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CASO MARQUES ¦JURISTA DEFENDE FIMDOSEGREDO

Sócrates
autoriza
divulgação
de escutas
Penalistas consideram que ao

divulgar partes ex governante abriu
porta a conhecer o conteúdo total

TÂNIA LARANJO

NumaalturaemqueJosé Sócrates divulgou partes das escutas telefó
nicas e tornou público

excertos do primeiro interroga
tório judicial mui
tos juristas conside
ramque o ex gover
nante deu consenti
mento ao conheci

mento integral dos
mesmos conteúdos

José Sócrates
abriu a porta ao co
nhecimento inte

gral devido ao con
sentimentopresumido disse ao
CMRui Pereira um dos autores
da última revisão do Código Pe
nal que considera mesmo não
fazer sentido manter se o segre
do de justiça externo
Também o penalista Costa

Andrade entende que é legítima a

figura do consentimento presu
mido recusando apenas que
a mesma permita a violação
do segredo de justiça externo
Ahonra estána esfera do visado
e esse consentimento pode ser
presumido Já o segredo de justi
ça é um crime contra a realização
da justiça
André Ventura professor de

Processo Penal considera que a
figura deve ser tida emconta Se
o arguido interpõe uma provi
dência cautelar para silenciar a

comunicação social
mas decide ele pró
prio falar sobre o
processo e até citar
partes integrantes
do mesmo tem ne
cessariamente de se

concluir que a pro
teção jurídica de
terminada pela pro
vidência cautelar

deixa de fazer sentido Caso

contrário estaríamos perante
uma flagrante e injustificada si
tuação de desequilíbrio de ar
mas contrário ao espírito do
princípio do contraditório

PORMENORES

5
dias depois de ter fala

do na TVI José Sócrates
continua debaixo de fogo
É acusado de violar segredo
de justiça

ABALAFUNDAMENTOS
Francisco Teixeira da Mota es
pecialista em liberdade de im
prensa diz que o monólogo de
Sócrates abalou os fundamen

tos da providência cautelar

SEGREDO DE JUSTIÇA
O segredo de justiça procu
ra assegurar a proteção
de duas dimensões o fun
cionamento e a eficácia

da justiça e a honra o bom
nome e a reserva da vida
privada dos envolvidos

Advogados ameaçam com queixa
contra presidente do sindicato

Adefesade José Sócrates con
siderou que o presidente do Sin
dicato dosMagistrados doMi
nistério Público AntónioVenti
nhas violou o dever de segredo e
vai fazerumaparticipação à pro
curadora geral daRepública
Violougravemente o dever a
que estáestatutariamente ads
trito de respeitar a presunção de
inocência de arguido António
Ventinhas temvindo apúblico
defender o MP
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