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direitos processuais estatuídos, v. g., nos artigos 61.o, n.o 1, e 63.o,
n.o 2, quanto a este último avultando o de poder, pelo mesmo arguido,
ser retirada eficácia a actos processuais praticados pelo seu defensor
em seu nome, se assim o declarar antes da decisão a tomar sobre
tal acto.

E é justamente dessa posição que se não pode partir.
Não se nega que, na óptica (naturalmente subjectiva) do recorrente,

este possa entender que a sua defesa em processo criminal seria melhor
conseguida se fosse prosseguida pelo próprio na qualidade de «advo-
gado de si mesmo», do que se fosse confiada a um outro advogado.

Só que, como este Tribunal já teve oportunidade de salientar
(cf. citado Acórdão n.o 252/97) «há respeitáveis interesses do próprio
interessado, a apontar para a intervenção do advogado, mormente
no processo penal», sendo certo que, «mesmo no caso de licenciados
em Direito, com reconhecida categoria técnico-jurídica, a sua repre-
sentação em tribunal através de advogado, em vez da auto-repre-
sentação, tem a inegável vantagem de permitir que a defesa dos seus
interesses seja feita de modo desapaixonada», ou, como se disse no
Acórdão n.o 497/89 (publicado nos Acórdãos do Tribunal Constitu-
cional, 14.o vol., pp. 227 a 247), «mesmo relativamente aos licenciados
em Direito (enquanto parte) se pode afirmar, com Manuel de Andrade
(in Noções Elementares de Processo Civil, p. 85), que «às partes faltaria
a serenidade desinteressada (fundamento psicológico) [. . . ] que se
fazem mister à boa condução do pleito».

A opção legislativa decorrente da interpretação normativa em causa,
que exige que o arguido, mesmo que advogado, seja defendido por
um advogado que não ele, não se vê que seja contraditada pela
Constituição.

O agir desapaixonado torna-se, desta arte e de modo objectivo,
uma garantia mais acrescida no processo criminal, o que só poderá
redundar numa mais-valia para as garantias que devem ser prosse-
guidas pelo mesmo processo, sendo certo que, como se viu acima,
ao se não poder silenciar a corte de outros direitos consagrados ao
arguido pela lei adjectiva criminal, isso redunda na conclusão de que
se não descortina uma diminuição constitucionalmente censurável das
garantias que o processo criminal deve assegurar.

De outro lado, como resulta da transcrição do acima citado comen-
tador da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o preceituado
na alínea c) do n.o 3 do artigo 6.o não impede os Estados aderentes
de imporem, por via legislativa, a obrigação da representação dos
arguidos por intermédio de advogado.

Sequentemente, não se vislumbra que a interpretação normativa
em causa seja colidente com qualquer preceito ou princípio constante
da lei fundamental.

III — Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, con-
denando-se o impugnante nas custas processuais, fixando a taxa de
justiça em 15 unidades de conta.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2001. — Bravo Serra — Paulo Mota
Pinto — Guilherme da Fonseca (vencido, conforme declaração de voto
junta) — Maria Fernanda Palma (vencida, pelo essencial das razões
constantes da declaração de voto do Sr. Conselheiro Guilherme da
Fonseca) — José Manuel Cardoso da Costa (votei o acórdão, mas não
sem algumas dúvidas — e até sobre se a interpretação da lei, agora
sindicada, é a que necessariamente há-de retirar-se das disposições
pertinentes do Código de Processo Penal. Tais dúvidas, porém, não
foram de molde a fundar uma convicção firme, que me levasse a
afastar agora da posição assumida no Acórdão n.o 252/97, e a entender
que tal interpretação é vedada pela Constituição.)

Declaração de voto. — 1 — Votei vencido, pois concederia provi-
mento ao recurso, na base de um juízo de inconstitucionalidade, por
violação do artigo 32.o, n.os 1 e 3, da Constituição, dos preceitos
constantes dos artigos 61.o, 62.o e 64.o do Código de Processo Penal
«quando interpretados por forma que deles decorra que em processo
crime é imposto que ao arguido seja nomeado um advogado, dessa
arte decorrendo também que ao dito arguido é vedado representar-se
a si mesmo, ainda que entenda que essa ‘auto-representação’ seja
a melhor forma de assegurar a sua defesa» (formulação do acórdão).

À questão correctamente enunciada no acórdão de saber se «os
direitos fundamentais consistentes no asseguramento da totalidade
das garantias de defesa em processo penal e há liberdade de escolha
do defensor por parte do arguido impõem que este (naquele tipo
de processo), ao menos sendo advogado, se o desejar, possa defen-
der-se a si mesmo?», foi dada uma resposta negativa.

2 — Mas a resposta acertada deveria ser antes positiva.
Na verdade, não se extrai da Constituição nenhuma proibição ou

restrição quanto a um direito do acusado ou arguido de se defender
a si próprio, nem da lei fundamental se colhe a imposição de a defesa
ser assegurada sempre por um advogado (o n.o 3 do artigo 32.o assegura
ao arguido «o direito de escolher defensor e a ser por ele assistido
em todos os actos do processo», mas não o impõe).

Por outro lado, como se reconhece no acórdão, à luz dos textos
internacionais está garantida a autodefesa do arguido.

Esta garantia, aliás, é a que melhor se coaduna com os interesses
do arguido e até com os valores constitucionalmente protegidos do
bom nome e reputação e da reserva da intimidade da vida privada
e familiar (n.o 1 do artigo 26.o). É que só o arguido muitas vezes
sabe como orientar a sua própria defesa e reservar para si e para
a sua família os dados que não quer transmitir em público, nem quer
dar a conhecer a um defensor (isto é, como sujeito do processo,
tem o direito de organizar a sua própria defesa).

Depois, porque o arguido pode querer pura e simplesmente silenciar
o assunto, como lhe é facultado pela lei, e para isso nem precisa
de advogado.

O argumento essencial do acórdão assenta na ideia de que o «agir
desapaixonado» de um advogado torna-se «uma garantia mais acres-
cida no processo criminal», mas isto é falacioso. Exactamente ao
arguido pode interessar mais um «agir apaixonado» na condução do
seu processo e ninguém melhor do que ele sabe e pode controlar
essa «paixão» (e no presente caso, sendo o arguido advogado de
profissão, mal se compreende, independentemente dos seus direitos
estatutários, que seja impedido de assinar um requerimento de inter-
posição de recurso jurisdicional para tribunal superior, só o podendo
fazer um mandatário por ele constituído para tal fim). — Guilherme
da Fonseca.

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extracto) n.o 4493/2002 (2.a série). — Por despacho
do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura de 18 de
Fevereiro de 2002, no uso de competência delegada:

Dr. Óscar Manuel Loureiro Catrola, juiz conselheiro do Supremo
Tribunal de Justiça — desligado do serviço para efeitos de apo-
sentação/jubilação.

18 de Fevereiro de 2002. — O Juiz-Secretário, José Eduardo
Sapateiro.

TRIBUNAL DE CONTAS

Direcção-Geral

Rectificação n.o 464/2002. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 35, de 11 de Fevereiro
de 2002, o aviso n.o 1931/2002 (2.a série), a p. 2843, declara-se que
onde se lê «Maria Joana de Meneses e Lorene de Séves» e «Maria
João de Oliveira Lopes de Almeida Santos, Victor Manuel Carvalho
dos Reis Domingos» deve ler-se «Maria Joana de Meneses e Lorena
de Sèves» e «Maria João Oliveira Lopes de Almeida Santos, Vítor
Manuel Carvalho dos Reis Domingos».

11 de Fevereiro de 2002. — O Director-Geral, José Tavares.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Regulamento interno n.o 1/2002. — O Conselho Superior do
Ministério Público, nos termos e para os efeitos do artigo 27.o, alí-
nea b), do Estatuto do Ministério Público (Lei n.o 60/98, de 27 de
Agosto), aprovou e manda publicar o seguinte:

Regulamento Interno da Procuradoria-Geral da República

CAPÍTULO I

Do Procurador-Geral da República

SECÇÃO I

Presidência, coadjuvação e substituição

Artigo 1.o

Presidência e coadjuvação pelo vice-procurador-geral da República

1 — O Procurador-Geral da República preside à Procuradoria-Ge-
ral da República.

2 — A coadjuvação do Procurador-Geral da República pelo vice-
-procurador-geral da República, quando implicar a distribuição per-
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manente de funções, efectua-se em termos a definir pelo primeiro,
mediante despacho interno.

Artigo 2.o

Procuradores-gerais-adjuntos nos supremos tribunais

1 — Para efeitos do disposto nas alíneas d) e g) do n.o 2 do artigo 12.o
do Estatuto do Ministério Público, os procuradores-gerais-adjuntos
no Supremo Tribunal de Justiça, no Tribunal Constitucional, no
Supremo Tribunal Militar, no Supremo Tribunal Administrativo e
no Tribunal de Contas dão conhecimento ao Procurador-Geral da
República, em relatório fundamentado, das questões, que possam
merecer proposta de providência legislativa tendente a conferir exe-
quibilidade aos preceitos constitucionais, ao aperfeiçoamento das ins-
tituições judiciárias ou a pôr termo a decisões divergentes dos tribunais
ou órgãos da Administração Pública.

2 — Os magistrados referidos no número anterior facultam ao Pro-
curador-Geral da República o projecto de parecer sobre a questão
de mérito que elaborem no recurso em que se visa fixação de juris-
prudência, acompanhado das considerações que julguem pertinentes.

3 — Até 31 de Janeiro de cada ano, aqueles mesmos magistrados
apresentam um relatório sobre o movimento processual do ano ante-
rior, indicando os aspectos mais salientes da actividade do Ministério
Público, possibilidades de aperfeiçoamento das leis ou dos serviços
e ainda outros temas de interesse.

4 — O disposto no número anterior aplica-se, com as devidas adap-
tações, aos procuradores-gerais-adjuntos do Tribunal Central Admi-
nistrativo.

5 — Nos relatórios anuais relativos aos serviços do Ministério
Público junto dos supremos tribunais são considerados os relatórios
referidos nos n.os 3 e 4.

SECÇÃO II

Gabinete do Procurador-Geral da República

Artigo 3.o

Gabinete

O Procurador-Geral da República é apoiado no exercício das suas
funções por um gabinete.

Artigo 4.o

Chefe do Gabinete

1 — Ao chefe do Gabinete compete a coordenação do Gabinete
e a ligação aos órgãos e serviços da Procuradoria-Geral da República,
bem como aos outros departamentos do Estado.

2 — O Procurador-Geral da República pode delegar no chefe do
Gabinete a prática de actos relativos à actividade do Gabinete.

3 — Nas suas ausências ou impedimentos, o chefe do Gabinete
será substituído por um dos assessores designado pelo Procurador-
-Geral da República.

Artigo 5.o

Assessores

Aos assessores do Gabinete compete prestar o apoio técnico que
lhes for determinado.

Artigo 6.o

Secretários pessoais

Aos secretários pessoais compete prestar o apoio administrativo
que lhes for determinado.

Artigo 7.o

Gabinete de Imprensa

O Gabinete de Imprensa funciona sob a superintendência do Pro-
curador-Geral da República e coordenação do chefe de gabinete.

SECÇÃO III

Apoio

Artigo 8.o

Apoio técnico-administrativo

No âmbito das suas incumbências, todos os serviços da Procura-
doria-Geral da República apoiam o Procurador-Geral da República,
o vice-procurador-geral da República, bem como o Gabinete do Pro-
curador-Geral da República.

SECÇÃO IV

Circulares

Artigo 9.o

Circulares

1 — O Procurador-Geral da República pode, no exercício da sua
competência directiva da actividade do Ministério Público, determinar
a emissão de circulares.

2 — As circulares de execução permanente que respeitem a todo
o território recebem um número de ordem relativo ao ano de emissão
e podem ser expedidas directamente pela Procuradoria-Geral da
República ou por intermédio das procuradorias-gerais distritais.

3 — A Procuradoria-Geral da República providenciará pela actua-
lização e divulgação regular das circulares.

CAPÍTULO II

Do Conselho Superior do Ministério Público

SECÇÃO I

Funcionamento e organização

Artigo 10.o

Funcionamento

1 — Quando se trate de apreciar o mérito profissional dos magis-
trados, o Conselho pode funcionar em duas secções.

2 — As matérias relativas ao exercício da acção disciplinar são da
competência da secção disciplinar.

Artigo 11.o

Composição das secções para apreciação do mérito profissional

1 — Cada uma das secções para apreciação do mérito profissional
é composta pelos membros do Conselho, nos termos seguintes:

a) O Procurador-Geral da República, que preside, fazendo-se
substituir pelo vice-procurador-geral da República quando
não possa estar presente;

b) Dois procuradores-gerais distritais;
c) Três dos membros referidos nas alíneas c) e f) do n.o 2 do

artigo 15.o do Estatuto do Ministério Público;
d) Um procurador da República;
e) Dois procuradores-adjuntos;
f) Uma das personalidades a que se refere a alínea g) do n.o 2

do artigo 15.o do Estatuto do Ministério Público.

2 — Os membros referidos nas alíneas b) a f) do número anterior
serão designados pelo plenário do Conselho mediante sorteio, para
períodos de 18 meses.

Artigo 12.o

Reuniões

1 — O Conselho Superior do Ministério Público reúne ordinária
e extraordinariamente.

2 — As reuniões ordinárias têm, em regra, lugar nos meses de
Janeiro, Março, Maio, Julho, Outubro e Dezembro.

3 — A convocação dos vogais faz-se por escrito, com a antecedência
mínima de oito dias, salvo caso de urgência, e indicação do dia e
hora designados para a sessão.

4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a convocação
faz-se, sempre que possível, na sessão em que foram designados o
dia e a hora da seguinte.

5 — Em cada ano haverá pelo menos uma reunião em plenário,
exclusivamente dedicada a temas de ordem geral, designadamente
os relacionados com matéria de organização interna e gestão de qua-
dros e com a eficiência do Ministério Público, bem como o aper-
feiçoamento das instituições judiciárias.

6 — Às reuniões extraordinárias aplica-se, com as devidas adap-
tações, o disposto nos n.os 2 e 3.

Artigo 13.o

Reuniões das secções para apreciação do mérito profissional

1 — As reuniões da 1.a e da 2.a Secção para apreciação do mérito
profissional podem realizar-se em simultâneo ou em datas ou horas
diversas.

2 — Para garantir a necessária presença do mínimo de sete membros
para a validade das decisões, o Procurador-Geral da República pode,
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em qualquer momento, agregar um membro da outra Secção, res-
peitando, dentro do possível, a proporcionalidade da representação.

3 — No caso previsto no número anterior, o membro designado
disporá do tempo que repute necessário para a consulta do processo.

4 — Estando em causa a apreciação do mérito de procurador-ge-
ral-adjunto, será agregado à respectiva secção o membro referido
na alínea c) do n.o 2 do artigo 15.o do Estatuto do Ministério Público,
se dela não fizer parte.

5 — Das deliberações das secções cabe reclamação para o plenário
do Conselho.

6 — As reuniões referidas no n.o 1 serão secretariadas pelo secre-
tário da Procuradoria-Geral da República ou pelo seu legal substituto.

Artigo 14.o

Deliberações

1 — As deliberações do Conselho são tomadas à pluralidade de
votos expressos, pela ordem que se indica e, no que se refere aos
magistrados, de acordo com a antiguidade crescente: procuradores-
-adjuntos, procuradores da República, procuradores-gerais distritais,
procurador-geral-adjunto, personalidades designadas pelo Ministro da
Justiça, membros eleitos pela Assembleia da República e Procura-
dor-Geral da República.

2 — O Conselho pode determinar que as deliberações sejam toma-
das por escrutínio secreto.

Artigo 15.o

Agenda de trabalhos

1 — Os temas a inscrever em agenda são aprovados pelo presidente
do Conselho.

2 — Da agenda do plenário constará sempre um período de antes
da ordem do dia.

3 — Elaborada a agenda é a mesma remetida aos membros do
Conselho.

4 — Qualquer membro do Conselho pode propor o aditamento
à tabela de qualquer assunto, até cinco dias antes da data da reunião.

5 — Os processos de inspecção relativos a magistrados em condições
de promoção são distribuídos e inscritos na primeira sessão posterior
à sua entrada nos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo.

Artigo 16.o

Distribuição dos processos

1 — A distribuição tem por fim repartir equitativamente o serviço
do Conselho pelos respectivos membros e designar relatores.

2 — A distribuição dos processos relativos a avaliação do mérito
profissional dos magistrados ou a matéria disciplinar é efectuada por
sorteio, respeitando, quanto possível, a ordem de entrada nos Serviços
de Apoio Técnico e Administrativo.

3 — Não poderão ser distribuídos aos vogais magistrados processos
relativos a magistrados de antiguidade e categoria superiores às suas.

Artigo 17.o

Exame dos processos

1 — Os vistos podem ser efectuados no próprio processo ou em
simultâneo, mediante o envio, por qualquer meio, de cópias.

2 — Os projectos de acórdão serão remetidos, sempre que possível,
com a agenda de trabalhos.

Artigo 18.o

Acta da sessão

1 — De cada sessão é lavrada acta contendo um resumo do que
nela tiver ocorrido, designadamente da data da reunião, dos presentes
e ausentes, processos apreciados, resultado das votações e sentido
das deliberações, votos de vencido e redistribuições, assim como pro-
cessos adiados para discussão, com ou sem voto indicativo, ou mera-
mente para apreciação da redacção final.

2 — É permitida a remissão para documentos a anexar, com dis-
pensa da respectiva reprodução.

3 — As actas são lavradas pelo secretário e submetidas à aprovação
e assinatura do Procurador-Geral da República e dos demais membros
que estiveram presentes na sessão seguinte.

4 — Nos casos em que o Conselho assim o delibere, a acta ou
parte da acta pode ser aprovada em minuta logo na sessão a que
disser respeito.

5 — O conhecimento das actas pode ser obtido por certidões auto-
rizadas pelo presidente do Conselho, a requerimento de quem demons-
tre legítimo interesse.

Artigo 19.o

Boletim informativo e relatório anual

1 — Sem prejuízo de poder utilizar qualquer outro meio, o Conselho
edita um boletim informativo para divulgação da sua actividade.

2 — As actividades do Conselho, incluindo as relacionadas com
a sua representação em órgãos ou instituições externos, são objecto
de um relatório anual aprovado pelo plenário na sessão de Março.

SECÇÃO II

Gestão dos quadros

Artigo 20.o

Movimentos

1 — Os movimentos de magistrados são anunciados por aviso publi-
cado no Diário da República até 25 dias antes da data designada
para a sessão do Conselho que deva apreciar a proposta.

2 — O aviso indica a data até à qual as pretensões devem ser for-
muladas e de forma tanto quanto possível discrimina os lugares a
preencher, bem como o regime de provimento.

3 — Os requerimentos devem conter, em termos sucintos e precisos,
os seguintes elementos:

Nome do requerente;
Situação profissional;
Indicação dos lugares pretendidos, por ordem decrescente de

preferência, ainda que a respectiva vacatura não tenha sido
anunciada;

Alegação concreta dos factores atendíveis nos termos do
artigo 136.o do Estatuto do Ministério Público;

Declaração de que se não verifica nenhum dos impedimentos
referidos no artigo 83.o do Estatuto do Ministério Público.

4 — Nos movimentos consideram-se os critérios aprovados pelo
Conselho, bem como o regulamento previsto no artigo 134.o, n.o 4,
do Estatuto do Ministério Público.

5 — Podem ser adoptados modelos para os requerimentos referidos
no n.o 3, desde que aprovados pela Procuradoria-Geral da República.

Artigo 21.o

Preparação de movimentos

Os projectos de movimento são preparados por um grupo de tra-
balho presidido pelo vice-procurador-geral da República e integrado
por membros designados pelo Conselho.

Artigo 22.o

Nomeação de procuradores-gerais-adjuntos para o exercício
de funções no Ministério Público em comissão de serviço

As propostas fundamentadas dos nomes para preenchimento dos
cargos previstos nos artigos 125.o a 129.o do Estatuto do Ministério
Público são acompanhadas de notas biográficas elaboradas pelos Ser-
viços de Apoio.

Artigo 23.o

Comissões de serviço fora da magistratura

1 — As comissões de serviço para o exercício de funções fora da
magistratura do Ministério Público não serão autorizadas sem prévia
informação sobre a categoria e conteúdo funcional do lugar de serviço.

2 — Não serão autorizadas nomeações para cargos ou lugares afas-
tados da área da justiça e da sua administração ou cujo interesse
público ou relevância não prevaleçam sobre a conveniência em asse-
gurar o pleno preenchimento dos quadros do Ministério Público.

3 — Salvo motivos de excepcional interesse público só é autorizada
uma renovação da comissão de serviço.

SECÇÃO III

Serviços de inspecção

Artigo 24.o

Inspecções

1 — Na sessão de Outubro, o Conselho aprova o plano anual de
inspecções, sob proposta apresentada pelo vice-procurador-geral da
República.

2 — A proposta deve ser acompanhada de mapa das comarcas não
inspeccionadas há mais de quatro anos, bem como de lista dos magis-
trados com classificação desactualizada.

3 — As inspecções constarão de regulamento próprio.
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Artigo 25.o

Reuniões de inspectores

1 — Tendo em vista a uniformização de critérios, a análise de pro-
blemas, a distribuição de inspecções e, em geral, tudo o que interesse
ao aperfeiçoamento dos serviços de inspecção, haverá reuniões perió-
dicas na Procuradoria-Geral da República.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o Procurador-
-Geral da República convocará, pelo menos duas vezes por ano, reu-
niões de inspectores.

3 — O Conselho poderá promover reuniões com os inspectores.

SECÇÃO IV

Outras disposições

Artigo 26.o

Lista de antiguidades

A lista de antiguidades dos magistrados, reportada a 31 de Dezem-
bro de cada ano, é aprovada na sessão de Março do ano seguinte
e enviada para publicação no prazo de 30 dias após a aprovação.

Artigo 27.o

Proposta de orçamento

A proposta relativa às linhas gerais do orçamento da Procurado-
ria-Geral da República deverá ser apreciada na sessão do mês de
Julho.

Artigo 28.o

Serviços de Apoio

1 — O Conselho Superior do Ministério Público é apoiado por uma
secção de apoio e por um quadro de assessores, nos termos previstos
na lei.

2 — Os Serviços de Apoio Técnico e Administrativo da Procura-
doria-Geral da República apoiam e coadjuvam o Conselho e os seus
membros sempre que solicitados para o efeito.

CAPÍTULO III

Do conselho consultivo

Artigo 29.o

Conselho consultivo

O conselho consultivo é o órgão da Procuradoria-Geral da Repú-
blica com funções consultivas e dispõe de regimento próprio.

CAPÍTULO IV

Dos auditores jurídicos

Artigo 30.o

Auditores jurídicos

1 — Para efeitos do disposto na alínea g) do n.o 2 do artigo 12.o
do Estatuto do Ministério Público, os auditores jurídicos dão conhe-
cimento ao Procurador-Geral da República, em relatório fundamen-
tado, das questões que possam merecer proposta de providência legis-
lativa tendente ao aperfeiçoamento das instituições judiciárias, a pôr
termo a decisões divergentes dos tribunais ou órgãos da Administração
Pública.

2 — Até 31 de Janeiro de cada ano, aqueles mesmos magistrados
apresentam um relatório sobre o movimento processual do ano ante-
rior, indicando os aspectos mais salientes da actividade do Ministério
Público, possibilidades de aperfeiçoamento das leis ou dos serviços
e ainda outros temas de interesse.

Artigo 31.o

Dever de informação

Os auditores jurídicos têm o dever de manter informada a Pro-
curadoria-Geral da República sobre a actividade que desenvolvam,
nomeadamente:

a) Remeter à Procuradoria-Geral da República cópia dos
pareceres;

b) Prestar as informações que lhes forem pedidas pelo Conselho
Superior do Ministério Público e pelo Procurador-Geral da
República.

Artigo 32.o

Reuniões

1 — Os auditores jurídicos poderão reunir para discutir assuntos
de interesse específico para as auditorias, nomeadamente o estudo
de critérios uniformes no desempenho das suas funções, solicitando
ao Procurador-Geral da República a convocação da reunião.

2 — O Procurador-Geral da República sempre que estiver em causa
a adopção de medidas de carácter geral preside à reunião, podendo
nos outros casos delegar essa presidência.

CAPÍTULO V

Departamento Central de Investigação e Acção Penal,
Gabinete de Documentação e Direito Comparado e
Núcleo de Assessoria Técnica.

Artigo 33.o

Funcionamento e organização

1 — O Departamento Central de Investigação e Acção Penal, o
Gabinete de Documentação e Direito Comparado e o Núcleo de
Assessoria Técnica funcionam na dependência da Procuradoria-Geral
da República.

2 — A organização, o quadro e o regime de pessoal desses órgãos
são definidos em diploma próprio.

CAPÍTULO VI

Dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo

Artigo 34.o

Serviços de Apoio Técnico e Administrativo

A organização, o quadro bem como os regimes de pessoal e de
funcionamento interno dos Serviços de Apoio Técnico e Adminis-
trativo são definidos em diploma próprio.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

Artigo 35.o

Norma revogatória

O regulamento interno da Procuradoria-Geral da República apro-
vado na sessão do Conselho Superior do Ministério Público de 4
de Julho de 1989 e publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 169,
de 25 de Julho de 1989, fica revogado pelo presente.

(Este Regulamento foi aprovado na sessão do Conselho Superior
do Ministério Público de 9 de Janeiro de 2002.)

5 de Fevereiro de 2002. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Jorge Albino Alves Costa.

Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação n.o 183/2002. — Por deliberação do Conselho Supe-
rior do Ministério Público de 12 de Dezembro de 2001:

Rectificação à deliberação do Conselho Superior do Ministério
Público de 11 de Julho de 2001:

Licenciado António Manuel Machado, procurador-adjunto, na
Comarca da Guarda, graduado como procurador da República
desde 1999 — promovido a procurador da República e colocado
na situação de disponibilidade.

Licenciado Paulo Jorge Vieira Morgado de Carvalho, procurador-
-adjunto, na Comarca de Almada, em comissão de serviço como
docente no Centro de Estudos Judiciários — promovido por anti-
guidade a procurador da República e colocado no Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal do Funchal, mantendo a referida comissão de
serviço.

Licenciado Fernando Manuel da Luz Gomes, procurador-adjunto, na
Comarca de Cascais — promovido por concurso (e não por anti-
guidade) a procurador da República e nomeado em regime de
destacamento como auxiliar (e não como efectivo) para o Tribunal
Administrativo e Fiscal do Funchal.


