
Juiz acusa
JoanaMarques
Vidal de atrasar
processos noTC
Justiça Juiz do Tribunal de
Contas queixou se ao Conse
lho Superior doMPde lenti
dão inadmissível por parte da
atual PGR quando esta estava
nosAçores
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Juiz acusa procuradora geral de
atrasar casos noTribunal de Contas
Processo Magistrado enviou processo despachado por JoanaMarquesVidal enquanto procuradora no TdC para o
Conselho Superior doMP dizendo que houve lentidão inadmissível PGR não revela se vai ser inspecionada

CARLOS RODRIGUES LIMA

Há um ano JoanaMarquesVidal
procuradora geral da República
PGR criticou no Parlamento al
guns juizes por não cumprirem
prazos nos processos chegando
mesmo a defender a aplicação de
sanções No início do mês João
Aveiro Pereira juiz conselheiro do
Tribunal de Contas TdC descre
veu desta forma o trabalho de
Joana Marques Vidal enquanto
procuradora do MP no TdC dos
Açores Lentidão inadmissível
expediente dilatório trabalhar
paraa estatística aparente deslei
xo processual e processos com
quase dois anos parados

O juiz conselheiro enviou a sua
sentença para oConselho Superior
doMinistério Público e emcondi
ções normais este órgão deveria
abriruma inspecção ao trabalho
deJoanaMarquesVidal nosAçores
mas ontem a Procuradoria não
esclareceu se isso será feito

As apreciações do juiz conse
lheiro estão expressas na senten
ça 1 2014 PFR Secção Regional
dosAçores doTribunal de Contas
que condenou o atual e o ex pre
sidente da Câmara da Povoação
Carlos Ávila e Francisco Alvares
respetivamente e mais quatro
atuais e ex vereadores ao paga
mento de multas por atos de ges
tão no município

Na sentença proferida a 7 de fe
vereiro o juiz conselheiro lembra
que a auditoria à autarquia que
está na origem no processo foi
aprovadaa 1 dejulhode2011 ten
do oMP notificado os visados a 19

de Julho E aqui segundo João
Aveiro Pereira começou o proble
ma ao efetuar as notificações Joa
naMarquesVidal convidou os vi
sados a pronunciarem se sobre a
matéria da auditoria sem invocar
qualquer dúvida deficiência no
dito relatório ou sequerdiscordân
cia com o mesmo limitando se a
reproduzir acriticamente parte do
que consta de tal peça convidan
do os visados para um novo su
pérfulo e legalmente imprevisto
contraditório

Aomesmo tempo Joana Mar
quesVidal terá sugerido aos alvos
da auditoria para pagarem as coi
mas em causa evitando que o
processo seguisse para julgamen
to noTribunal de Contas Os au

tarcas não quiseram pagar e o
caso como outros ficou do lado
do Ministério Público sem qual
quer impulso deste desde julho
de 2011 até setembro de 2012
data em que JoanaMarquesVidal

cessou funções noTdC assumin
do o cargo de procuradora geral
da República
Parao juiz João Aveiro Pereira a

iniciativa de notificar os autarcas

para se pronunciaremnovamente
sobre uma auditoria já aprovada
tem todo o aspeto de expediente
dilatório protelador do requeri
mento de julgamento E ao suge
rir o pagamento da coima aplicada
antes do julgamento isto pode ser
muito tentador mas não dágaran
tias de realização dajustiça finali
zou o magistrado salientando que
o processo da Câmara da Povoa
ção como outros ficou do lado
doMP semqualquer impulso des

de julho de 2011 até setembro de
2012 altura em que cessou fun
ções a Exma Magistrada isto é
quandoJoanaMarquesVidal assu
miu o cargo de PGR
Confrontada pelo DN com o

teor da sentença a Procuradoria
remeteu as questões paraAntónio
Clunny procurador coordenador
doMPnoTribunal deContas Este
numa longa resposta assegurou
que os magistrados do MP cum
prem a lei conseguindo com isso
obter o pagamento de vários mi
lhares de euros emmultas Clunny
não quis comentarou esclarecer as
apreciações dojuiz conselheiro so
bre o trabalho da PGR noTdC

Um juiz crítico com o trabalho
do MP no Tribunal de Contas

perfil JoanaMarquesVidal não é
a primeira procuradora doMinis
tério Público a figurar como um
alvo do juiz conselheiro doTribu
nalde Contas João FranciscoAvei
ro Pereira 59 anos magistrado ju
dicial de carreira nomeado juiz do
Tribunal de Contas em fevereiro de

2011 No ano passado o juiz con
selheiro não se conformou com
umadecisão do Ministério Públi
co doTribunal de Contas da Ma

deira e deixou o expresso numa

sentença criticando fortemente o
procuradorVarela Martins Para
JoãoAveiro Pereira a decisão de
não levarajulgamentos algunsele
mentos do governo regional da
Madeira foi demasiado apressada
e desajustada JoãoAveiro Pereira
foi juizemdiversos tribunaisVaras
Cíveis e Criminais deLisboa Ins
trução Criminal de Setúbal e de
Lisboa Tribunal da Comarca da
Lourinhã chegando ajuiz desem
bargadordaRelação deLisboa
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