
Juizmanda recolherADN
deVara Penedos eGodinho
FaceOculta Tribunal condenou 11 dos 36 arguidos a penas de prisão efetiva
ArmandoVara foi condenado a cinco anos Manuel Godinho a 17 anos emeio

O tribunal que julgou o processo Face
Oculta ordenou a recolha deADNdos

condenados apenas superiores a três
anos Esta decisão que só será cumpri

daapós trânsito emjulgado do acórdão
será inédita umavez quepara abase de
dados apenas têmsido canalizadosper
fis de ADNde condenados em crimes

sexuais homicídios e roubos Osjuizes
terão entendido que mesmo apósum
eventual cumprimento de pena os ar
guidospossamreincidir ATUAL PÁGS 2 E 3
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Tribunal ordenouarecolha
deADNdos condenados
Decisão Manuel Godinho ArmandoVara Paulo Penedos e José Penedos receberam duras penas de prisão efetiva Se o
Tribunal daRelação do Porto confirmar as condenações apenas o empresário de Ovar poderá recorrer para o Supremo

CARLOS RODRIGUES LIMA

e JÚLIO ALMEIDA

Muito provavelmente ManuelGo
dinho ArmandoVara Paulo e José
Penedos e outros arguidos do pro
cesso FaceOculta serão os primei
ros condenados por crimes de
colarinho branco a terem uma

amostra do seuADN depositada
nabase de dados de perfis genéti
cos A ordem de recolha doADN
dos condenados apenas superio
res a três anos tal como prevê a
lei e após trânsito em julgado da
decisão constado acórdãodo pro
cesso Face Oculta divulgado on
tem no Tribunal da Comarca de

Aveiro que aplicou penas de pri
são efetiva

Até agora para abase de dados
estavam a ser canalizados essen
cialmente perfis deADN de con
denados por crimes
sexuais roubos e ho
micídios Juizes e pro
curadores contacta

dos ontem pelo DN
afirmaram em unís
sono não termemó
ria de algumavez ter
sido ordenada areco

lha de ADN em pro
cessos por crimes de corrupção e
tráfico de influências

Abase de dados de perfis ADN
foi criada em 2008 como um auxí

lio à investigação criminal O cole
tivo de juizes do processo Face
Oculta sustentou a decisão de re

colha dos perfis no artigo 8 °dalei
que regula abase de dados Quan

do não se tenha procedidoà recolha da
amostra nos termos

do número anterior
é ordenada median
te despacho do juiz
de julgamento e
após trânsito emjul
gado a recolha de
amostras em conde

nado por crime doloso compena
concreta de prisão igual ou supe
rior a três anos ainda que esta te
nha sido substituída Umacórdão

doTribunal da Relação de Lisboa
refere que estamedida só pode ser
tomada quando existam suspeitas
de após o cumprimento dapena
continuação da atividade crimi
nosaporparte dos condenados

Penas pesadas
Ontem o tribunal aplicou a pena
mais pesadaao empresárioManuel
Godinho 17 anosde prisão por cri
mes deassociação criminosa cor
rupção ativapara ato ilícito tráfico
de influência burla qualificada fur
to qualificado entre outros Arman
doVara tambémsofreuumaconde
naçãopesada cinco anos deprisão
efetiva por três crimes de tráfico de
influências Segundo o acórdão du

rante o julgamento ficouprovado
queManuelGodinho recorreupor
diversasvezes aArmandoVara para
que lhe conseguisse negóciospara
as suas empresas
Aliás o juizes em diversos mo

mentos do acórdão sublinharama
capacidade de influência de Ar
mandoVara fruto do seu passado
político e na banca Todos esses
elementos probatórios permitem
comprovar não só as funções que
ArmandoVara exercia mas tam
bém os contactos e relações pes
soais que porvia delas adquiriu o
que leva a concluir serem asmes
mas capazes de lhe permitir in
fluenciar e mesmo determinar o

curso doprocesso decisório emem
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presaspúblicas refere odocumen
to do coletivo dejuizes presidido
porRaulCordeiro

Quanto aJosé ex presidente da
REN eaPaulo Penedos advogado
e filho do primeiro o tribunal con
denou o pai a cinco anos deprisão
efetiva enquanto o filho foi conde
nado a quatro também de prisão
efetiva Os juizes deram como pro
vado queManuel Godinho pagou
quantias emdinheiro aPaulo Pene
dos para este interceder junto do
pai de formaque fossemadjudica
dos serviços às empresas do suca
teiro deOvar ManuelGodinho por
formaareforçaroslaçosdevincula
ção deJoséPenedos entregou a
PauloPenedos contrapartidas pa
trimoniais paraque exercesse asua
influênciajunto de seupai José Pe
nedos no sentido de ouniverso em
presarialpor si administrado serfa
vorecido nos concursos tal como
defendeu oMinistério Público

O tribunal condenou 11 dos 36
arguidos apenas de prisão efetiva
Se aRelação confirmar as penas
terão de ir para a cadeia Apenas
ManuelGodinho poderá recorrer
para o SupremoTribunal de Justi
ça já que foi condenado a uma
penasuperior a oito anos

Escutas e sms são
destruídos na 2 ªfeira

ordemTribunal disse que
as defesas deVara e Paulo
Penedos não ficaram preju
dicadas por não acederem
a conversas comSócrates

OTribunal Judicial da Comarca de
Aveiro deitou ontem por terra as
pretensões naprimeira instância
dos arguidos Paulo Penedos eAr
mandoVara de declarar a nulida
de das escutas do Face Oculta O

coletivo conclui que não foi utili
zada prova proibida fazendo no
tar que as defesas podiam ter re

querido apresença do ex primeiroministro José Sócrates em
julgamento O que resta das con
versas telefónicas e de uma deze

nade sms será destruído napróxi
ma segunda feira

A ordem de destruição dada
pelopresidentedo SupremoTribu
nal de Justiça STJ relativa a inter
ceções envolvendo o então chefe
do Governo emnada prejudica o

arguido Paulo Penedos ou qual
quer arguido disse o juiz presi
dente Raul Cordeiro abordando o
assunto nospontos prévios àleitu
ra do acórdão

Lembrou que as defesas pode

riam ter chamado o ex primeiroministroJosé Sócrates ao julga
mento para depor como testemu
nha e prestar os esclarecimentos
necessários e a contextualizar
factos imputados ou dizer o que ti
nha a dizer nomeadamente em
defesadeArmandoVara

Não descortinamos desigual
dadede armas entre acusação e de
fesa referiu o magistrado sobre a
alegadaviolação Sobre o requeri
mento de Paulo Penedos o coleti
vo consideroumesmo irrelevan

te para os factos emcausano pro
cesso as escutas apanhadaspela PJ
entreArmandoVara e Sócrates as
quais deram origem à suspeita do
crime de atentado contra oEstado

de direito mas que nem sequer
chegou a ser investigada J A

Penas pesadasabalaramosarguidos
ReportagemArguidos tiveram pressa para conhecer as penas
e abandonaram empasso de corrida o tribunal deAveiro

ManuelGodinho foi o primeiro ar
guido dosmais conhecidos a en
trar no tribunal Apreensivo por
que estava preparado parao pior
Segundo contouum amigo afasta
ra hámuito a esperançade escapar
do FaceOculta sem cadeia mes
mopagando umamultapesada

Foi necessário ultrapassar os
pontos prévios dominados pela
controvérsia das escutas a José Só
crates Ojuizpresidente surpreen
de ao estranharque nunca tenha

sido pedida a comparênciado exprimeiro ministro pelas defesas
Asúltimas cópias sobrantes têm o
mesmo destino a acontecer no dia
8 segunda feira a destruição

O coletivo ensaiaumaleitura re

sumidado acórdão que os advoga
dosobrigamaencurtar aindamais
parachegarrapidamente às penas

Acondenação deManuelGodi
nho alegado cabecilha da rede ten
tacular é o primeiro grande im
pacto na sala apinhada Nem se li
vra devoltar àprisão cumpriu o
máximo previsto empreventiva
nemdevir a serobrigado a recorrer
àpretensafortuna quando do trân
sito emjulgado Omais conhecido
sucateiro do País levou uma pena
umano emeio superior aomínimo
pedido pelo Ministério Público
MP maior fatia das custasjudi
ciais 20 e tem ainda depagar in
demnizações cíveis individuale so
lidariamente que rondam 1 5mi
lhões de euros REN Petrogal
Refer Saiu rapidamente da sala
amparado pelo filho E nadadisse
sobre o quelhe ia na almadepois de

concluída aaudiência que seguiu
com mais atenção para além do
momento dareferênciaasipróprio
nacondenaçãodo amigo Arman
do Vara Pareceu reagir também
como senão acreditasse Afinal não
foramprovados os pagamentos de
25mil euros imputados peloME

O semblante carregado do ex
ministro socialista ao abandonar o
tribunal é a outra imagemdo dia
denunciando que não estavapre
parado para terumamanchajudi
cial destas no currículo

CarlosVasconcelos gestor daRe
fer espuma revolta apesardapena
suspensa três anos condicionada
à entregadeumaverba aobrasocial
no caso dezmil euros para ajudar
reclusos atitude comumatodos os
arguidos nasmesmas condições

O advogado PauloPenedos esta
va conformado e pronto a seguir o
derradeiro ehabitual comentário

do juizpresidente Haverá quem
não esteja satisfeito ou mesmo
nada satisfeito Existem para isso
instâncias de recurso referiuRaul
Cordeiro

Só um arguido teve razõespara
sorrir O arrependimento e a cola
boração dada à descoberta daver
dadevaleram aNamércioCunha
antigo braço direito deGodinho
umano emeio deprisão suspensa
sem qualquer outraobrigação

Prevaleceu ajustiça foi o único
comentário doMPque fez serepre
sentar apenasprocuradorCarlosFi
lipe dada a ausênciade JoãoMar
quesVidal
JÚLIOALMEIDA
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