
PRIMEIRA AUDIÊNCIA DE DISCUSSÃO E 
JULGAMENTO 

 

Processo n. 02/19 - Arguição Criminal  

Nesta manhã de Sexta-Feira, 31 de Maio do corrente ano, Decorreu na sala de audiências e 
julgamentos do Tribunal Supremo-Palácio da Justiça, o julgamento do processo crime 
registado sob o número supra. 

 A sessão de discussão e julgamento teve início 40 minutos depois da hora marcada porque se 
aguardava a chegada do arguido preso Augusto Da Silva Tomás. 
Seguiu-e a Observância Das Questões Prévias:  

I. A defesa do arguido Augusto Tomás protestou sobre a apresentação do arguido com 
vestes do sistema prisional, considerando inconstitucional e atentador da imagem do 
arguido, por quanto requereu que o arguido estivesse apresentado com vestes normais, 
apelando ao princípio da igualdade com os demais arguidos e dentro do espírito da 
jurisprudência do tribunal constitucional aquando do processo SME. e a presunção de 
inocência. 
O Ministério Público deu razão ao pedido e o Venerando Juiz Presidente da sessão diferiu 
o pedido. 



Reclamou a defesa que o Tribunal não obedeceu o prazo de 5 dias após o fim da instrução 
contraditória para o Ministério Público e para a defesa se pronunciarem.  O Tribunal 
alegou que devido a situação de saúde de alguns arguidos e declarantes teve que apressar a 
marcação do julgamento. 

II. O arguido Manuel António Paulo apresentou-se no início da audiência sem advogado, 
até que 45 minutos depois chegou o seu advogado e colocou como questão prévia o facto 
do Tribunal não ter respondido atempadamente alguns requerimentos em que solicitava 
atenção a situação de saúde do seu  constituinte. 
O que foi prontamente despachado pelo Venerando Juiz Presidente da sessão.  

III. A defesa da arguida Isabel Cristina Bragança pediu esclarecimento sobre a não 
notificação de cinco  peritos arrolados por si como declarantes. 
O Ministério  Público  e os Venerandos Juizes entenderam notifica-los  para declararem 
sobre o seu ofício, no decorrer das audiências de discussão da causa. 

IV. A defesa de Rui Manuel Moita apresentou a sua contestação que será apreciada pelo 
Douto Tribunal.  

V. O Tribunal por sua vez apresentou também a sua questão prévia que  é de arrolar três 
individualidades que não foram em tempo oportuno para a regulação da produção de 
provas, nomeadamente:  

• Ricardo Viegas De Abreu, Ministro dos Transportes; 
• Catarino Fontes Pereira, Director do Conselho Nacional de Carregadores;  
• actual director de impostos. 

Após as questões prévias fez-se a leitura da acusação e deu-se por encerrada a audiência. 
O julgamento prosseguirá na segunda-feira, 03 de junho de 2019, com a leitura da pronúncia, 
contestação e audição dos arguidos. 

Luanda, 31 de Maio de 2019. 


