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MPocultou despacho
que afastava suspeitas
contra Sócrates

MicaelPereira

Aofimdetrêsmesesde
análise às contas de
JoséSócrates edasua
mãe na Caixa Geral
deDepósitos CGD e
doempresário Carlos
Santos Silvano então
BES tudo se preci
pitou no mesmo dia

19 de julho de 2013 Nessa data numa
investigação informal que estava a ser
desenvolvida como formatodeprocesso
administrativo PA e que acumulava
já várias centenas de páginas o PA
806 2013 iniciado com base num rela
tórioproduzido pelaCGDemqueoalvo
era José Sócrates um procurador do
DepartamentoCentral deInvestigaçãoe
Ação Penal DCIAP assinou um despa
chocomefeitos imediatos Sóumaparte
dessedespachoera conhecida atéhoje O
seu conteúdo no entanto pode vir a ter
implicaçõesnodesfechodaatual faseem
que se encontra aOperaçãoMarquês o
processo de corrupção que tem como
protagonista o ex primeiro ministro e
na avaliação que o Tribunal Central de
InstruçãoCriminal terádefazersobre se
o Ministério Público cumpriu as regras
de defesa dos direitos dos arguidos
ou pelo contrário andou acontorná las
durante a sua investigação aSócrates
Na primeira parte desse despacho de

19 de julho de 2013 o procurador Rosá
rio Teixeira escreveu No que se refere
às pessoasobjetodacomunicaçãoinicial
José Sócrates Pinto de Sousa e sua mãe
Maria AdelaideMonteiro entendemos
não terem sido reunidos elementos que
confirmem as suspeitas iniciais susci
tadas pelas operações quando vistas
isoladamente pelo que se não justifica
quanto aos mesmos salvo melhor in
formação o prosseguimento da inves
tigação em inquérito e se determina o
arquivamentodopresentePA Ficavam
assim afastadas as suspeitas levantadas
num relatório enviado pela CGD a12de
abril de 2013 para a Polícia Judiciária
PJ e o DCIAP de que a conta da mãe
do ex primeiro ministropoderia ter ser
vido de conta de passagem para fazer
chegar lhemais demeiomilhãodeeuros
vindos de CarlosSantos Silva

Emcontrapartida na segunda parte
desse despacho o procurador pronun
ciava se sobre os factos descobertos no
âmbito de umoutroPA o 201 2012 que
tinha sido fundido com o PA 806 2013
por ter tambéma ver como empresário
Carlos Santos Silva e mandava extrair
uma certidão para abrir um inquéri
to crime Entendemos assim que os
elementos já recolhidos emsede de pre
venção fazem indiciar quanto a Carlos
SantosSilvaapráticadecrimede fraude
fiscal e mesmo de branqueamento de
capitais justificando se assim o prosse
guimento da investigação em sede de
inquérito Esse inquérito teria início
horas depois com a conversão do PA
806 2013naOperaçãoMarquês
No entanto só esta segunda parte do

despacho foi copiada para os autos da
Operação Marquês A primeira parte
sobre o arquivamento das suspeitas a
Sócrates manteve se oculta até janeiro
de 2019 quando o procurador foi obri
gadoadisponibilizaraversão integraldo
PA806 2013 cumprindoumaexigência
feita pelo juiz IvoRosa responsável pela
fase de instruçãodo processo crime

Apesar das suspeitas contra Sócrates
teremsido arquivadasnoâmbitodoPAa
19dejulhode2013 oExpressoverificou
que as transações entre Carlos Santos
Silva Maria Adelaide Monteiro e José
Sócrates constam logoapartirdapágina
10doprimeirovolumedos autosdaOpe
raçãoMarquês O factodeoprocesso ter
começado tendoapenas comosuspeitos
formais Carlos Santos Silva e a Codecity
umaempresadoantigoadministrador

da Portugal TelecomRui Pedro Soares
paraaqualoempresário transferiu600
mil euros em 2012 e que deu origem ao
PA 201 2012 que veio a ser integrado
no PA 806 2013 teve consequências
importantesparaa investigação
Comonãoestavamnessemomentoem

causa indícios de corrupçãomasapenas
de fraude fiscal e lavagem de dinheiro o
procurador Rosário Teixeira conseguiu
evitar ter como polícia de investigação
do caso a PJ que tem uma equipa es
pecializadanesses tiposde crime eviu
ser lhe aprovadaemvez dissoumaequi
padaAutoridadeTributária coordenada

pelo inspetor tributárioPauloSilva com
quemvinhaafazerumaespécie depare
lha noMPemgrandes processos crime
desde aOperaçãoFuração em 2005
Outros elementos encontrados no

PA 806 2013 reforçam a ideia de que o
arquivamento ditado por Rosário Tei
xeira às suspeitas sobre Sócrates terá
correspondido apenas a uma estratégia
de bastidoresdoMP
Para justificaraaberturadaOperação

Marquês o procurador não deu ênfase
aos 600 mil euros transferidos de Car
los Santos Silva para a Codecity de Rui
Pedro Soares mas antes à manifesta
incongruência entre os 3 8 milhões de
euros de rendimentos declarados por
aquele empresário entre 2004 e 2012 e
osmaisde 20milhões em movimentos
financeiros e investimentos imobiliários
detetados nessemesmoperíodo
Já depois de aOperação Marquês ter

início o procurador assinou um ofício
a 5 de agosto de 2013 no âmbito do PA
que era suposto já ter sido encerrado
Esse ofício era endereçado ao Banco de
Portugal e nele Rosário Teixeira pedia
informações sobre a adesão de Santos
Silva aos RERT II e III os regimes ex
traordináriosderegularizaçãotributária
lançados em2010e2012paraquemqui
sesse repatriar voluntariamente dinhei
ro escondido no estrangeiro a troco de
uma taxade imposto de apenas 5 e da
garantia de segredo sobre a sua origem
A justificação que o procurador dava

parapediro acesso aosRERTde Santos
SilvaeradequehaviacontasemPortugal
do empresário por onde transitaram
fundos que se suspeita não serem do
mesmo masestaremsimaserutilizadas
para fazer circular fundos de terceiros
estes com indiciada ligação a funções
públicas Semmencionar o seu nome
pareciareferir se claramenteaSócrates
Esse ofício que nunca teve resposta foi
enviado ao Banco de Portugal no âmbi
to do PA 806 2013 um mês antes de os
RERTteremsidoreferidospelaprimeira
vez a 5 de setembro de 2013 nos autos
daprópriaOperaçãoMarquês numrela
tórioproduzidopeloinspetorPauloSilva
enumdespachosubsequenteemqueRo
sário Teixeira pedia ajuda ao juiz Carlos
Alexandre paraquebraro segredodessa
informação O que veioaacontecer
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