
PETIÇÃO CM ¦JUÍZES SUBSCREVEM TEXTO EM NOMEDATRANSPARÊNCIA

Enriquecimento
não se justifica
Magistrados do

SupremoTribunal de
Justiça e da Relação de
Lisboa assinam petição
BERNARDO ESTEVES

Dois magistrados destacadosnopanoramajudi cial português assinaram
a petição do Correio da

Manhãpela criminalizaçãodo en
riquecimento ilícito dos titulares
de cargospolíticos
Orlando Afonso juiz conse

lheiro do SupremoTribunalde Jus
tiça e José Maria Sousa Pinto
vice presidente do Tribunal da
Relação de Lisboa defendem ape
tiçãopromovidapelonosso jornal
por entenderem que contribuirá
para uma maior transparência da
vidapolíticanacional
Para Orlando Afonso o poder

político e a sua imagem perante a
opinião pública sairiambeneficia
dos com essamaior transparência

Assino a petição porque uma
penalização deste género pode
contribuir para umamaior trans
parência da actividade política

Penso que o próprio poder políti
co não se deve ressentir com esta

petição e deve encará la de forma
positiva defendeu omagistrado
que é também presidente do Fó

rum Permanente Justiça Inde
pendente Sobre a relutânciaque a
classe política tem demonstrado
em legislar sobre a matéria Or
lando Afonso confessa alguma
perplexidade A
classe política que
explique o motivo
dessa relutância Por

mim não vejo que
isto possa de alguma
forma ser atentató

rio da dignidade da
classe política
Também José Ma

ria Sousa Pinto
vice presidente do Tribunal da
Relação de Lisboa sublinha omé
rito da iniciativa

A minha concordância com a

petição tema ver com a necessida
de de os órgãos políticos e outras
entidades que superintendem os
destinos deste País poderem surgir
comamaior das transparências re

lativamente à opinião
pública É um pouco
aquela ideia de que
quem não deve não
teme afirmouo juiz
José Maria Sousa

Pinto considera tam

bém que não existe
justificação para que
possa haver enrique
cimento posterior ao

exercício dos cargos políticos ou
equiparados

É isso que se pretende obviar
comestainiciativa rematou
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