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A  matéria a publicar no «Boletim da República» deve  
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por  cada assunto, donde conste, além das indicações 
necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, 
assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim 
da República». 

IMPRENSA  NACIONAL  DE  MOÇAMBIQUE, E. P. 

Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público:

Resolução n.º  10/P/CSMMP/2018:

Aprova o Regulamento de Avaliação do Relatório Anual que 
define os princípios relativos à apreciação do mérito 
profissional dos magistrados do Ministério Público                                                                
e revoga as Resoluções n.ºs 2/P/CSMMP/2012, de 2                      
de Novembro e 5/P/CSMMP/2015, de 15 de Outubro.

Resolução n.º  11/P/CSMMP/2018:

Delega competências à Presidente do Conselho Superior                                
da Magistratura do Ministério Público, para a transferência 
e colocação de Oficiais de Justiça e Assistentes de Oficias 
de Justiça do Ministério Público.
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRA-   
TURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Resolução n.º 10/P/CSMMP/2018

de 30 de Novembro 

Os magistrados do Ministério Público são classificados 
anualmente, com base na informação recolhida directamente pela 
Inspecção do Ministério Público ou pela avaliação do relatório 
anual.

Aprovado o Regulamento da Inspecção do Ministério Público 
à luz da nova Lei Orgânica do Ministério Público e Estatuto 
dos Magistrados do Ministério Público, afigura-se necessário 
adequa-lo à avaliação dos magistrados do Ministério Público 
pelo conteúdo do relatório anual.

Assim, no uso das competências estabelecidas na alí-
nea g), do artigo 43.º da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro,                                                     

o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, 
delibera:

Artigo 1. É aprovado o Regulamento de Avaliação do Relatório 
Anual que define os princípios relativos à apreciação do mérito 
profissional dos magistrados do Ministério Público, em anexo, 
o qual faz parte integrante da presente Resolução, tomada por 
Deliberação n.º 340/P/CSMMP/2018, de 3 de Agosto.

Art. 2. O presente Regulamento aplica-se a todos os 
magistrados do Ministério Público em efectiva actividade, com 
excepção dos Procuradores-Gerais Adjuntos e dos que exercem 
funções em comissão de serviço de natureza administrativa.

Art. 3. É aplicável subsidiariamente, em tudo o que se refira 
à recolha de informação referente a apreciação do mérito dos 
magistrados do Ministério Público, o Regulamento da Inspecção 
do Ministério Público.

Art. 4. As dúvidas resultantes da aplicação deste Regulamento 
serão resolvidas por despacho do Presidente do Conselho Superior 
da Magistratura do Ministério Público, ouvido o Conselho 
Superior da Magistratura do Ministério Público.

Art. 5. As omissões, alterações ou revogação total ou parcial 
deste Regulamento serão resolvidas por deliberação do Conselho 
Superior da Magistratura do Ministério Público.

Art. 6. São revogadas as Resoluções n.ºs 2/P/CSMMP/2012, 
de 2 de Novembro e 5/P/CSMMP/2015, de 15 de Outubro.

Art. 7. O presente Regulamento entra em vigor na data                         
de publicação no Boletim da República.

CSMMP, em Maputo, 8 de Novembro de 2018.

Os membros:

Beatriz da Consolação Mateus Buchili.
Edmundo Carlos Alberto.
Hermínio Xavier Manuel Matandalasse.
Alberto Paulo.
Januário dos Santos Necas. 
Albino Augusto Nhacassa.
Oswaldo António Barroso Rafael.
Angelina Maria Luís Nguirazi.
Amabélia Francisca da Conceição Chuquela.
Octávio Roseiro Jaime.
Ana Maria Gemo Bié.
Alberto Junteiro Chande
Albatúl Mahamudo Irache Cardoso.
Arone Julião Nhaca.
Heliodora Julieta Nhantumbo Victorino.
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Regulamento de Avaliação do Relatório 
Anual

CAPÍTULO I

Do relatório Anual de Avaliação

ARTIGO 1

(Relatório anual)

O magistrado do Ministério Público deve, obrigatoriamente, 
elaborar o relatório circunstanciado da sua actividade anual 
exercida no órgão subordinado do Ministério Público onde esteja 
efectivamente colocado.

ARTIGO 2

(Remessa)

1. O magistrado do Ministério Público é responsável pelo 
depósito do seu relatório, no órgão da área onde exerce a função, 
até o primeiro dia útil do mês de Março.

2. Para os termos do número anterior, considera-se como 
órgão da área onde exerce a função, a Sub-Procuradoria-Geral, 
a Procuradoria Provincial da República, para os Procuradores 
Provinciais e Distritais e o Gabinete Provincial de Combate                        
à Corrupção.

3. O superior hierárquico do órgão de depósito, ele próprio 
ou quem o substitua, é responsável pela remessa dos relatórios 
anuais, ao Conselho Superior da Magistratura do Ministério 
Público, até dia 15 do mês de Março.

4. Os magistrados em exercício de funções nos órgãos sediados 
na Cidade e Província de Maputo, depositam os relatórios 
directamente no Conselho Superior da Magistratura do Ministério 
Público, no prazo estabelecido no número 1 do presente artigo.

ARTIGO 3

(Faltas e autenticidade do relatório anual)

1. A falta ou apresentação fora do prazo do relatório anual 
determina para o magistrado responsável a avaliação negativa               
e consequente atribuição de classificação medíocre.

2. A inobservância da estrutura do relatório anual determina 
a perda de dez por cento do valor total da classificação obtida 
pelo magistrado.

3. A falta de certificação das cópias dos despachos anexos ao 
relatório determina a não apreciação das mesmas.

4. A omissão voluntária de dados ou a introdução de elementos 
inexactos, adulterados ou viciados no relatório anual com o 
fim de melhorar a classificação, determina, independentemente 
de procedimento disciplinar ou criminal, a não utilização do 
relatório para efeitos de avaliação e a consequente atribuição de 
classificação de medíocre.

ARTIGO 4

(Estrutura do relatório anual)

1. O relatório anual do magistrado obedece a seguinte estrutura:
a) Introdução, na qual, entre outros aspectos, o magistrado 

faz a sua identificação e apresenta, de forma objectiva, 
o percurso curricular na carreira da Magistratura do 
Ministério Público;

b) Intervenção principal e acessória do magistrado e menção 
do movimento processual que tenha sido constatado 
durante o período avaliativo, comprovada pela junção, 
em anexos à final, dos respectivos mapas estatísticos;

c) Nível de cumprimento das competências do Ministério 
Público de natureza extra-processual, incluindo as 
inerentes ao exercício de funções em comissão de 
serviço, nos casos aplicáveis;

d) Nível de organização e funcionamento do órgão ou sector 
específico onde exerce funções;

e) Nível de cumprimento de directivas, ordens e 
instruções, incluindo as emanadas dos memorandos 
de entendimento celebrados no seio do Ministério 
Público, por que deve pautar-se a actuação dos 
magistrados no exercício das suas funções, bem 
como, o nível de cumprimento das cartas precatórias 
e rogatórias recebidas e expedidas;

f) Questões relevantes excluídas das alíneas anteriores, 
incluindo as relacionadas com condições de trabalho 
e adaptação ao serviço referidas, respectivamente, 
nos n.ºs 5 e 6 do artigo 8 do presente Regulamento,                         
e eventuais propostas de solução;

g) Conclusão que, relativamente ao mister do Ministério 
Público, resumirá a sua actuação enquanto magistrado 
e sua auto-avaliação quanto à adaptação ao serviço                      
e capacidade para o exercício da profissão.

2. Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, o 
magistrado deve debruçar-se, ainda, com a respectiva justificação, 
sobre o número, por formas processuais, de autos pendentes, 
extraviados, destruídos ou não encontrados à ordem do Ministério 
Público, o mesmo aplica-se aos processos findos por força da 
prescrição.

3. O magistrado deve, igualmente, referir-se, no capítulo a que 
alude a alínea b), do n.º 1 do presente artigo, sobre os recursos 
interpostos, distinguindo-os consoante o regime jurídico aplicável.

4. Ao relatório anual deve o magistrado juntar cópia de, pelo 
menos, dez despachos de diferentes espécies consoante a área 
de intervenção. 

5. Para efeitos do número anterior, entende-se por despacho 
toda a intervenção exteriorizada no ou para o processo ou 
equivalente, pelo magistrado, que não revista a natureza de 
mero expediente, revestindo, entre várias, as formas de ordens, 
requerimentos, petições ou promoções - iniciais, interlocutórios 
ou finais, pareceres, termos, vistos, despachos de acusação ou 
de abstenção de acusação ou a estes equivalentes e alegações 
de recurso.

6. Cada cópia de despacho deve ser certificada, quanto à sua 
autenticidade, pelo oficial de justiça competente, averbando-se 
expressamente o número do processo donde a mesma foi extraída 
ou para onde foi remetida. 

ARTIGO 5

(Natureza analítica do relatório anual)

Por forma a permitir melhor apreciação do mérito profissional 
do magistrado, a elaboração do relatório deve sempre conter, na 
estrutura, a componente analítica dos elementos quantitativamente 
mensuráveis. 

CAPÍTULO II

Da recolha de informação
ARTIGO 6

(Recolha de informação)

1. Os elementos atinentes à apreciação do mérito profissional 
dos magistrados do Ministério Público são obtidos pela Inspecção 
do Ministério Público.
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5. Na adaptação ao serviço serão tidos em conta os seguintes 
aspectos:

a) Dificuldade e volume de serviço;
b) Condições de trabalho;
c) Produtividade e eficiência;
d) Organização, gestão e método;
e) Pontualidade no cumprimento e presença nos actos 

processuais previstos;
f) Assiduidade, zelo e dedicação.

6. Na apreciação sobre as condições de trabalho ter-se-ão em 
consideração os seguintes aspectos:

a) O acréscimo do volume de serviço;
b) A adequação das instalações em que o serviço é prestado;
c) A quantidade e qualidade dos funcionários de apoio;
d) O número de juízes com quem o avaliado trabalha;
e) A capacidade e colaboração prestada pelos órgãos de 

polícia criminal e demais entidades intervenientes na 
administração da justiça.

7. A intervenção processual será apreciada, pelo mérito 
da sua fundamentação, senso prático e jurídico, ponderação                                        
e conhecimentos revelados e, fundamentalmente, pela 
conformidade legal.

ARTIGO 9

(Efeitos dos parâmetros de avaliação na classificação)

1. Os parâmetros de avaliação descritos no n.º 1 do artigo 
anterior devem ser analisados e relacionados uns com os outros, 
globalmente.

2. Sempre que da análise se verifique o preenchimento 
inequívoco de, pelo menos, um dos parâmetros de avaliação, sem 
que não suscite dúvida, a Inspecção do Ministério Público, em 
nota justificativa do seu relatório, proporá ao Conselho Superior 
da Magistratura do Ministério Público, o acréscimo de até dois 
pontos sobre o total da pontuação obtida pelo magistrado.

3. O total de pontos do aditamento referido no número 
anterior obtém-se da soma dos pontos parcelares de cada um dos 
parâmetros tidos como preenchidos.

4. Para efeitos do presente artigo, o tempo de serviço                         
é ponderado pela valência decrescente a partir da média obtida 
da antiguidade entre os pares.

5. Os termos do número do n.º 2 do presente artigo aplicam-
se apenas aos casos que possibilitem a alteração, a favor do 
magistrado sem cadastro disciplinar e isento de faltas a que alude 
o artigo 3, de uma escala de classificação para outra.

ARTIGO 10

(Relatório-proposta de classificação)

1. Concluída a recolha de informação, é elaborado pela 
Inspecção do Ministério Público o relatório de apreciação 
contendo a proposta da classificação do avaliado.

2. O relatório da Inspecção do Ministério Público deve, quanto 
possível, responder aos elementos estruturantes do relatório anual 
do magistrado.

3. Toda a apreciação que envolva juízos desfavoráveis sobre o 
mérito dos avaliados deve ser fundamentada, apontando-se-lhes 
aspectos ou práticas que se afigurem menos correctos, podendo 
sugerir-se, seguidamente, as medidas necessárias para a sua 
rectificação.

4. Sempre que um inspector, na sua actividade, detecte 
factos passíveis de procedimento disciplinar e ou criminal, deve 
comunicá-los de forma confidencial ao Presidente do Conselho 
Superior da Magistratura do Ministério Público, através do 
Inspector-Chefe, podendo fazer disso menção no relatório.

2. Concorre, em especial, para o referido fim o relatório anual 
previsto no artigo 1 do presente Regulamento.

ARTIGO 7

(Meios de conhecimento)

1. Na avaliação do relatório anual a Inspecção do Ministério 
Público pode utilizar, ainda, as seguintes informações 
complementares:

a) Elementos em poder do Conselho Superior da 
Magistratura do Ministério Público, da Procuradoria-
Geral da República e dos demais órgãos subordinados 
do Ministério Público, designadamente, registos 
biográficos, relatórios periódicos, mapas de informação 
estatística e outras informações do magistrado;

b) Informações prestadas pelos superiores hierárquicos 
sobre correspondência, actos, diligências e demais 
determinações processuais ou administrativas do 
magistrado;

c) Informação sobre colaboração com outras instituições 
do judiciário;

d) Conferência e exame de processos, livros, relatórios                       
e quaisquer papéis, quer se trate de findos ou pendentes, 
sempre que se justificar;

e) Relação dos processos extraviados, destruídos ou não 
encontrados, e respectiva justificação.

2. Os magistrados devem prestar os esclarecimentos que 
o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, 
directamente ou através da Inspecção do Ministério Público, 
entenda por conveniente solicitar-lhes.

ARTIGO 8

(Parâmetros de avaliação)

1. O Inspector que recolher a informação sobre a apreciação 
do mérito do avaliado deverá atender ao volume e complexidade 
do serviço, ao tempo de serviço, às condições de trabalho, à sua 
capacidade para o exercício da profissão, preparação técnica e 
à adaptação ao serviço, fazendo de tudo menção no respectivo 
relatório.

2. O critério de aferição do volume de trabalho resultará da 
média entre o máximo e o mínimo existente entre as procuradorias, 
gabinetes de combate à corrupção do mesmo escalão em cada 
período avaliativo.

3. A capacidade para o exercício da profissão será aferida 
tomando em consideração, entre outros, os seguintes factores:

a) Idoneidade e integridades cívicas e morais assacadas do 
registo biográfico e das informações prestadas pelos 
superiores hierárquicos;

b) Autonomia, imparcialidade, isenção e dignidade de 
conduta;

c) Bom senso, maturidade e sentido de justiça;
d) Integração e compreensão do meio onde exerce a função;
e) Relacionamento com os demais operadores judiciários 

e urbanidade no atendimento de todos quantos 
demandam os serviços;

f) Capacidade de articulação funcional com os órgãos de 
polícia criminal e demais entidades coadjuvantes.

4. A análise da preparação técnica incidirá nomeadamente, 
sobre:

a) Capacidade intelectual;
b) Modo como o magistrado desempenha a função;
c) Recolha e interpretação do material fáctico careado para 

os processos;
d) Nível técnico – jurídico do trabalho apreciado.
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ARTIGO 11

(Formalidades)

Observado o disposto no artigo anterior, será remetido pela 
Inspecção do Ministério Público, até 30 de Setembro, todo 
expediente à deliberação do Conselho Superior da Magistratura 
do Ministério Público. 

CAPÍTULO III

Da classificação

ARTIGO 12

(Classificação)

1. Os magistrados do Ministério Público são classificados 
pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, 
de acordo com o seu mérito de Excelente, Muito Bom, Bom, 
Suficiente e Medíocre.

2. Quando a classificação for estabelecida a partir da média 
aritmética das pontuações atribuídas às respostas dos quesitos, 
observa-se as seguintes equivalências: 

a) de 19 a 20 valores – Excelente;. 
b) de 17 a 18 valores - Muito Bom; 
c) de 14 a 16 valores – Bom; 
d) de 10 a 13 valores – Suficiente; 
e) até 9 valores - Medíocre. 

3. Justificam as classificações de Excelente ou de Muito Bom, 
entre outros, os seguintes factores:

a) Uma prestação funcional qualitativa ou quantitativamente 
de nível excepcional ou claramente acima da média;

b) Especiais qualidades de investigação, de iniciativa, de 
inovação ou de criatividade;

c) Especiais qualidades de gestão, organização e método;
d) Celeridade, produtividade e eficiência invulgares na 

execução do serviço, sem prejuízo da necessária 
qualidade;

e) Serviço em ordem e em dia, ou com atrasos justificados, 
quando especialmente volumoso ou complexo.

ARTIGO 13

(Critérios e efeitos)

1. A classificação deve atender ao desempenho,                                                      
ao volume e à complexidade do serviço, às condições de 

trabalho, à preparação técnica, ao tempo de serviço, à integridade 
e idoneidade. 

2. A classificação de Medíocre implica a suspensão do 
exercício de funções e a instauração de inquérito para a verificação 
da aptidão para o exercício do cargo de magistrado do Ministério 
Público. 

3. O relatório do inquérito, acompanhado de parecer 
fundamentado, é enviado ao Conselho Superior da Magistratura 
do Ministério Público para deliberação, que pode implicar a 
instauração do competente processo disciplinar.

4. Se em processo disciplinar instaurado se concluir pela 
inaptidão do magistrado, mas com possibilidade da sua 
permanência na função pública, pode, o interessado, a seu pedido, 
ser nomeado para o exercício de outras funções.

5. A deliberação do Conselho Superior da Magistratura do 
Ministério Público habilita o interessado a ingressar em lugar 
compatível noutros serviços do Estado, observado o disposto no 
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado.

ARTIGO 14

(Periodicidade da classificação)

Os magistrados do Ministério Público são classificados 
anualmente, nos termos deste e dos demais instrumentos 
regulamentares.

ARTIGO 15

(Modelo)

1. A conversão da informação prestada à luz do artigo 4 
do presente Regulamento em classificação faz-se através de 
um modelo único anexo à Resolução que aprova o presente 
Regulamento.

2. O modelo referido no número anterior, devidamente 
preenchido e anotado, constitui parte do conteúdo da proposta 
de avaliação a ser notificado a cada magistrado.

3. O modelo está sujeito à actualização, devendo, no entanto, 
salvaguardar-se sempre o espírito do presente Regulamento. 

4. O modelo em alusão contém a valoração total de vinte pontos 
resultante da média obtida do somatório dos pontos de cada um 
dos indicadores dele constante.
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IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P.

Resolução n.º 11/P/CSMMP/2018

de 30 de Novembro

Havendo necessidade de delegação de competências                                 

à Presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério 

Público, para a transferência e colocação de Oficiais de Justiça 

e Assistentes de Oficias de Justiça, nos termos da alínea d), do 

n.º 1 e n.º 2 do artigo 43 da Lei n.º 4/2017, de 18 de Janeiro e 

por Deliberação n.º 346/P/CSMMP/2018, de 25 de Outubro, 

o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, 

determina:

Artigo 1. Delegar competências à Presidente do Conselho 

Superior da Magistratura do Ministério Público, para a 

transferência e colocação de Oficiais de Justiça e Assistentes de 

Oficias de Justiça do Ministério Público.

Art. 2. A presente Resolução entra em vigor na data da 
publicação no Boletim da República.

CSMMP, em Maputo, 7 de Novembro de 2018.

Os membros:

Beatriz da Consolação Mateus Buchili.
Edmundo Carlos Alberto.
Hermínio Xavier Manuel Matandalasse.
Alberto Paulo.
Januário dos Santos Necas.
Albino Augusto Nhacassa.
Oswaldo António Barroso Rafael.
Angelina Maria Luís Nguirazi.
Amabélia Francisca da Conceição Chuquela.
Octávio Roseiro Jaime.
Ana Maria Gemo Bié.
Alberto Junteiro Chande.
Albatúl Mahamudo Irache Cardoso.
Arone Julião Nhaca.
Heliodora Julieta Nhantumbo Victorino.


