
PUB

441166..665566..33559900
1300 ST Clair Av. W. Toronto, Ontario

ESPECIAIS ESPECIAIS 
DA SEMANADA SEMANA

$$4,994,99 $$2,992,99 $$4,994,99lblb lblb
VITELA P/ ASSARVITELA P/ ASSAR

S/ OSSOS/ OSSO
VITELAVITELA

C/ OSSOC/ OSSO
OSSOOSSO
BUCOBUCO

COSTELETASCOSTELETAS
DE VITELADE VITELA$$4,994,99 lblb lblb

‘New Horizons for Seniors Program’
apresentado por Julie Dzerowicz

ENTREVISTA COM O PRESIDENTE MIKE YORKE
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SUPREMO RECUSA
PERDOAR CORRUPÇÃO

FINANCIAMENTO DE MAIS DE 3 MIL PROGRAMAS COM IDOSOS | p. 8

LEÃO EM
QUEDA LIVRE
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Sonia Ávila Couto

Inauguração de novo 
supermercado para a 
comunidade portuguesa

Carpenters’ District Council 
of Ontario em campanha 
contra a fraude fiscal

AMPLE FOOD MARKET | p. 14-15

PROCESSO MARQUÊS | p.21

MORREU CANTOR 
MARCELO NEVES 
VÍTIMA DE COVID-19

A comunidade da língua portuguesa no Canadá está de luto. Faleceu no Brasil, em consequência da 
Covid-19, o cantor brasileiro Marcelo Neves, que fez muito sucesso nos eventos comunitários no país
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ENTENDIMENTO DOS JUÍZES CONSELHEIROS 

Supremo recusa 
perdoar corrupção  
Foi já proferido após come-

çar a investigação do pro-
cesso Marquês. Os juízes 

do Tribunal Constitucional 
abriram a porta à prescrição dos 
crimes que eram imputados a 
José Sócrates, mas o entendi-
mento não tem sido seguido 
pelo Supremo Tribunal de Justi-
ça. Foi apenas aplicado num 
processo concreto, não há re-
gisto de ter sido acolhido em 
qualquer outro caso. Os prazos 
de contagem para a prescrição 
mantém-se - conta a partir do 

ato de corrupção e não na pro-
messa de vantagem - e os con-
selheiros rejeitam o entendi-
mento do Constitucional. 

Refira-se que a composição 
deste tribunal - que decidiu al-
terar a forma de contagem dos 
prazos - é maioritariamente 
política. O acórdão que salva 
Sócrates foi assinado por Cláu-
dio Monteiro (antigo deputado 
do PS entre 1995 e 2002, depois 
de um acordo entre os socialis-
tas e o Movimento Humanismo 
e Democracia), Teles Pereira 
(antigo diretor do Serviço de 

Informações e Segurança) e Fá-
tima Mata Mouros (a primei-
ra juíza de instrução criminal no 
Tribunal Central de Instrução 
Criminal de Lisboa). A magis-
trada de carreira votou vencido 
e foi mesmo muito dura nas suas 
apreciações. Disse por exemplo 
que o Constitucional estava a 
desvirtuar a sua função e aler-
tou para a incongruência do 
princípio legal. “Permitir-se-ia 
que os arguidos continuassem a 
praticar atos de execução do 
crime, continuando a pagar e a 
receber subornos em perfeita 
impunidade. Correr-se-ia o 
risco, no limite, de o crime já 
estar prescrito ainda antes da 

sua consumação material ou 
terminação, o que, obviamen-
te, precludiria toda e qualquer 
possibilidade de perseguição e 
punição do criminoso, condu-
zindo não só à impunidade, 
como ao total descrédito do Es-
tado de direito, em particular 
dos tribunais e da administra-
ção da Justiça. Certo é pois que o 
prazo prescricional dos crimes 
de corrupção objeto dos autos 
só corre a partir da data do pa-
gamento dos subornos ou do ato 
ou omissão contrário aos deve-
res do cargo do agente passivo 
do crime no caso de corrupção 
passiva antecedente”, escreveu 
a juíza.n

Ivo Rosa usou um acórdão que não tem força de lei. Foi um entendimento num caso concreto e não tem sido seguido 

� Para que seja necessário 
seguir o entendimento do 
Constitucional tem de ha-
ver dois acórdãos com 
conclusões diferentes e 
terá de ser proferido outro 
para fixar jurisprudência. 
Ao CCMM, o Constitucional 
disse ser apenas compe-
tente para a fiscalização  
da constitucionalidade das 
normas submetidas à sua 
apreciação e que não deci-
diu com caráter de lei.n

Tinha de haver duas 
decisões contrárias  

ACÓRDÃO ASSINADO  
POR EX-DEPUTADO  
E EX-DIRETOR DO SIS 

MATA MOUROS DISSE  
QUE NOVO ENTENDIMENTO 
CONDUZIA À IMPUNIDADE 

POLÍTICOS � Acórdão que salvou José Sócrates é apenas um entendimento e tem sido rejeitado pelos 
tribunais superiores   PRESCRIÇÃO �Prazos continuam a contar-se a partir da consumação do crime  

R osário Teixeira fez chegar ao pro-
cesso Marquês o seu pedido para 

que o prazo para recorrer fosse aumen-
tado para 120 dias. Alegou que se trata-
va de um caso complexo e lembrou que  
a decisão instrutória tem mais de seis 
mil páginas. 

ROSÁRIO TEIXEIRA | CENTO E 20 DIAS 
O ACÓRDÃO DE QUE IVO ROSA 
FALA É DE 2019 E FOI PEDIDO  
NUM OUTRO CASO, QUE NÃO  
O PROCESSO MARQUÊS. FOI 
APLICADO APENAS NA SITUAÇÃO 
EM QUE FOI REQUERIDO. 

DECISÃO | NOUTRO CASO 
O RECURSO DO MP VAI PARA A 
RELAÇÃO DE LISBOA, QUE PODE 
REVERTER O ENTENDIMENTO  
DE IVO ROSA, O QUE ALIÁS TEM 
ACONTECIDO COM FREQUÊNCIA 
NESTE PROCESSO.  

RECURSO | RELAÇÃO 

PROCESSO 
MARQUÊS

Rui Rio defende mudanças 
profundas na Justiça 

� Na sequência de deci-
são instrutória que ilibou 
José Sócrates de vários 
crimes de corrupção,  
o líder do PSD, Rui Rio, 
acusou ontem o Presi-
dente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
e o primeiro-ministro, 
António Costa, de “hipo-
crisia” quando disseram 
“que o que está a aconte-
cer é a Justiça a funcio-
nar”.  “É obrigação dos 
órgãos de soberania as-
segurar o quadro legisla-
tivo adequado”, disse, 
sublinhando que quando 
o povo não entende a jus-
tiça, então a Justiça “não 
está a funcionar”. “Dizer 
o contrário é negacionis-
mo, é procurar fugir ao 
problema para sacudir
a responsabilidade, se 
nada for feito, tudo fica 
na mesma numa degra-
dação lenta e perigosa
do regime”, afirmou.
Rio criticou ainda “a falta 
de vontade política”dos 
atuais responsáveis em 
reformar a Justiça, 
anunciando que  “não 
renuncia a voltar a de-
fender que a reforma da 
justiça é a primeira” que 
tem de ser feita.n

Rui Rio  
acusa Marcelo  
e Costa  
de “hipocrisia” 

PRAZOS DE CONTAGEM 
PODEM SER USADOS  
DE FORMA DIFERENTE 
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