
  

DESPACHO Nº 56/2009 

Assunto: Distribuição de serviço 

Na comarca do Porto, tem sido uso seguido ao longo dos anos o da permanência por largos e exces-
sivos períodos de magistrados no mesmo serviço ou tribunal. 

Na óptica do Procurador-Geral Distrital, são hábitos pouco saudáveis que resultam em prejuízo para o 
serviço e para o próprio enriquecimento profissional dos Senhores Magistrados. 

Sem perturbação dos serviços e tendo em conta tais prejuízos, o Procurador-Geral Distrital procede-
rá, paulatinamente, à redistribuição de serviço pelos Senhores Magistrados, dentro da respectiva área 
para onde foram nomeados pelo Conselho Superior do Ministério Público. 

Assim: 

Nos termos do artº 58º, nº 1, al. a) e h) do Estatuto do Ministério Público e do nº 25º do Regulamento 
publicado no D. R. II, nº 51, de 13 de Março de 2009, procede-se, por ora, às seguintes alterações: 

a) A Sra. Procuradora da República, Dra. Maria Modesto Moura Ribeiro[1][2] transita para o Tribunal 
de Instrução Criminal, onde ocupará o lugar do seu Exmo. Colega, Drº Carlos Jorge Fernandes San-
tos. 

b) Este, por seu turno, passa a ocupar o lugar da anterior sua Exma. Colega, nos Juízos criminais, 
Tribunal de Pequena Instância Criminal e 7º e 8º Secção do DIAP, onde exercerá funções de coorde-
nação e representação do Ministério Público. 

c) A Senhora Procuradora da República, Dra. Maria Emília do Casal Bom[3], transita do Tribunal de 
Instrução Criminal para o Tribunal de Execução de Penas; 

d) O Sr. Procurador da República, Dr. José Carlos Pereira Duarte da Costa[4], transita do Tribunal de 
Execução de Penas para o Tribunal de Instrução Criminal onde ocupará o lugar da sua anterior Cole-
ga. 

Comunique, em suporte de papel à Procuradoria-Geral da República, de imediato. 

Comunique aos Senhores Magistrados, em suporte de papel, em 5 de Junho. 

Insira no SIMP em 8 de Junho. 

Efeitos a partir de 15 de Setembro. 

Porto, 28 de Maio de 2009 

O Procurador-Geral Distrital 

(Alberto Pinto Nogueira) 

  

---------------------------------------------------------------------------- 

---- 

[1] Magistrada no mesmo serviço desde 19/09/2000 [2] Mantém a titularidade dos inquéritos avocados 
(4). 

[3] Magistrada destacada para o TIC por despacho de 20/04/2001embora pertencesse à área Laboral 
de Lisboa [4] No TEP desde 19/09/2000. 


