
Procuradoria recusou ceder documentos ajuiz
CASO TAP SONAIR O Ministério
Público MP recusou cumprir
integralmente uma ordem do
juiz de instrução criminal Ivo
Rosa titular do processo que en
volve suspeitas de faturação fic
tícia de 25 milhões de euros en
volvendo a TAP e uma empresa
subsidiária da Sonangol petrolí
fera angolana O Departamento
Central de Investigação e Ação Pe
nal através do seu diretor Ama
deu Guerra não entregou 595 pá
ginas de umprocesso administra
tivo de branqueamento de capi

tais que assim se tornou secreto
O magistrado colocado no

Tribunal Central de Instrução Cri
minal onde também trabalha o
juiz Carlos Alexandre fez men
ção a esta recusa na decisão ins
trutória em que ilibou os sete acu
sados de crimes de corrupção no
comércio internacional bran
queamentode capitais e falsifica
ção de documentos

Ivo Rosa refere que se tratou de
uma recusa sem fundamento le

gal de uma decisão judicial obri
gatória para todas as entidades

que se manteve mesmo após ter
sido notificada a procuradora ge
ral da República Joana Marques
Vidal Após a intervenção da res
ponsável máxima da Procurado
ria Amadeu Guerra entregou ape
nas mais 274 páginas de um pro
cesso administrativo que continha
no total 1093 páginas

O juiz salienta que a sua deci
são impunha a realização de um
determinado ato e não se tratava
de uma solicitação ou sugestão
Conclui que o MP não cumpriu
a decisão e praticou atos de inves

tigação fora do alcance dos inves
tigados afirmando que foi viola
do o princípio da legalidade Po
rém neste despacho não extraiu
outras consequências contra os
responsáveis do MP que recusa
ram cumprir a sua decisão

Para ilibar os arguidos Ivo Rosa
considerou não haver elementos

de prova que apoiem a acusação
do Ministério Público no sentido
de terem havido subornos num
esquema de colocação de dinhei
ro em Portugal para beneficiar ci
dadãos angolanos Nuno Miguel Maia
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