
Advogados acusam juizes
de os tornarem arguidos para
fazerembuscas a escritórios
Denúncia Juristas dizem ser usados pelo MP que tenta aceder a documentos confidenciais
JoséMiguelJúdice eMarinho ePinto nãopou
pamcríticas aosjuizes e aoMinistérioPúblico
queestão a constituir advogados como argui
dos comoobjetivodepoderementrar nos seus
escritórios e apreenderemdocumentosquede
outraforma são confidenciais devido ao sigilio

profissionalIntolerável fraude àleie uma
patifariasãoasexpressõesque usam parase

referirà situaçãodenunciada pelo presidente
doConselhoDistrital deLisboa daOrdemdos
Advogados VascoMarquesCorreiadiz quevão
rebentar osprotestos
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Advogadospreparam revolta
contrabuscas aescritórios
Protesto Juristas dizem se usados peloMinistério Público que ao constituí los arguidos tem
como objetivo apreender nos seus locais de trabalho documentos de clientes sob investigação

LICÍNIO LIMA

Os advogados queixam se que es
tãoa ser constituídos arguidos co
mosendo suspeitos decrimes com
oobjetivo deosmagistrados epolí
cias poderementrarnosseus escri
tórios e apreenderem todos os do
cumentosquelhesapetecer não só
relativos aclientes seus sob investi

gação criminal como até docu
mentospessoais Por isso as ações
de protesto vão rebentar avisa o
presidentedoConselhoDistrital de
Lisboa CDL daOrdemdosAdvo
gados OA Osprotagonistasdare
voltavão ser osmandatáriosforen

sesque se dizem instrumentaliza
dos peloMinistério Público MP
Mostrando se preocupado com

oaumento dasbuscasnos escritó

rios da advocacia VascoMarques
Correia alertaque agindo daquela
forma oMP estánão só aviolaro si
gilo profissional a que a classe está
obrigada como tambémaminar a

relação comos clientes assim co
mo opróprioEstado dedireito

É urgente colocar aquestão na
praça pública defende o presi
dente do CDL E explica Antiga
mentedizia se que seprendia pa
ra investigar primeiro prendiam
se as pessoas edepois faziam se as
perguntas Hoje poruma questão
de facilitismo na investigação pri
meiro constitui se arguido o de
fensor do suspeito que está a ser
investigado para depois se ter a
porta abertapara entrar na docu
mentação a ele confiada Isto é
censurável mexe nas matérias
que tem aver com as garantias de
uma profissão explicou
Em todos os últimos grandes

processos criminais BPN
BPP Furacão Freeport
Monte Branco Remédio
Santo Submarinos entre
outros houve buscas a

escritórios de advoga
dos Nemas grandes so
ciedades escapam co

moaSérvulo Associados nopro
cesso dos submarinos aVieira de
AlmeidaeAssociados nocasodos
submarinos edo Freeport a PLMJ
de JoséMiguel Júdice no caso BPP
e tambémmuitosescritóriosde ad

vogados que exercem emprática
individual nocasoFuracão
APLMJ foi uma das que reagiu

de formamais crítica em comuni

cado Aapreensão de correspon
dêncianumescritório de advoga

dos só é possível com a
prévia constituição de
um advogado como
arguido Por essa ra
zão puramente ins
trumental um advo
gado desta socieda

de foi constituído

arguido para
assim viabili
zar a eventual

apreensão de correspondência
Asoutras sociedades limitaram se
a confirmar as buscas e a declarar

a a suadisponibilidade emcolabo
rar com a investigação
O ex presidente do Conselho

Distrital deFaro daOAAntónio Ca

brita confessou Numcasoqueme
reportaramfiquei comasensação
dequea constituição de arguido foi
umamaneiraairosa deoMP poder
apreenderdocumentos quedeou
traformanão teriaacesso
Paulo Sá e Cunha presidente do

ForumPenal acrescenta Apráti
ca temrevelado alguns abusosnes
tamatéria sobretudo pela tentação
compreensível mas criticável de
sempre se aproveitar para obter
algo maisdo que aquilo que legiti
maabusca extravasando se o ob
jetoda investigação Os advogados
garantemquevaihaver protestos À
hora do fecho desta edição o co

mentário pedido àProcuradoriaGeral da Repúblicaaindanão tinha
sido enviado ao DN

LEI

Estatutos alterados

para proteger sigilo
Até 2005 os Estatutos da

OrdemdosAdvogados EOA
não previam as buscas poli
ciais aos escritórios desta

classe profissional
Conforme explicou José
MiguelJúdice praticava se
então o que se diznagíriao
phishing expedichent isto é
os investigadores entravam
nos escritórios e lançavam as
redespara ver o que conse
guiamencontrar e levar
Naquele ano alteraram se os
estatutos que têm a forçade
lei epassou se apreverque
só poderia ser recolhido nas
buscasos elementos respei
tantes a factos criminosos

alegadamente praticados
pelo próprio advogado e que
por causa isso já tenha sido
constituído arguido art 71°
do EOA Mas dizemos pro

fissionais a práticamantémseComadiferençade que
antes de entrar nos escritó

rios os investigadores tratam
deconstituir arguidos os ad
vogados E assim nãoviolam
alei Mas o phishing expedi
chentprevalece asseguram
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DILIGÊNCIAS

BPP

Arguido Em junho de 2009 a
sociedade de advogados PLMJ
foi alvo de buscas relacionadas

com o caso BPP Não podendo
avançar com a diligência sem
haver um advogado constituído
arguido oMinistério Público rea
lizou essa diligência no próprio
local o que foi durante criticado
pela sociedade ligada a José
Miguel Júdice que o considerou
instrumental para possibilitara
apreensão de documentos

SUBMARINOS
Buscas Foi também em 2009

que o Ministério Público realizou
buscas na sociedade de advoga
dos Sérvulo Associados ex
Sérvulo Correia Associados

onde trabalhava o advogado
Bernardo Ayala ver entrevista
ao lado que depois se mudou
para a sociedade ÚriaMenendez
Proença de Carvalho

FURACÃO
Fiscalidade É considerado o
maior processo de fuga ao fisco e
de branqueamento de capitais ja
mais investigadoem Portugal
Este caso envolveu buscas poli
ciais de norte a sul do país em
dezenas de escritórios de advo

gados que funcionam em prática
isolada
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