
Recurso contra Benfica adia julgamento do e Toupeira

Tribunal da Relação de Lisboa ainda não decidiu sobre pedido do Ministério
Público para levar a julgamento SAD encarnada e funcionário judicial

Etoupeira O Tribunal da

Relação de Lisboa ainda não
decidiu se a SAD do Benfica

e o funcionário judicial de
GuimarãesJúlioLoureiro de
vem sentar se no banco dos

réus para responder por cri
mes de corrupção O julga
mento que estava marcado
paraopróximo dia25 foi as
sim adiado semdata
Ajuíza de instrução crimi

nalAnaPeres tinhadecidido

levar a julgamento apenas
PauloGonçalves o ex asses
sorjurídico das águias e José
Augusto Silva ofuncionário
judical acusado de ter ele a
toupeira que acedia ao sis
tema informático doMinis

tério da Justiça para obter
informaçõessobreprocessos
em segredo de justiça
Mas para o procurador da

República Valter Lemos a
SAD do Benfica beneficiou

das informações obtidas por
Paulo Gonçalves através da
toupeira que tinhaacum
plicidade deJúlioLoureiro o
outro funcionário judicial e
antigo observador de árbi
tros

Foi em dezembro do ano

passadoque ajuízaAnaPeres
ilibouaSAD doBenficade 30

crimes decorrupçãoativa de

ofertaourecebimento inde

vido de vantagem e 28 ilíci
tos de falsidade informática

Paraajuíza nãoháfactos na
acusação que descrevam as
circunstânciasemque aBen
fica SAD acordou com os ar

guidos José Silva eJúlio Lou
reiro o acesso a processos
pendentes a troco de convi
tes para jogos e produtos de
merchandising Sem essa
descriçãoprecisa amagistra
da decidiuafastaroBenficae

Júlio Loureiro do processo
No entanto Ana Peres

considerou existirem indí
ciossufidentemente fortes

de corrupção violação do
segredo de justiça violação
do segredo de sigilo acesso
indevido e peculato invo
cados pelo MP contra o ex
assessor jurídico do Benfi
ca e o funcionário judicial
José Silva
Todos os arguidos do pro

cesso encontram se em li
berdade e os dois funcioná

rios judiciais continuam a
trabalharnotribunaldeGui
roarães
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