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Diário da República, 2.ª série PARTE D

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Despacho n.º 306/2020

Sumário: Nomeação da procuradora da República Dr.ª Sara Cristina Peres Ferreira Sobral como 
assessora do Gabinete da Procuradora-Geral da República.

Em face da iminente jubilação da senhora Procuradora da República, Dr.ª Rosa Rocha, e 
da entrada, a breve trecho, em licença parental da Procuradora Adjunta, Dr.ª Inês Robalo, ambas 
assessoras do meu gabinete, torna -se imperioso proceder, em substituição, à nomeação de outro(s) 
Magistrado(s), a fim de garantir o bom desempenho do Gabinete.

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos n.os 4 e 5 do artigo 12.º do Estatuto do 
Ministério Público (Lei n.º 60/98, de 27 -08) e do artigo 23.º da Lei Orgânica da Procuradoria -Geral da 
República (DL n.º 333/99, de 20 -08), designo a Procuradora da República, Dr.ª Sara Cristina Peres 
Ferreira Sobral, como assessora do meu Gabinete com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2020.

20 de dezembro de 2019. — A Procuradora -Geral da República, Lucília Gago.

Nota Curricular

Sara Cristina Peres Ferreira Sobral, nascida em 8 de junho de 1965.
É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa.
É magistrada do Ministério Público desde 19. 9.1989 — VIII Curso normal.
O seu percurso profissional enquanto Delegada do Procurador da República e Procuradora 

Adjunta realizou -se nos Tribunais de Albufeira, Grândola, Seixal, Sesimbra e Setúbal.
Colaboração com o Centro de Estudos Judiciários na formação de Magistrados entre os anos 

de 1999 e 2009.
Promovida à categoria de Procuradora da República em 2014, encontrando -se colocada na 

Comarca de Setúbal, Família e Menores (Auxiliar) por deliberação do CSMP de 27.12.2019.
Por deliberação do CSMP de 15.7.2014 foi destacada para o Departamento Central de In-

vestigação e Ação Penal onde prestou serviço nos últimos cinco anos na área da criminalidade 
económica e financeira.

Por deliberação do CSMP de 3.12.2019 foi nomeada em Comissão de Serviço para o 
DCIAP.

Participou em inúmeras ações de formação na área criminal, nomeadamente, na área da 
criminalidade económica e financeira e corrupção, recuperação de ativos e investigação criminal. 
Participou como oradora em ações de formação relativas à investigação dos crimes de violência 
doméstica e de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e desvio de subvenção, subsídio 
ou crédito bonificado.
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