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COMUNICADO À IMPRENSA 

 No Processo 2160/18.5T9LRA, do J1 deste Juízo Central Criminal, vinham os arguidos Valdemar 

Alves e Bruno Gomes acusados da prática, cada um, de: 

 20 crimes de prevaricação de titular de cargo político; 

 20 crimes de falsificação de documento; 

 20 crimes de burla qualificada. 

Os demais 26 arguidos – requerentes da reconstrução de imóveis como se de primeira habitação 

se tratasse, familiares dos mesmos ou funcionários do Serviço de Finanças e da Junta de Freguesia – 

vinham acusados da prática de crimes de falsas declarações, falsificação de documento e burla qualificada, 

alguns dos quais na forma tentada. 

* 

Com exceção das situações relativas aos atestados de residência emitidos e usados nos processos 

de candidatura, entendeu-se que as falsas declarações feitas constar de outros documentos (como 

formulário Revita, cartão de cidadão ou domicílio fiscal) não integram o crime de falsificação de 

documento imputado, porquanto as referidas declarações não são idóneas, por si só, à prova dos factos 

narrados (no caso, a residência permanente). 

* 

Assim, o Tribunal absolveu o arguido Valdemar Alves, o arguido Bruno Gomes e a generalidade 

dos demais arguidos da prática dos crimes de falsificação de documento imputados. 

Absolveu ainda os arguidos Valdemar Alves e Bruno Gomes de 7 dos crimes de prevaricação e 

de burla qualificada imputados (porque se provou que os requerentes da reconstrução estavam ausentes 

dos imóveis em causa por questões de saúde, porque o imóvel integrava uma propriedade habitada ou 

porque a entidade terceira que efetuou a reconstrução não tinha celebrado protocolo com o Fundo 

Revita, não estando sujeita às mesmas regras das demais entidades). 

* 
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Assim, o Tribunal Coletivo deu como provada a prática, pelo arguido Valdemar Alves, de: 

o 13 crimes de prevaricação de titular de cargo político; 

o 13 crimes de burla qualificada, alguns dos quais na forma tentada. 

* 

Face ao período em que o arguido Bruno Gomes exerceu as funções de Vereador e à sua 

intervenção nos processos de candidatura nessa qualidade, considerou-se que, em dois dos processos de 

candidatura, o arguido Bruno Gomes não teve intervenção como Vereador, pelo que se decidiu condenar 

o referido arguido pela prática de: 

o 11 crimes de prevaricação de titular de cargo político; 

o 13 crimes de burla qualificada, alguns dos quais na forma tentada. 

* 

 Dos demais 26 arguidos, 14 foram absolvidos – por um dos seguintes motivos: 

o provou-se que não residiam nos imóveis, à data dos incêndios, por questões de saúde; 

o não se provou que tivessem conhecimento e vontade de prática do crime; 

o não se provou participação nos factos imputados; 

o provou-se que um dos imóveis integrava a propriedade habitada e do mesmo fazia parte 

integrante (como anexo),  

ou  

o a entidade responsável pela reconstrução (SIC Esperança) não estava sujeita às mesmas 

regras do Fundo Revita e demais entidades protocoladas, provando-se que apoiava a 

reconstruções de imóveis ardidos por motivos sociais. 

* 

 O arguido Valdemar Alves foi, então, condenado: 

 pela prática de cada um dos 13 crimes de prevaricação de titular de cargo político – na 

pena de 3 anos de prisão; 
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 pela prática de cada um dos 8 crimes de burla qualificada – na pena de 3 anos de prisão; 

 pela prática de cada um dos 2 crimes de burla qualificada tentada – na pena de 1 ano e 8 

meses de prisão; 

 pela prática de cada um dos 2 crimes de burla qualificada (de menor valor) – na pena de 

1 ano de prisão; 

 pela prática de 1 crime de burla qualificada tentada (de menor valor) – na pena de 8 meses 

de prisão. 

Em cúmulo jurídico das penas aplicadas, foi o arguido Valdemar Alves condenado na pena única 

de 7 (sete) anos de prisão. 

Ao arguido Valdemar Alves não é determinada a perda de mandato de autarca prevista na lei 

porquanto atualmente já não o exerce. 

* 

O arguido Bruno Gomes foi condenado: 

 pela prática de cada um dos 11 crimes de prevaricação de titular de cargo político – na 

pena de 2 anos e 8 meses de prisão; 

 pela prática de cada um dos 8 crimes de burla qualificada – na pena de 3 anos de prisão; 

 pela prática de cada um dos 2 crimes de burla qualificada tentada – na pena de 1 ano e 8 

meses de prisão; 

 pela prática de cada um dos 2 crimes de burla qualificada (de menor valor) – na pena de 

1 ano de prisão; 

 pela prática de 1 crime de burla qualificada tentada (de menor valor) – na pena de 8 meses 

de prisão. 

Em cúmulo jurídico das penas aplicadas, foi o arguido Bruno Gomes condenado na pena única 

de 6 (seis) anos de prisão. 

* 

Foram condenados, ainda, 12 dos 26 demais arguidos, pela prática: 
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o 3 deles – dos crimes de falsificação de documento (atestado de residência) e burla 

qualificada – na pena única de 2 anos e 9 meses de prisão; 

o 1 deles (funcionária da Junta de Freguesia) – de 1 crime de falsificação de documento 

(emissão de falso atestado de residência) – na pena de 1 ano e 6 meses de prisão; 

o Os demais 8 arguidos – de 1 crime de burla qualificada – na pena de 2 anos e 6 meses de 

prisão. 

As penas destes 12 arguidos, porque inferiores a 5 anos de prisão, foram suspensas na sua 

execução. 

No que respeita a 11 deles, as penas foram suspensas por 4 anos e as suspensões condicionadas 

ao pagamento, durante os referidos 4 anos, e por conta da condenação no pedido cível, de € 100,00 

mensais. 

À outra arguida (funcionária da Junta de Freguesia) foi aplicada a pena de 1 ano e 6 meses de 

prisão suspensa por 1 ano e 6 meses, sem qualquer condição. 

* 

Os arguidos Valdemar Alves, Bruno Gomes e 11 dos demais arguidos foram ainda condenados 

no pagamento dos pedidos cíveis formulados nos autos, nos seguintes montantes: 

 Ao Fundo Revita – do montante global de € 109.383,20; 

 À parceria União das Misericórdias Portuguesas/Fundação Calouste Gulbenkian – 

do montante global de € 185.233,33; 

 À Cruz Vermelha Portuguesa – do montante global de € 111.579,01, 

tudo no valor global de € 406.195,54. 

Foi ainda determinada a restituição, por três dos arguidos à Cruz Vermelha Portuguesa, dos bens 

móveis de apetrechamento de dois imóveis ilicitamente reconstruídos. 

*** 

Leiria, 31 de Janeiro de 2022 


