
PGR quer advogados
a denunciar quem
viole segredo de justiça
Auditoria JoanaMarquesVidal enviou inquérito a advogados a pedir que reve
lemnomes demagistrados queviolaram confidencialidade e em que processos
Atitular da investigação criminal enviou
um inquérito com 18 questões aos 28
mil advogados do País Pedeque denun
ciem situações de violação de segredo
de justiça crime punido comdois anos

de prisão ou até 240 dias de multa de
que tenham tido conhecimento no
exercício da sua atividade O questioná
rio terá de ser respondido até 9 de de
zembro e insere se no âmbito da audi

toriamandada realizar pela PGR emja
neiro O bastonárioMarinho e Pinto diz

quemagistrados têm de ser responsabi
lizados pelos casos judiciais em que há
fuga de informação
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PGRpressionaadvogados
paradenunciaremmagistrados
Questionário No âmbito da auditoria iniciada neste ano contra a fuga de informação MarquesVidal enviou um inquérito
aos advogados para que estes revelem nomes de magistrados e polícias queviolaram a confidencialidade e em que processos

FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA

Aprocuradora geral da República PGR
JoanaMarquesaVidal está a apertar cada
vezmais o cerco aos juizes procuradores do
Ministério Público MP e polícias que vio
lem o segredo dejustiça desta vez pedindo
ajuda aos advogados

Napassada quinta feira a titular da ação
penal enviou para aOrdem dosAdvogados
OA um inquéritopara que todos os seus as
sociados respondessem até o dia 9 de de
zembro no âmbito da auditoria queman
dou realizar há dezmeses contra a violação
da confidencialidade nos processos judi
ciais Após a realização do trabalho de cam
po necessário a procuradoria geral da
Repúblicapretende agora consultar as enti
dades cuja atividade também se reflete na
quele domínio como é aadvocacia explica
a PGR no pedido enviado àOA

Nesse inquérito JoanaMarquesVidal pede
aos 28 mil advogadosportugueses que apon
temos nomesdequemquebrouosegredo de
justiça e emque processos concretos Teve
conhecimento de alguma situação deviola
ção do segredo dejustiça Pode identificar o
processo E identificar os autores e a fase em
que ocorreuessaviolação questionaalíder

da investigação criminal emPortugal Alista
tem 18 perguntas epede aindaaos advogados
que assumamas situações emqueeles pró
prios tenhamquebrado o segredo ou casos
que tenhamomitido O crime deviolação de
justiça é punível comprisão até dois anos ou
multaaté 240 dias

Contactado pelo DN o bastonárioMari
nho e Pinto considera que a medida fica
muito aquémdo desejável já que osmagis
trados têmde ser responsabilizadosquando
a fuga de informação se dá nos processos
que tutelam O bastonário vai aindamais
longe ao dizer que dois terços dos casos de

quebra da confidencialidade são feitos por
magistrados e polícias E muitas vezes os
juizes são absolvidos escandalosamente pe
los colegas Conhece algumjuiz ou procura
doracusado de violação de segredo dejusti
ça Eu não questiona em declarações ao
DN verentrevista ao lado

Rui Patrício advogado e ex membro do
Conselho Superior daMagistratura concor
da com este inquérito porque é um passo
no sentido do combate àsviolações que têm
sidomuitas e graves nos últimos anos em
Portugal e muitas vezes se nãomesmo to
das usadas compropósitos específicos pro

cessuais e extraprocessuais e sempre coma
cumplicidade ativaou omissiva de todos
atores dajustiça jornalistas e cidadãos em

geral uns por interesse ou passividade ou
tros por mercantilismo muitos porvoyeu
rismo ou mesquinhez defende Sobre as
violações do segredo dejustiçamuito se tem
dito muitas vezes com hipocrisia e lágri
masde crocodilo e pouco se temfeito Não
é nada difícil deduzir em cada caso de onde

vieram as violações concluiu
Quando foi nomeada JoanaMarquesVi

dal assumiu logo que as fugasde informação
relativas a processos tinham de acabar Três
meses depois de ter tomadoposse determi
nou a realização de uma auditoria aos in
quéritos crime que nos últimos dois anos
tenhamestado sujeitos a segredo dejustiça
e tenham sido objeto denotícias na comu
nicação social sobre os respetivos atos ou
conteúdo passíveis de constituir crime

Em outubro a lei da rolha apertou
quando aPGR enviou umacircular aos pro
curadores proibindo os de comentar casos
em concreto mesmo que não estejam em
segredo de justiça Apela se aos senhores
magistrados que nas informações que con
cedam nas opiniõesqueemitamounosco
mentários que teçam usemmaior conten
ção querem debates ou nas redes sociais

INCIDENTE

Rui Machete pediu desculpas a Angola
No início de outubro o atualministro
dos Negócios Estrangeiros Rui
Machete pediu desculpas diplomáticas
aAngolapelos processos judiciais que
estariamacorrer em Portugal relativa
mente a nomes dahierarquia daquele
país dando aentender que saberia de
informações relativas a estes casos es
pecíficos Oministro dePedro Passos
Coelho declarou quenada demal pen

dia nas investigações levadas acabo
peloMinistério Publico português As

declarações chocaram aprocuradorageral daRepública queveio imediata
mente realçar aseparação entre o po
der judicial e o poder político emde
clarações aos jornalistas Nessa tomada
de posição indicava que as informa
ções prestdas porMachete àRádio
Angolanão correspondiam àverdade

Ministro

de Sócrates quis
a publicidade
Alterações LegislativasArevisão de 2007
operada na lei processual penalmudou o re
gime de segredo dejustiça Até então duran
te a fase de inquérito os processos judiciais
estavam todos obrigados ao regime da con
fidencialidade Porém a partir dessa data
Alberto Costa ministro da Justiça da altura
nomeado por José Sócrates prometeu e
cumpriu a regrapassouaser a dapublicida
de de todos os processosjudiciais Porém na
prática nadamudou Isto porque a lei pre
vê que a publicidade possa ser restringida
através de umadecisão do juiz de instrução
depois de ouvido oMinistérioPúblico ape
dido dos arguidos ou dos ofendidos Mas
esse levantamento dapublicidadepode ain
da ser decretado durante a fase de inquéri
to pelo Ministério Público sempre que este
entender que os interesses da investigação
ou dos sujeitos processuais ojustifiquem
diz a lei Estas decisões não estão sujeitas a
recurso Ou seja são irrecorríveis enquanto
durar a fase de inquérito

Segundo o artigo 86 °doCódigo Penalno
capítulo de crimes contra a realização de
justiça quemviolaresta regra é punido com
pena de prisão até dois anos ou aindapena
de multa até 240 dias Independentemente
de estar dentro ou fora do processo
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P R
Oqueéaconfidenciali
dadenumprocesso
Aconfidencialidade nos processos ju
diciais estáprevista no Código Penal e
noCódigo de Processo Penal e signifi
caque aquilo que constado processo
criminal não pode ser divulgado pu
blicamente Nempelos intervenientes
processuais nempelos cidadãos ou
jornalistas E que só as partes podem
assistiraos atos processuais Tudo o
que é interrogatórios diligências e
peças processuais não são acessíveis
ao público apenas aos participantes
no processo polícias magistrados ju
diciais procuradores doMinistério
Público advogados e arguidos

Atéque fasedoprocesso
existe esta regraque todos
terão de cumprir
Emprincípio de acordo coma lei a
regraé a de que o processo é público
em todas as suas fases quer relativa
mente aos sujeitos processuais pu
blicidade interna querpara o público
emgeral publicidade externa O que
implicaria a assistênciapelo público
à realização dos atos processuais
a narração dos atos processuais pelos
meios de comunicação social
e consulta do processo e obtenção de
cópias e certidões de quaisquer partes
dele Mas naprática essapublicidade
não acontece

Porque razão
Porque esta regrapode ser levanta
da por decisão do juiz de instrução
criminal a requerimento do arguido
assistente ou ofendido e ouvido o
Ministério Público Ou seja o juiz do
processo pode restringir a publicida
de externa determinando a sujeição
do processo durante a fase de inqué
rito a segredo de justiça Nestes casos
em que tiver sido determinado o se
gredo de justiça oMinistério Público
pode durante o inquérito opor se à
consulta de auto obtenção de certi
dão ou informação por sujeitos pro
cessuais Aviolação do segredo de
justiça constitui crime segundo está
previsto no Código Penal

Qualapenaparaquem
cometa este tipo de crime
Diz o artigo 371 °doCódigoPenal
que quem independentemente de
ter tomado contacto como processo
ilegitimamente der conhecimento
no todo ouemparte do teorde ato de
processo penal que se encontre co
berto por segredo dejustiça é punido
com penade prisão até dois anos ou
com penademulta até 240 dias Este
crime está previsto no capítulo dos
crimes contra a realização de justiça
previstos na lei penal Comesta últi
ma alteração feita por PaulaTeixeira
daCruz o regime não foi alterado

A fuga de informação
raramente descoberta
OutrosCasosDa política ao futebol são inúmeros os processos comproblemas
de violação do segredo de justiça Não é fácil saber de onde partiu

JOANA DE BELÉM

Não são raros os casos de violação de segredo

de justiça Em Portugal nem o atual primeiroministro escapou Muitos vão parar a tribunal
mas aí o entendimento nem sempre leva a
condenações OTribunal de Oeiras por exem
plo em fevereiro de 2012 absolveu duas deze
nas de jornalistas da SIC TVI Expresso Visão
GrandeReportageme Luxque estavam acusa
dos de ter violado o segredo de justiça no pro
cesso CasaPia

Passos Coelho e oMonteBranco
Em outubro do ano passado o semanário Ex
presso noticiou que o ex procurador geral da
República enviou escutas com Passos Coelho
para o SupremoTribunal de Justiça no âmbito
do processoMonteBranco Segundo aquelejor
nal as escutas foram enviadas no dia 8 de outu
bro e o pedido da sua validação não foi acom
panhado de qualquer participação crime
Adata o primeiro ministromanifestoua suaper
plexidade coma notícia e apreocupação com a
quebrado segredo dejustiça A PGR esclareceu
que não existiam quaisquer suspeitas de ilícitos
criminais nas conversas em que participou o
primeiro ministro Pedro Passos Coelho e ins
taurou um inquérito comvista à investigação
do crime de violação de segredo de justiça

AnaPaulaVitorino confessa aoMP
AnaPaulaVitorino ex secretária de Estado dos
Transportes e membro do Secretariado Nacio
nal do PS queixou se de violação do segredo
de justiça no processo Face Oculta que inves
tiga alegados casos de corrupção e outros cri
mes económicos de um grupo empresarial de
Ovar Em outubro de 2010 o DN avançou que
a antiga secretária deEstado terádito ao Minis
tério Público que o antigo ministro Mário Uno
tentou convencê la a resolver problemas entre
Manuel Godinho principal arguido do caso e
a empresa REFER Rede FerroviáriaNacional
dizendo lhe que o empresário das sucatas era
amigo do PS O advogado de Godinho Artur
Marques disse que a fuga tinha de vir do inte
riordoprocesso designadamentedaPJ Minis
tério Público eTribunal de Instrução Criminal

Relevância sobrepôs se ao segredo
O Tribunal de Lisboa absolveu em abril de
2011 o subdiretor do SolVítor Rainho e os jor
nalistas Ana PaulaAzevedo Felícia Cabrita
Graça Rosendo e Luís Rosa da violação do se
gredo de justiçano caso FaceOculta O proces
so tinha sido aberto nasequência de um inqué

rito instaurado diretamente pelo procuradorgeral da República Pinto Monteiro Em causa
estava a publicação de escutas do processo
Face Oculta sobre a compra daTVI as conver
sas sobre a REFER eAna PaulaVitorino aAsso
ciação Nacional de Farmácias e os negócios do
Taguspark e do ex futebolista Luís Figo A sen
tença destacou que para a absolvição dos cin
co arguidos foi também importante o entendi
mento de que a relevânciapública dos factos
noticiados se sobrepôs ao valor do segredo de
justiça

O ApitoDouradopublicado nanet
O despacho daprocuradora geral adjuntaMa
ria José Morgado a reabrir o processo Apito
Dourado foi publicado integralmente na inter
net a 19 dejaneiro de 2007 representa umavio
lação do segredo de justiça O siteportugal pt
fazia uma leitura do documento destacando

que o depoimento de Carolina Salgado excompanheira de Pinto daCosta teria sido de
terminante na decisão deMaria JoséMorgado
O documento continha ainda a inquirição do
Ministério Público ao presidente do FC Porto
Pinto da Costa reproduzindo todas as acusa
ções e diálogos

O suspeito quenão o era
Em dezembro de 2012 o semanário Soldivul
gou que o fiscalistaMedinaCarreira era suspei
to no processo Monte Branco o que este des
mentiu A 7 de Dezembro o semanário escre
via que fiscalista tinha sido alvo de buscas na
sua casa e escritório nas Laranjeiras emLisboa
no âmbito da investigação a uma importante
rede de branqueamento de capitais e fuga ao
fisco detetada em Portugal Nesse mesmo dia
o Departamento Central de Investigação e
Ação Penal que dirige a investigação emitiu
umcomunicado e foi aberto um inquérito para
investigar afuga de informação MedinaCar
reira estava inocente

4 PERGUNTAS A

Primeiro
tem de se punir
os magistrados

MARINHO
E PINTO

Bastonário

da Ordem

dosAdvogados

Qual a sua posição face
a este inquéritoenviado aos
advogados
Vou aguardar as respostas dos
advogadospara depois mepro
nunciar publicamente sobre a
matéria Mas estamedidaépo
sitiva apesar de estar muito
aquémdodesejável porque em
primeira mão tem de se punir
osmagistrados eosprocurado
resque sejamresponsáveis pelos
processos em que houve viola
ção do segredo de justiça
Mesmo que que não sejam
osautores da fugade infor
mação
Claro Independentementede
as fugas de informação terem
sido feitasporsi têm deser res
ponsabilizados por ter aconte
cido nos processos que tute
lam OsConselhosSuperiores
daMagistraturae doMinistério
Público deviam fazê lo Essa
avaliação temde ser feita e de
pois caso sejanecessário apli
car apenadisciplinarse seper
ceber que houve negligência
do magistrado
Quemviolao segredo
de justiça
Não quero fazer comentários
corporativistas nem imputar a
violação do segredo de justiça
especificamente a uma classe
mas a verdade é que há fugas
flagrantes Há casos deverda
deiros assassinatos de caráter

em praça pública Basta ver
estes exemplos dos dirigentes
angolanos Temos de ser fron
tais e dizer que em algumas
fases do processo apenas os
órgãos de polícia criminal e
magistrados é que têmacesso
aos processos E essas fugas
partem obviamente desse lado
E os advogados
Quando são os advogados a
violar a informação constan
te nos processos parte se logo
para ações criminais E não só
tambémcontra jornalistas Os
juizes e procuradores que
atualmente violam o segredo
de justiça são escandalosa
mente absolvidos pelos cole
gas sem um pingo de vergo
nha A impunidade temdeaca
bar Os senhores juizes não
podem ficar impunes têm de
ser responsabilizados A se
nhoraPGR tem de irmais além
nestamedida
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