
Sentença
dos Vistos
Gold foi lida
mas acórdão
ainda está
por concluir

Comarca deLisboa
explica atraso com
revisão do documento
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Faz hoje uma semana que tribunal de Lisboa anunciou absolvição
quase geral dos arguidos Conclusão prevista para segunda feira

processoO exministroda

Administração InternaMi
guelMacedo e outros 16 ar
guidos do chamado pro
cesso dos Vistos Gold fo
ram declarados inocentes

porumtribunal coletivo de
primeira instância mas
ainda se desconhecem os
termos exatos emque a de
cisão é fundamentada uma
vez que a respetiva senten
ça uma semana depois
ainda não está pronta Um
atraso que contraria a lei
pois o artigo 372 do Código
de Processo Penal determi

na que logo após a leitura
da sentença o juiz presi
dente procede ao seu depó
sito na secretaria do tribu
nal

Fonte da secretaria da
instância Central de Lis

boa para onde o JN dirigiu
um requerimento de aces
so a cópia do acórdão sen
tença proferida por um tri
bunal coletivo justificou
ontem a ausência de res

posta ao pedido confir
mando que o documento
ainda não está pronto e

por isso também ainda
não foi ali depositado E o
Conselho Superior deMa
gistratura CSM não dei
xa dúvida na interpreta
ção que faz do preceito do
Código de Processo Penal
que manda depositar a
sentença na secretaria
logo após a audiência
Nos termos da lei as sen
tenças em processos cri
minais ou de contraorde

nação devem ser deposita
das no dia em que se efe
tua a respetiva leitura

REVISÃOGRÁFICA

Questionado ontem pelo
JN aquele órgão de gestão
e disciplina dos juizes res
pondeu tambémque a in
dicação recebida da comar
ca de Lisboa é de que o acór
dãomencionado lido em

4 de janeiro se encontra
concluído e em fase de re

visão gráfica a concluir
dentro de dias

Diretamente ao JN apre
sidente da comarca de Lis
boa AméliaAlmeida res
pondeu que o juiz que pre
side ao coletivo que julgou
o caso Francisco Henri
ques estava a rever o

Orientação contraditória
Emboradiga que as senten
ças devem ser depositadas
no dia emque se efetua a
respetiva leitura o Conse
lho Superior daMagistratu
ra CSM definiu a orienta
ção em 2016 de que devem
ser lhe reportadas só as si
tuações em que decorridos
dez dias da leitura não se
encontre depositada a deci
são escrita

Atraso afasta conselheira
O atraso na redação de sen
tenças temjustificado pro
cessos disciplinares E em
2016 na sequência de uma
situação de leitura de acór
dão não depositado no prazo
legal umavogal do CSM
renunciou aomandato

MPem cheque
Nos Vistos Gold o tribu
nal só condenou quatro dos
21 arguidos e por um núme
ro residual de crimes Tal de
cisão gerouuma ondade cri
ticas aoMinistério Público
autor da acusação mesmo
não sendo definitiva o MP
vai recorrer

acórdão o depositá lo ia
até segunda feira
É comum que os juizes se

limitemalerumresumodas

sentenças em audiência
como fez no dia 4 deste mês

Francisco Henriques e até
que procedam a acertos fi
nais no documento que
adiem o seu depósito para o
dia seguinte Mais do que
isso enumprocessodeenor
me impacto público é raro
O processo batizado ini

cialmente Operação Labi
rinto é grande e comple
xo Mas o CSM confirmou

ontem que Francisco Hen
riques teve distribuição
suspensa até à publicação
do acórdão o que significa
que o juiz tem estado a tra
balhar exclusivamente nes

te processo
De resto apesar de já ter

adiado a leitura da senten

ça uma primeira vez em
setembro e outra em de

zembro o juiz presidente
poderia até ter agendado
esse ato para data posterior
a 4 de janeiro de modo a
que a sua decisão pudesse
ser objeto de umescrutínio
informado logo que anun
ciada
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