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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em fevereiro de 2018, o Ministério da Justiça, o Conselho Superior da Magistratura e a

Procuradoria-Geral da República designaram como um dos objetivos estratégicos para os

próximos anos, a implementação de gabinetes de apoio aos juízes, constituídos por

especialistas com formação em áreas como Economia, Gestão ou Contabilidade.

Contudo, até ao presente dia, não existiu qualquer avanço na criação destes gabinetes que, há

mais de dez anos, desde a Lei n.º 52/2008, de 28 de agosto (Lei de Organização e

Funcionamento dos Tribunais Judiciais), são reconhecidos como cruciais para a existência de

uma justiça mais célere e eficaz.

O Conselho Superior da Magistratura afirma que iniciou, no final de 2015, o procedimento de

instalação dos gabinetes de apoio aos juízes, formulando um projeto de proposta com indicação

da constituição dos gabinetes, indicando essa constituição em 2017, bem como a necessidade

de previsão orçamental desta instalação. Ou seja, desde o início desta legislatura que o

Governo tem acompanhado esta questão.

Contudo, no Orçamento do Estado não foi contemplada dotação para a instalação dos

gabinetes, ausência que se repetiu no corrente ano.

Assim sendo, é incompreensível como, em fevereiro de 2018, o Ministério da Justiça define

como objetivo concreto a criação de gabinetes, sabendo que o Orçamento não permitia que tal

sucedesse, não realizando nenhuma alteração para o ano de 2019, adiando a criação destes

gabinetes que o próprio Governo entendia serem prioritários.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo

Parlamentar do Partido Social Democrata vem por intermédio de Vossa Excelência dirigir

ao Governo, através da Ministra da Justiça, a seguinte pergunta:

Para quando a criação destes gabinetes, considerados prioritários pelo Governo?•



Palácio de São Bento, 29 de maio de 2019

Deputado(a)s

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)

LAURA MONTEIRO MAGALHÃES(PSD)

CRISTÓVÃO SIMÃO RIBEIRO(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)

JOANA BARATA LOPES(PSD)

CARLOS PEIXOTO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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