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Alteração ao Código, de Processo Penal quer evitar repetições de julgamentos. proposta de
alteração ao Código de Processo Penal (CPP), que o parlamento está a apreciar na
especialidade, prevê que os juizes adjuntos possam ser substituídos, em caso de morte ou
impossibilidade permanente, evitando assim que se inicie um novo julgamento. Segundo a
Ordem dos Advogados (OA), esta possibilidade é "muito preocupante", além de configurar
"uma inconstitucionalidade". Porque permite "a um juiz elaborar uma sentença sem ter
assistido a parte do julgamento", conforme alertou ontem Rui da Silva Leal, vice-presidente do
Conselho Geral da OA, ouvido na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais.

      

O JULGAMENTO da Universidade Independente começou a ser repetido no ano passado
porque, em 2012, faleceu uma das juízas que compunham o coletivo. A proposta de alteração
ao Código de Processo Penal (CPP), que o parlamento está a apreciar na especialidade, prevê
que os juizes adjuntos possam ser substituídos, em caso de morte ou impossibilidade
permanente, evitando assim que se inicie um novo julgamento.

  

Mas, segundo a Ordem dos Advogados (OA), esta possibilidade é "muito preocupante", além
de configurar "uma inconstitucionalidade". Porque permite "a um juiz elaborar uma sentença
sem ter assistido a parte do julgamento", conforme alertou ontem Rui da Silva Leal,
vice-presidente do Conselho Geral da OA, ouvido na comissão parlamentar de Assuntos
Constitucionais.

  

"A celeridade processual não justifica isto", sublinhou, acrescentando que se estão a pôr em
causa direitos, liberdades e garantias fundamentais dos arguidos. Confrontado com o facto de
as sessões ficarem registadas em áudio, o advogado lembrou que as gravações apenas têm
como objetivo o recurso para instância superior. E mesmo ouvindo gravações, o juiz substituto
ficou impedido de fazer as perguntas que entendesse às testemunhas que já tivessem
prestado depoimento.

  

"A dinâmica da audiência é sempre diferente da audição", disse o juiz Artur Cordeiro, vogal do
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Conselho Superior da Magistratura, numa das audições anteriores.

  

Os representantes dos magistrados judiciais levantaram várias questões sobre esta matéria,
como por exemplo a quem compete a escolha do juiz substituto. Além disso, avisaram, mesmo
que se pretenda poupar tempo, o juiz substituto tem sempre de ouvir as gravações das
sessões do julgamento.

  

Para o Conselho Superior do Ministério Público, a proposta precisa de alguma clarificação, mas
segundo Joana Marques Vidal, procuradora-geral da República, por inerência presidente deste
órgão, a substituição de juizes é viável.

  

Limite de testemunhas
A lei já prevê o limite de 20 testemunhas para cada lado (acusação e defesa), a proposta prevê
que para este número ser ultrapassado é preciso indicar ao juiz sobre que factos as
testemunhas irão depor.

  

Passagem dos prazos
Só após terem passado três meses sobre o limite dos prazos dos atos próprios de juizes e
procuradores é que as secretarias comunicam os atrasos ao presidente de comarca e
magistrado do Ministério Público coordenador de comarca.

  

Registo de requerimentos
A proposta prevê que além das declarações prestadas oralmente em audiência, se passe a
registar em áudio ou vídeo as informações, esclarecimentos, requerimentos e promoções, bem
como as respostas, despachos e alegações orais.
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