
 

 

 

 

 

 

Processo de averiguações – João Rendeiro [Conclusões] 

  

O Inspetor Judicial Extraordinário nomeado para o processo de averiguações para 
efeitos de apuramento de eventual responsabilidade disciplinar no caso que 
envolve o arguido João Rendeiro deu o mesmo por concluído, tendo apurado as 
conclusões que se divulgam de seguida:  

 

        “Percorridos com a devida atenção os 128 volumes e 27 551 folhas, algumas 
com frente e verso, dos três processos, podemos afirmar sem qualquer dúvida que 
enxergado não foi o mínimo indício de responsabilidade disciplinar relativamente 
a qualquer dos vários Juízes de Comarca, da Relação de Lisboa e do Supremo 
Tribunal de Justiça, únicas entidades a que se dirigem estes autos.    

       Afigura-se-nos que a leitura da narrativa precedente dá resposta clara nesse 
aspecto. 

 

       O processo onde poderia com mais probabilidade colocar-se a questão de 
alteração da medida de coacção era exactamente o n.º 7447/08.2TDLSB, com 
decisões da 1.ª instância, da Relação de Lisboa e do Supremo Tribunal de Justiça, 
encontrando-se no Tribunal Constitucional. Sobre o ponto nada foi promovido.  

       O trânsito em julgado foi certificado no Tribunal Constitucional como se tendo 
por verificado em 16-09-2021, em nosso entendimento, como já expresso, de 
forma não correcta. 

       De qualquer forma, nessa data já João Manuel Oliveira Rendeiro se encontraria 
no Reino Unido, pois saiu do País em 12 de Setembro de 2021. 

       O processo n.º 5037/14.0TDLSB – Juiz 5 encontrava-se numa fase mais 
atrasada, pois foi sentenciado em 21-05-2021, sendo interpostos recursos para o 
Tribunal da Relação de Lisboa, julgados em acórdão de 23 de Fevereiro de 2022, 



devendo subir brevemente ao Supremo Tribunal de Justiça e ao Tribunal 
Constitucional. 

       O processo n.º 3707/09.3TDLSB – Juiz 15 foi julgado em 28 de Setembro de 
2021, estando em causa apenas um crime de abuso de confiança.  

 

       Não se descortinando indício de responsabilidade disciplinar, há que dizer que 
nem tudo terá corrido da melhor forma, se bem que sem acção directa dos Juízes.    

       Assim, desde logo, afigura-se-nos que no processo n.º 5037/14.0TDLSB o efeito 
da observância da aludida “Ordem de serviço n.º 2” – Ordem ??? – que determinou 
a declaração de impedimento extensivo não deverá repetir-se. 

      Essa declaração a que associou mais tarde dificuldade de integração do 
Colectivo deu como resultado que o início do julgamento numa primeira fase 
marcado para Janeiro de 2018 só viesse a ocorrer em 2 de Março de 2020. Depois 
veio a pandemia… 

       Cremos ser de evitar intromissão administrativa na determinação da 
composição do Colectivo quando as soluções para os casos de impedimento se 
encontram estipuladas no Código de Processo Penal.      

 

       Por outro lado, há que tomar devida nota de que no caso de subida de processo 
a tribunal (is) superior (es), deverá ser estabelecida relação comunicacional, por 
forma a que, o tribunal de primeira instância, a quem compete tomada de posição 
sobre eventual alteração do regime de medidas de coacção, tenha real e 
actualizado conhecimento do estado dos autos, sobretudo quando na instância 
superior ocorra alguma alteração no quadro processual. No caso do primeiro 
processo, os autos subiram ao Tribunal da Relação de Lisboa em 8 de Maio de 2019 
e regressaram em 1 de Outubro de 2021, ou seja, 2 anos, 4 meses e 22 dias, após. 
Nesse período o Juiz 22, titular do processo, não teve conhecimento do estado dos 
autos, não tendo acesso aos mesmos através do Citius, como esclareceu nas 
informações que prestou no início deste processo e nas declarações gravadas.  

       No que tange à certificação do trânsito em julgado, urge tomar a noção de que 
há que ter em conta os necessários empenho e rigor, só devendo ter lugar a 
certificação após se mostrar certificada a concessão de possibilidade do exercício 
do contraditório e expressão de reacção, dentro dos prazos, consoante o caso, de 
10 ou 30 dias. 

       Como se viu, nem o Ministério Público nem o requerente foram notificados do 
despacho da Ema. Conselheira Relatora Mariana Canotilho de 16 de Setembro de 
2021. 



       Tal não terá obstado a que fosse certificado o trânsito nesse exacto dia 16 de 
Setembro de 2021. 

       O arguido João Manuel Oliveira Rendeiro entre Outubro de 2009 e o Verão de 
2021 comunicou oitenta deslocações ao estrangeiro, ficando alojado em hotéis, 
indicando moradas por três ocasiões, com destinos diversos, como EUA (Nova 
Iorque, Miami Beach, San Francisco, Beverly Hills, Califórnia), Brasil (Rio de 
Janeiro, São Paulo, Fortaleza), Índia (New Delhi e Karnataka), Áustria (Tux), 
Atenas, Itália (Cortina e Veneza), Moscovo, Hong Kong, Banquecoque, Macau, Abu 
Dhabi, Cape Town, Istambul, Seoul, Dubai, Hanói, Macau, Costa Rica, Bogotá, França 
(Courchevel e Paris), México, Palma e Londres. 

       O arguido João Manuel Oliveira Rendeiro, ao longo dos três processos, antes ou 
depois de 2012, jamais manifestou que padecesse de doença cardíaca, nem nunca 
juntou atestado que o atestasse. 

       Apenas no processo n.º 5037/14.0TDLSB, na sessão de 6-07-2020 (acta de fls. 
6 735/9 do 8.º volume) referiu que iria ser sujeito a uma intervenção cirúrgica à 
coluna e na sessão seguinte do dia 13 07-2020, requereu dispensa nas próximas 
sessões por ir ser sujeito a intervenção cirúrgica à zona da coluna (acta de fls. 6812 
a 6821).   

        No processo n.º 3707/09.3TDLSB, o julgamento teve início a 12-11-2020, 
sendo que anteriormente o arguido João Manuel Oliveira Rendeiro, a fls. 1593, 
invocando ter sido operado à coluna cervical requereu que a audiência tivesse 
lugar na sua ausência.  

       Ao longo das 19 423 folhas do processo n.º 7447/08.2TDLSB – Juiz 22, 
relativamente a patologias nada consta. 

       Sugere-se se dê conhecimento imediato à Procuradoria-Geral da República 
relativamente a este ponto.  

 

       O arguido António Paulo Araújo Portugal de Guichard Alves encontra-se em 
cumprimento da pena de 4 anos e 8 meses de prisão aplicada no processo n.º 
7447/08.2TDLSB. 

 

          Pelo exposto, propõe- se o arquivamento dos autos.” 

  

Lisboa, 05 de maio de 2022 

 


