
Correio Manhã

26102013



PORTO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURAANALISA PEDIDO DE REINGRESSO

Juíza acusada de
comprar acórdãos

PJfez buscas para procurar provas de que Joana Salinas desviou verbas da
Cruz Vermelha de Matosinhos para pagar 1500 € por mêsaduas

MANUELJORGE BENTO

EDUARDO DÂMASO

AsbuscasqueaPJdoPortorealizounodia15na Cruz Vermelha de Ma
tosinhos visavam en

contrar provas de que a presi
dente da instituição Joana Sali
nas juíza desembargadora da
Relação do Porto desviavaver
bas provenientes de donativos
para pagar mensalmente a duas
advogadas aelaboração de acór
dãos pelos quais a magistrada
era responsável É uma injúria
gravíssima contra mim contra
os meus colegas e é já entrar na
loucura porque eu jamais faria
uma coisa dessas afirmou ao
CMa responsável que diz des
conhecer qualquer acusação

Ainvestigação da PJ realizada
a partir deuma denúncia anóni
ma apurou que Joana Salinas
pagaria mensalmente 1500 eu
ros às advogadasAlexandra Sá e
Joana Sá Pereira para estas lhe
elaboraremacórdãos de proces
sos do Tribunal da Relação do
Porto As buscas forampor isso
alargadas aos escritórios das ju
ristas onde terão sido encontra
dos 18projetos de acórdãos

Nunca a minha intervenção
foi alémdo trabalho

jurídico no âmbito
da Cruz Vermelha
garantiu Alexandra
Sá responsável
avençada do acon
selhamento jurídico
da instituição até
março altura em
que foi substituída
por Joana SáPereira
Fui buscada na qualidade de
advogada não cidadã nem ar
guida para tentarem obter no
escritório prova de alegados ilí
citos praticados por clientes
meus afirmou aúltimavisada

Por envolver uma juíza as di
ligências estão a ser realizadas
pelo juiz conselheiro Arménio
Sottomayor Joana Salinas pediu

emjulho uma licen
ça sem vencimento
para ser candidata a
vereadora em Ma

tosinhos pelas lis
tas do PS Após a
derrota nas autár

quicas solicitou o

reingresso queestáaser analisado
Conselho Superior

da Magistratura decorrendo
agora a audiência de interessa
dos A juíza acreditaque haverá
pessoas que aproveitaram avul
nerabilidade da política para
avançar comesta loucura

PORMENORES

LUGAR ÀDISPOSIÇÃO
Após as buscas a juíza pôs o
lugar de presidente à dispo
sição da Cruz Vermelha na
cional que recusou a saída

CANDIDATAÀORDEM
Joana Sá Pereira é atualmente
candidata à liderança da Or
dem dos Advogados

QUESTÕES DAJUDICIÁRIA
Inspetores da PJ terão ques
tionado nas buscas funcio
nários da CruzVermelha so

bre prestadores de serviços

Magistrada pode
incorrer no crime
de prevaricação
As provas recolhidas pela in

vestigação da PJ poderão levar à
acusação de Joana Salinas por
prevaricação e as duas advoga
das alegadamente envolvidas
no suposto esquemapodem ser
indiciadas de peculato Alexan
dra Sá e Joana Sá Pereira garan
tiram ontem ao CMque não fo
ramconstituídas arguidas

As acusações a seremprova
das poderão levantar dúvidas
sobre avalidade dos referidos

acórdãos Ainda assim todos
são lavrados por três juizes que
assinam as decisões
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