
 

 

 

 

Tomada de posse dos especialistas 

dos gabinetes de apoio às comarcas 

 

A cerimónia que hoje tem lugar assinala o ingresso de um conjunto de 

especialistas de diversas áreas do conhecimento nos departamentos que 

a Lei de Organização do Sistema Judiciário publicada em 2013 (Lei n.º 62/2013, 

de 26 de Agosto) designou por gabinetes de apoio destinados a prestar 

assessoria e consultadoria técnica aos magistrados do Ministério Público. 

A essa inovatória consagração não correspondeu porém um sequencial 

recrutamento. 

Só muito recentemente, após a abertura do procedimento concursal e a 

constituição dos correspondentes júris, acabaram por ser selecionados 

especialistas, ainda que não logrando o integral preenchimento das 44 

vagas abertas. 

Trata-se de dificuldade de cuja origem não cabe neste momento cuidar 

mas que cumpre referenciar apenas como sinal de que era maior a nossa 

ambição neste domínio, não tendo sido possível de momento conferir-lhe 

efetividade. 
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Trata-se, no entanto, de um primeiro passo a que seguramente outros se 

seguirão no sentido de dotar os magistrados de um recurso – de que nunca 

antes dispuseram, designadamente ao longo dos últimos 10 anos, e cuja 

relevância parece recolher unanimidade – que os habilitará a melhor 

compreender matérias integradas em diversas áreas do conhecimento. 

Essa compreensão permitirá, além do mais, com maior clarividência e 

incisividade, colocar questões, formular quesitos, priorizar diligências, 

estruturar estratégias, direcionar alvos, estudar integradamente prova já 

reunida e perspetivar nova recolha, tudo melhor habilitando o Ministério 

Público na prossecução das suas competências e atribuições e 

proporcionando maior acuidade na análise e maior qualidade decisória 

que o mesmo é dizer melhor Justiça! 

A apreciação de múltiplas e diferenciadas situações a que o Ministério 

Público é chamado pressupõe e exige – o que se torna particularmente 

evidente nos casos de maior complexidade – multidisciplinaridade, facto 

que confere sentido ao reconhecimento do avanço a que no dia de hoje se 

dá concretização.  

Os magistrados são juristas e necessitam, cada vez mais, de estar bem 

assessorados e coadjuvados tecnicamente por especialistas que os 

ajudem a desbravar outras áreas do conhecimento, o que se mostra vital 

por forma a serem adequadamente cumpridas as suas atribuições, 

dignificando a Justiça.  
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Com o específico recorte conferido por lei e tomando por referência 

também a definição que entretanto será complementarmente feita 

relativamente ao funcionamento dos gabinetes e ao exercício dos 

especialistas que os integram – trabalho que está em fase de ultimação -, 

o repto é o do estabelecimento de uma relação funcional de grande 

proximidade com os magistrados do Ministério Público disseminados pelo 

país, relação essa alicerçada em confiança recíproca e respeito mútuo e 

com irrepreensível salvaguarda do segredo de justiça e do dever de 

reserva relativamente a todos os factos de que tomem conhecimento pelo 

exercício das suas funções, nos mesmos termos em que os magistrados 

estão obrigados. 

Num país pobre e de parcos recursos, seria impensável e imperdoável que 

fosse desperdiçada pelos magistrados do Ministério Público a 

oportunidade doravante conferida de se socorrerem desses recursos da 

maior utilidade para o incremento da qualidade na sua atividade funcional, 

como impensável seria quer a afetação desses recursos a tarefas distintas 

daquelas para as quais foram concebidos ou ainda o seu 

desaproveitamento por deficiente gestão ou supervisão. 

 

Tudo dimensões a reclamar naturalmente cuidada atenção. 
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Endereço a todos os especialistas agora empossados uma palavra de Boas-

Vindas, com o voto de um excelente trabalho, agradecendo 

antecipadamente o contributo que são chamados a dar para que estes 

gabinetes sirvam a missão para que foram concebidos, em prol do 

Ministério Público, da aplicação da Lei e da realização da Justiça! 

 

A todos um Feliz Ano Novo cheio de boas realizações! 

 

 

 4 de Janeiro de 2023 

 


