
Inspetora da PJ apresenta
queixa crime contra juíza
Coimbra Ana Saltão que está em liberdade discorda de considera
ções no despacho damagistrada doTribunal de Instrução Criminal

PAULA CARMO

Ainspetorada PJAnaSaltão argui
da do crime de homicídio da qual
foi vítima a avó do seu marido
apresentou queixa crimecontra a
juíza titular doTribunal de Instru
ção Criminal deCoimbra TICQ

Emcausa apurouoDNjuntode
fonte conhecedora deste processo
estarão considerações que ama
gistradaRosaPinto terá feito num
despacho emque naversãoda ar
guida terádistorcido os pressu
postos apresentados peloMinisté
rio Público quanto à suspensão de
funções Mais a inspetora apre
sentou também por este facto
umaqueixa noConselho Superior
deMagistratura contra ajuíza do
TICC

OMinistério Público entendeu
protegera arguidaque obviamen

te não deveria regressar à PJ nesta
fase mas amagistrada terá emiti
doumjuízo de valor quanto a esse
facto alegadamente por a arguida
não ser credora de confiança ex
plicou ao DN outra fonte Apesar
da suspensão de funções como
medida cautelar a arguida conti
nua a auferir salário

A inspetora agora com 37 anos
que estavaafetaàdivisão do crime
económico da PJ Porto tal como o
seu marido viu recentemente
agravada a medida de coação
quanto à frequência das apresen
tações agora deve comparecer
diariamente junto às autoridades
naMaia onde elavive Asua advo
gadade defesa a criminalistaMó
nicaQuintela recusou se ontem
aprestarqualqueresclarecimento
sobremais este pedaço do puzzle
alegando segredo de justiça Ana
Saltão indiciada de um crime de

homicídio qualificado esteve em
prisão preventiva no Estabeleci
mento Prisional Especial de Santa
Cruz do Bispo Matosinhos du
rante cincomeses Foi libertada a
17 demaio e para alémdomedia
tismodoqualé alvo nestecaso tor
nou públicas as queixas das reclu
sas comquem conviveu devido a
restriçõesvividas nacadeia devido
à greve dos guardas prisionais
Este caso continua nebuloso

desde a detenção deAna Saltão
que escondeu o rosto napresença
dos jornalistas que estavam nesse
dia noTICCequenuncamais quis
dar a cara mesmo já estando
em liberdade a aguardar o desen
rolardo processo Aarmado crime
que vitimou a idosa com 13 dos
14 tiros disparados nunca apa
receu e ainda não foi deduzida
acusação à única suspeita deste
homicídio
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