigiu 

em 7 de Junho do ano passado, me havia recordado que a razão da acumulação de serviços no 

Supremo que havia determinado, talvez em 1937, instruções aos Procuradores da República 



para não considerarem obrigatório o recurso previsto naquele preceito cessára de existir, 

aludindo, decerto, às possibilidades da nova secção criminal. 

Solicitei aos Procuradores da Republica nota dos recursos que haviam interposto nos 

termos daquele § unico do artº 473 do Codigo do Processo Penal e pude então verificar que 

depois da dita circular até agora (7 meses) tinham subido ao Supremo 41 desses recursos (12 a) 

de Lisboa, 11 do Porto e 18 de Coimbra) e que, assim, distribuidos pelos cinco juizes da secção, 

caberiam um aproximadamente, a cada juiz, por cada mês. 

 Quer dizer aquele mesmo jornal que ainda em 28 de Maio do ano passado, no seu nº 

153, insinuára que a secção criminal constituía uma inutilidade, ou uma “meia aposentação” para 

os juizes “contemplados” com essa sorte grande, não tendo êstes processos bastantes para 

ocupar o seu tempo, viam-se já agora assoberbados de trabalho, por uma forma quási 

assombrosa, apenas com o movimento de mais um processo por mês!... 

 A não se tratar de uma grande leviandade ou de lastimosa inconsciencia, há-de parecer 

que a razão da atitude, em um momento e no outro, estava fora do interesse verdadeiro pelo 

funcionamento dos orgãos judiciais. 

 O meu despacho, de resto, havia-se limitado a ordenar, decerto sem “sábios motivos”, 

mas com razões sérias, o mero cumprimento da lei, como V. Exa. sabe, por haver sido, logo no 

mesmo dia 17 de Junho, transmitida uma cópia dele ao gabinete de V. Exa. com o oficio da 

Procuradoria Geral nº 202/46 (Lº 42), dessa mesma data; mas não quero deixar de fornecer 

agora a V. Exa. este novo elemento de facto que o habilitará a julgar de nenhuma objectividade 

com que ali se apreciam os actos da Procuradoria Geral, que por fim não deixou também, como 

já sucedêra a outros, de ser mimoseada com a agressão do mesmo jornal que, pela sua 

constante impertinencia e preocupação de atingir pessoas que estão à frente dos serviços mais 

representativos da Justiça, ou que com esta se encontram ligados, mais parece tomado do 

desejo de demolir e desacreditar, do que de colaborar no esclarecimento e no progresso dos 

assuntos juridicos. 

 Ainda hoje, depois de revêr o problema, me parece que a boa interpretação do § unico 

do artº 473 do Codigo do Processo Penal é a que no meu indicado despacho foi repetida. 

Mas ainda que duvidas houvesse – e eu não as tenho – vê-se que muita utilidade se 

colheu na interposição desses recursos obrigatórios desde a mencionada circular, pois, tendo 

sido julgados, até agora, 16 desses processos, já em 4 (nos recursos nºs 26.277, 26.287, 26.291 

e 26.258) foram modificadas as decisões da Relação, tendo sido alterada a pena, no penultimo, 

alterada a qualificação dos factos criminosos e classificado um reu como delinquente habitual, 

no ante-penultimo e alterada a condenação de 23 anos de degredo para 3 anos de prisão 

correcional no ultimo. 

                                                           
a) Não tendo sido fácil a verificação dos que subiram de Lisboa, servi-me de informação verbal, aproximada, 

do Snr. Procurador, que me afirmou não deve te(...) sul(?), mais (...). 



Tratando-se de processos em que os reus haviam sido condenados em penas graves, 

bastariam estes resultados para se ter de reconhecer que muito bem andou o legislador em ter 

tambem tornado obrigatório o recurso para o Supremo Tribunal nos processos em que a decisão 

recorrida condene em pena maior fixa. 

Já o Ministerio Publico promoveu a alteração das decisões proferidas em outros recursos 

desta natureza que ainda não foram julgados, sendo de prevêr que tambem aí, tal como nos 

quatro já aludidos recursos sucedeu, será reconhecida a sua razão. 

 

IV 

Os serviços centrais da Procuradoria Geral 

 As reformas a que no começo deste relatòrio se fez referencia determinaram 

modificações nos serviços da Procuradoria Geral, tendo, ao lado dos que se mantiveram, 

cessado ou diminuido uns e surgido outros. 

 Assim, deixaram de vir ao contrôle da Procuradoria Geral os processos de restituição de 

direitos aduaneiros, por se ter entendido, e bem, que êle seria feito com as suficientes garantias 

pelo auditor do Ministerio das Finanças, Ajudante do Procurador Geral da República. 

 Deixaram tambem de vir, para estudo e resolução, os projectos das respostas dos 

Procuradores a consultas de notarios e conservadores depois de começar a funcionar a Direcção 

Geral dos Serviços do Registo e Notariado, tendo subido apenas algumas consultas sobre 

duvidas de direito já formuladas pela própria Direcção Geral. 

 Em compensação, vieram os processos motivados pelas novas ligações com a Policia 

Juduciária e todo o movimento do Conselho Superior do Monisterio Publico, tendo tambem 

alguns dos serviços anteriores aumentado sensivelmente o seu volume. 

 No conjunto, o serviço, tanto o que está a cargo do Procurador Geral e dos seus 

Ajudantes, como o que está a cargo da secretaria, aumentou muito o seu pêso, como melhor se 

verá pelos quadros que vão juntos, embora, com inteira verdade e um justificado prazer, possa 

afirmar que, com a boa vontade de todos, se pode ainda conseguir maior aperfeiçoamento em 

todos os sectores. 

 O decreto-lei nº 35.389 aumentou para doze o numero dos Ajudantes do Procurador 

Geral da República, contando com a deslocação de quatro para auditores juridicos do Ministerio, 

mas êste acréscimo de colaboração não poude ainda rialisar-se. 

 Por enquanto apenas foi possivel conservar no exercicio das funções de Auditor, no 

Ministerio das Finanças, aquele Ajudante que já antes da reforma ali as exercia, porque os que 

se encontram em serviço efectivo na Séde da Procuradoria Geral não chegam ainda para o 

preenchimento dos logares em aberto, nem para os serviços que aqui teem de ser executados. 



 Àparte os ajudantes que desempenham os logares de Procuradores da República junto 

das Relações, dois encontram-se em serviço nas Secções do Supremo Tribunal de Justiça, 

ficando dois apenas para o serviço do Conselho Consultivo, o que, para assegurar o numero 

legal, já me obrigou a manter neste, até que possa providenciar de outro modo, o Dr. Lopes 

Navarro, que assim acumula esse trabalho com o que tem nas secções cíveis do Supremo 

Tribunal e no Conselho Superior do Ministerio Publico. 

 Mantive, provisoriamente, no Conselho Consultivo o Dr. Emílio Salgueiro, mas não tem 

podido relatar por se encontrar bastante absorvido pela obrigação de sindicar serviços 

dependentes do Comissariado do Desemprego, que apenas lhe tem deixado tempo para a 

representação da Procuradoria Geral em alguns serviços externos. 

 O Dr. Alçada Guimarães não tem podido colaborar na Procuradoria Geral por estar 

impedido, seguidamente, na Assembleia Nacional. Depois do período de sessões da Assembleia 

Nacional tem ficado na Comissão de Redacção e depois na de inquérito aos organismos 

corporativos. Enquanto se não modificar êste estado de coisas não podemos, pois, contar com 

êle. 

 Também não era razoavel que sobrecarregasse com muito trabalho do Conselho 

Consultivo o Dr. Lopes Navarro, que já tem a seu cargo os outros serviços importantes acima 

indicados e, por isso, o tenho desonerado, quanto posso, dos serviços daquele Conselho; mas 

daqui resulta que as consultas do Governo e outras que teem de ir ao Conselho Consultivo teem 

sido em grande parte relatadas pelo Dr. José Osório, que também representa a Procuradoria 

Geral no Tribunal de Contas, relatando eu tambem sempre que as circunstancias o aconselham, 

como sucedeu quando, pela inesperada saída do Dr. Cancela de Abreu, surgiu a sobrecarga dos 

processos que êle já não poude relatar, que tomei então à minha conta. 

 Para já, o que mais se torna necessário é o provimento de mais um lugar de Ajudante 

que poderei logo colocar no serviço do Conselho Consultivo, para deslocar outro para o serviço 

dos Ministerios, pois tenho notado que haveria muita vantagem em colocar, a titulo de 

experiencia, um auditor junto dos Ministerios das Obras Publicas, das Comunicações e da 

Economia. Mas só depois de ter vindo mais um ajudante para a séde da Procuradoria Geral o 

posso fazer; e, ainda assim, os serviços desta hão-de manter-se com encargo muito pesado para 

os que nela trabalham até que possam fazer-se as nomeações restantes. 

 Uma vez feita, o Procurador Geral ficará com tempo bastante para todos os serviços de 

direcção e responsabilidade que, dentro da competencia actual, lhe cabem; mas, por agora, nem 

poderá interessar-se, na medida em que o desejava fazer, pelo serviço da representação do 

Ministerio Publico junto das Secções do Supremo Tribunal, tendo com os seus Ajudantes que ali 

o representam os contactos necessários para seguir com êle os casos que mais interessassem, 

adquirindo maior consciencia do movimento nesse sector e dando-lhes a colaboração que fôsse 

possível, nem poderá devidamente desempenhar algumas funções que precisam de mais tempo 

livre e de maior possibilidade de concentração, como a do estudo e organização de serviços que 

se prendem com a Procuradoria Geral, nomeadamente os do Ministerio Publico. 



 Se o tempo désse, iria até ao conhecimento minucioso da forma como correm nos vários 

tribunais os pleitos do Estado e os que são movidos contra êle, seguindo e orientando pela forma 

que melhor entendesse, assim êsse encargo irá cabendo, até que as circunstancias se 

modifiquem, sobretudo aos Procuradores da República nos vários distritos judiciais, 

manifestando-se o Procurador Geral nas duvidas que estes lhe tragam. 

 O serviço restante do Procurador Geral – que despacha no avultado expediente que vem 

à Procuradoria Geral (que os numeros do movimento dado nos quadros juntos permitem 

calcular), nos processos de cauções, as pensões de preço de sangue, revendo os projectos de 

respostas, nos processos de requisição de elementos da Polícia Judiciària, e nos de conflitos, 

nos processos vindos da Ordem dos Advogados, nos processos de consultas dos Procuradores 

e dos projectos de respostas destes aos seus delegados, estudando também todos os processos 

do Conselho Consultivo e do Conselho Superior do Ministerio Publico, para neles orientar a 

respectiva discussão e conclusivamente votar, relando êle próprio consultas, conforme se torne 

necessário, assistindo e manifestando-se oralmente nos julgamentos do Tribunal Pleno, 

estudando os projectos de contratos em que o Estado é interessado (que tem vindo sobretudo 

do Ministério das Colonias), dando parecer e intervindo nêsses contratos, etc. – absorve, 

razoavelmente, todo o seu tempo, como facilmente se calculará. 

 Tem continuado a Procuradoria Geral a controlar zelosamente a observancia de prazos 

na prisão preventiva, nos termos do § 4º do artº 337º do Codigo do Processo Penal, pedindo 

esclarecimentos quando não são satisfatórias as justificações apresentadas e provocando o 

inquérito ou outro procedimento, quando é caso disso. 

 Ultimamente, porque esta intervenção produziu benéficos resultados, ou porque 

abrandasse o cumprimento das instruções que daqui foram enviadas, o numero de situações 

anormais nesta matéria aparece muito reduzido. Para prevenir a segunda hipótese vai ser de 

novo suscitada a observancia rigorosa que em tempos já se havia determinado. 

  

V 

Instalações da Procuradoria Geral 

 É sabido que o prestigio dos serviços depende, muito mais do que à primeira vista 

poderia parecer, das respectivas instalações materiais. 

 E as da Procuradoria Geral, onde funciona a chefia imediata da Magistratura do 

Ministerio Publico, são de uma pobreza, de uma deficiencia e de uma modestia que excedem 

tudo quanto se poderia imaginar. 

 Os gabinetes dos Ajudantes são em numero insuficiente, só bastando agora porque o 

quadro não está completo. A sala de espera e a Secretaria funcionam em acanhados corredores. 

 Apesar das modificações feitas, já há anos, para aformosear e dar maior dignidade a 

alguns compartimentos, como o gabinete do Procurador Geral, os resultados, embora 



constituindo grande progresso sobre o que antes estava, não conseguiram evitar a impressão 

de desconforto, de desarmonia com a categoria das funções, de insuficiencia e exagerada 

pobreza que sentem todos os que por qualquer razão teem de ir ao terceiro andar, uma espécie 

de sótão, em que está instalada a Procuradoria Geral. 

  E muitas pessoas de alta categoria, nacionais e estrangeiras, veem à Procuradoria Geral 

tratar de assuntos das funções dos que ali servem. 

 Agora no inverno, na Secretaria e nos gabinetes, onde de Novembro a Março nunca 

chêga o sol, a temperatura gelada cria condições insuportaveis de trabalho que só podem ser 

vencidas com um certo heroismo. 

 Como se não vê facilidade de transferencia dos serviços para outro edifício, parece-me 

urgente procurar, na medida do possivel, instalação condigna, ou razoável, pelo menos, aqui 

mesmo, aproveitando a parte ocupada pela Divisão de Pontes da Junta Autonoma de Estradas 

que ali se conserva há anos por cedencia, a titulo precário, feita pela Procuradoria Geral e 

dotando os compartimentos de trabalho com o aquecimento indispensável. 

 Espero que V. Exa. nos honre com uma visita, quando o julgue mais oportuno, e que no 

próprio local possa verificar serem mais carregadas do que eu indico as côres do quadro das 

nossas instalações, bem podendo ser que essa verificação possa sugerir de V. Exa. providencias 

que permitam modificar este estado de coisas. Se assim fôr, a Procuradoria Geral e o prestigio 

dos respectivos serviços ficará devendo a V. Exa. mais um assinalado auxilio. 

 

VI 

O Movimento da Secretaria 

 Todo o movimento da Procuradoria Geral tem o seu natural reflexo nos Serviços da 

Secretaria, mas pode dizer-se que a modificação de competencia legal feita pelos ultimos 

diplomas e o acrescimo do movimento em outros sectores que já existiam provocaram na 

Secretaria um de serviço muito maior do que era esperado. 

Como pelos quadros juntos se vê, ao lado dos novos serviços burocráticos, outros 

avolumaram bastante, como, por exemplo, o dos concursos publicos para arrematações, que 

aumentou mais de quatro vezes, o das certidões para execução por custas, que aumentou para 

trêz vezes mais, e o de contractos que subiu para o dobro. 

Todavia, o serviço, convenientemente distribuido pelas duas secções, é feito muito 

satisfatoriamente, com manifesta boa vontade e com prontidão. 

A falta do correio, que se encontra no regime de assistencia aos funcionários civis 

tuberculosos, foi possivel supri-la por V. Exa. nos haver benevolamente cedido um continuo dos 

serviços do Ministerio. Sem isso não era possivel manter certos serviços de execução sem 

desorganização e prejuizos. 



Afigura-se-me que na primeira oportunidade, o quadro deverá voltar a ter, como dantes 

sucedia, dois continuos permanentes. 

 

VII 

Conclusão 

Com as notas que apressadamente pude traçar, fica V. Exa. informado dos aspectos 

essenciais que neste momento tinha o dever de levar ao conhecimento de V. Exa., reservando, 

para depois de ter recebido o relatorio dos Procuradores junto das Relações, algumas notas 

especiais sobre os serviços do Ministerio Publico. 

Estas comunicações não constituem, porém, mero dever de ofício. Faço-o na certeza de 

que V. Exa. deseja sinceramente conhecer os termos em que funcionam êstes serviços que 

tenho a honra de dirigir para, afeiçoadamente e com os poderosos meios de que dispõe, rialisar 

o seu aperfeiçoamento e garantir o seu crescente prestigio, na plena consciencia de que eles 

servem em alta medida o interesse geral. 

Aproveito a oportunidade para uma vez mais apresentar a V. Exa. protestos de muito 

sincera consideração. 

Lisboa, 30 de Janeiro de 1847. O Procurador Geral da Republica. a) Francisco José 

Caeiro. 

  

  

 


