
Supremo Tribunal de Justiça 

O Presidente 

DESPACHO 

O assistente, A, vem arguir 

irregularidades do despacho por nós proferido em 27/1/11 

invocando basicamente o seguinte: 

a) concorda com o despacho proferido pelo sr. juiz do 

Tribunal Central de Instrução Criminal (T.C.I.C.) que dá por 

reproduzido (e de que, aliás, não tínhamos conhecimento sequer); 

b) o recurso do assistente foi interposto depois de notificado 

pelo sr. juiz do T.C.I.C. em obediência ao principio do contraditório 

e refere-se ao nosso despacho de 23/12/10; 

c) a não se admitir o recurso (como não foi por nós) viola-se o 

principio do contraditório. 

Pede a declaração de invalidade do nosso despacho. 

X X X X X 

Deve haver grande equívoco do assistente quando - nos 

termos em que o faz - conexiona o nosso despacho e o despacho 

do sr. juiz do T.C.I.C. que, pelos vistos, subscreve sem reservas. 

O que o assistente requereu agora já tinha sido 

anteriormente indeferido, por despachos nossos, datados de 

18/03/10 e 20/05/10 por manifesta ilegitimidade e falta de interesse 

em agir, despachos esses transitados em julgado porque o 

assistente não interpôs, na ocasião, quaisquer recursos. 
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O Presidente 

Daí que esperemos para ver o que dará o "study case" que 

nos poderá surgir. 

X X X X 

Termos em que: 

a) se indefere a arguição de irregularidades do assistente 

A. 

Custas pelo requerente, fixando-se o montante de 3 UC. 

b) se reitera a declaração de nulidade insanável da parte do 

despacho do sr. juiz do T.C.I.C. que mandou notificar o 

nosso despacho de 23/12/10 por falta de competência 

material para tanto; 

c)se reitera a destruição imediata dos suportes e relatórios 

das comunicações a que alude o meu despacho de 

23/12/10; ou em alternativa que tais suportes e relatórios 

sejam integralmente remetidos a este Supremo Tribunal 

para, aqui, serem destruídos. 

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2011 

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 

Luís António Noronha Nascimento 
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