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comprovadeque vive
háano emeionaHungria
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Juíza húngara coloca
RuiPinto que assumiu
ligaçãoaoFootball Leaks
emprisão domiciliária PJ
insatisfeita comamedida

O hacker português Rui Pinto que
após ter sido detido na quarta feira
passada naHungria assumiu a sua
ligação aoescândaloFootball Leaks
conseguiu para já evitar a cadeia
com a prova de que vivia há ano e
meio no mesmo apartamento em
Budapeste na capital húngara
Rui Pinto está desde ontem em

prisão domiciliária com vigilância
electrónica enquanto as autorida
des húngaras decidemseo entregam
aoMinistérioPúblicoportuguês que
emitiu o mandado europeu que es
teve na origem da sua detenção
A Polícia Judiciária PJ tentava há
muitos meses localizar o pirata in
formático suspeito de tentativa de
extorsão e acesso ilegítimo entre
outros crimes
O seu advogado húngaro David

Deak explicou ao PÚBLICO que
apresentou documentos em tribu
nal nomeadamenteumcontratode
arrendamento que convenceram a
juíza que analisouquaisas restrições
que deviam ser impostas ao jovem
de30anos enquanto as autoridades
húngarasdecidemaextradição Ele
explicouque vivia namesma casahá
um ano e meio e nãoandava a fugir
de ninguém Insistiu aindaquenun
catinha sidopunidocriminalmentee
quenãoéumcriminoso completou
David Deak
OMinistério Público húngaro ti

nha pedido que o hacker ficasse na
cadeia à espera da decisão sobre a
sua extradição oque segundoDavid
Deak é aceite namaioria dos casos
Por isso recorrerampara a segunda
instância pedindo a prisão domeu
cliente e eu recorri pedindo que lhe
fosse imposta a restriçãomínima fi
car em liberdade mas impedido de
sair da cidadedeBudapeste adian
tou ainda o advogado A decisão do
tribunal superiordeve serconhecida
nas próximas duas semanas
Sobre os motivos que levaram

o hacker a opor se à sua entre
ga às autoridades portuguesas
David Deak comentou apenas

que a defesa acredita que não te
rá um processo justo em Portu
gal sem justificar essa convicção
Quem não ficou nada contente

com a prisão domiciliária de Rui
Pinto foi a PJ que investiga há mais
de três anos o hacker e teme que a
liberdade de contactos e de movi
mentos aindaque confinada à sua
casa lhepermita pessoalmenteou
através de terceiros apagar o rasto
dos crimes de que é suspeito

Várias autoridades atentas
Nomandado de detenção europeu
emitido esta semana oMinistério
Público português alegaqueháope
rigo deRui Pintofugir deperturbar a
investigação e de continuar a activi
dade criminosa Por isso assume se
a intenção de apresentar opirata in
formático aum juiz de instruçãoque
determine uma medida de coacção
mais gravosa queosimples termode
identidade e residência quandoeste
chegar a Portugal

Adetençãodohacker comunicada
aos vários países da UniãoEuropeia
através da Europol está a suscitar o
interesse de autoridadesestrangeiras
que pretendem ter acesso ao vasto
material informático apreendido
discos externos pen drives cartões
de memória e um computador e
interrogar o jovem
Ontem umdos advogadosdeRui

Pinto WilliamBourdon afirmouque
o hacker estava a colaborar com o
Ministério Público francêsque des
de Dezembro de 2016 investiga cri
mes de fraude fiscal qualificada na
sequência das revelações feitas por
um consórcio de jornalistas com

base em documentos colocados no
site do Football Leaks Existe uma
cooperação activa entre Rui Pinto
e o Parquet National Financier de
partamento especializado emcrimes
financeiros revelou Bourdon em
declarações à France Press citadas
pelo Expresso
O semanário diz que Rui Pinto

também aceitou um pedido de co
laboração que lhe tinhasido enviado
porumprocurador suíço que está a
liderar umainvestigação sobre a rela
ção entre um colegamagistrado e o
presidente da FIFA Gianni Infantino
Isto na sequência de notícias publi
cadas em Novembro passado pelo
consórcio de jornalistas combase em
documentos divulgados pelo Foot
ball Leaks
Neste momento o Ministério Pú

blico imputa aRui Pinto seis crimes
dois crimesde acesso ilegítimo dois
deviolaçãodesegredo umdeofensa
a pessoa colectiva e ainda uma ten
tativade extorsão
O único clube de futebol visado

por estes ilícitos éoSporting que te
rá sido vítima deumcrimede acesso
ilegítimo Rui Pinto terá acedido a30
deSetembrode 2015 ao email de vá
riosmembrosda administração e do
departamento jurídico dos leões
Antes já fizera o mesmo com o sis
tema informático do fundode inves
timento Doyen Investment Sports
que financia passes de jogadores e
treinadores e tambémterá sido alvo
de tentativade extorsão Essesdocu
mentos acabarampor ser publicados
no site do Football Leaks

meoliveira@publico pt

Público

63

S/Cor

735 cm
2

31885

Nacional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:19012019

Justiça


