
Juízes ganhampoder para decidir
perdão a corruptos arrependidos

Reforma Dispensa de penapara corruptos que denunciem crime deixa de ser automática e
passa a depender dos juízes Agravadas penasmínimas para corrupção e tráfico de influências

FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA

No dia 5 de setembro de 2014 Ar
mandoVara ex ministro do Go
verno de José Sócrates ouviu ojuiz
doTribunaldeAveiro condená lo a

cinco anos por três crimes de tráfi
co de influências Estou em cho

que confesso disse o próprio na
altura àsaídado julgamento Se a
condenação fosse hoje o choque
poderia ainda sermaior Agora o
Código Penal CP passa a prever
que a penamínima para o crime
passeparao dobro do que é de seis
mesesparaumano Quanto àpena
máxima continua amesma cinco
anos e o mesmo se passa com a
corrupção ativa Aumentao prazo
de prescrição para o máximo pre
visto nalei 15 anos

Naquela que foi a35 ªalteração
aoCódigo Penal publicadaontem
emDiário daRepública prevê se
aindaumaoutra alteraçãodemon
ta destavezno quetocaà dispensa
depena perdão depena emlin
guagemcomum dos corruptos que
semostrarem arrependidos Aalte
ração reforçaospoderes dosjuízes
Atualmente esseperdão é automá
tico sempre que se verifique um
conjunto de pressupostos por
exemplo denunciar o crimeou res
tituiro querecebeu Agoraesseper
dão deixa de ser automático fican
do àconsideração dosjuízes

Três letras apenas numaalínea
n °1doartigo 374 °Bfazemadife
rença Onde se lia o agente é dis
pensado de pena sempre que
passaaler se o agentepode ser dis
pensado depenasempre que

Outra das alterações relevantes
do diploma destinado a dar cum
primento às recomendações do
Grupo de Estados Contra a Cor
rupção do Conselho da Europa
GRECO é a de que aresponsabi
lização penaldaspessoas coletivas
incluindo as entidades públicas
empresariais e incluindo a respon

sabilidadepenal das pessoas cole
tivaspelo crime depeculato apro
priação indevida de bens ou di
nheiro e peculato de uso Bem
como a tentativa do crime de cor

rupção ativa que passa aserpuni
do Naalturada discussão desta lei
o consenso parlamentar foi amplo
como é raro acontecer

PSD PS CDS PCP BE e PEV
concordaramemassinarum texto

conjunto quevisa incluir nalegis
lação portuguesaum conjunto de
recomendações em matéria de
combate à corrupção PSD e PS
chegaram a entendimento para
reunirnum só documento os pro
jetos de lei que estavampendentes

no Parlamento desde 2013 Pela

novaredação o funcionário que
ilegitimamente se apropriar em
proveito próprio ou de outra pes
soa de dinheiro ou de qualquer
coisamóvel ou imóvel pública ou
particular que lhe tenha sido en
tregue esteja na suaposse ou lhe
seja acessível em razão das suas
funções é punido compena depri
são de1a 8 anos

O conceito defuncionário é alar

gado passando aabranger agentes
de organizações de direito interna
cional público bem comojurados
e árbitros nacionais de outros Esta

dos quando a infração tiver sido
cometida total ou parcialmente
emterritório português

Face Oculta é caso quase único
Segundo o acórdão do processo
FaceOculta que tem2781 páginas
o empresário Manuel Godinho
terá elaborado um esquemapara
favorecer as suas empresas Fê lo
entregando prendas e dinheiro a
titulares de cargos políticos e a
gestorespara que estes decidissem
a seu favor É o caso deArmando
Varaque acabou condenado a cin
co anos de prisão efetiva por três
crimes de tráfico de influência
Uma decisão inédita na Justiça
portuguesajá que são quase ine
xistentes as condenações em sede
dejulgamento por este crime Es
tou em choque confesso A sen
tença não é sobre as acusações A
sentença temmuito quevercoma
minha circunstância Não apenas
comisso ter sido governante mas
comaminha circunstância afir
mouArmandoVara visivelmente
abatido depois de ter ouvido a lei
tura do acórdão a5 de setembro

Os juízes deram comoprovado
que se teráencontradováriasvezes
comGodinho de quem recebeu
25 mil euros Amesmaquantia re
cebeuLopesBarreira empresário
consultor e membro fundador da

Fundação para a Prevenção e Se
gurançaRodoviária Foi condena
do a três anos e novemeses tam

bémpor tráfico de influências com
a condição de pagar25 mil euros a
uma instituição de solidariedade
social

Vara foi condenado a cinco anos por tráfico de influências
JULGAMENTO Em setembro o Tribunal de Aveiro con
denou o ex ministro socialista e ex administradorda

CaixaGeraldeDepósitosedoMillennium bcpArmando
Vara a cincoanos de prisão efetiva por três crimes de
tráfico de influência Um caso muito raro na Justiça

portuguesa Ojulgamento doFace Oculta duroutrês
anos e resultou na condenação de 11 dos 36 arguidos
em prisão efetiva Os restantes foram igualmente con
denados mas a penas suspensas O empresário de
Ovar Manuel Godinho foi condenado a 17 anos
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