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HACKEREM PRISÃO DOMICILIÁRIA NA HUNGRIA

Pirata nãoquerdar segredos àPJ
ESTRATÉGIAODefesa de Rui Pinto tenta evitar que computador do hacker
seja analisado emPortugal CRIME ©Conteúdo pode ser usado para abrir
vários processos por corrupção oupara o condenar por acesso ilegítimo

Rui Pinto não quer que oseu computador e adeze
na de discos rígidos que

guardava na sua casa emBuda
peste sejam analisados pelaPo
lícia Judiciária A defesa do

hacker português prepara um
contra ataque na Justiça hún
gara não só para evitar que Rui
Pinto seja julgado em Portugal
como também para evitar que
os objetos apreendidos sejam
enviados para o nosso país
A situação nãoé fácil para o pi
rata informático O cumpri
mento do mandado europeu
obedece aprotocolos de coope
ração que deixampoucas dúvi
das sobre a sua efetivação A
juíza que ouviuRui Pinto reme
teu a decisão para um tribunal
superior mas
apenas por
uma questão
formal por
que aquele
não aceitou seguir de imediato
para Portugal
Se Rui Pinto for extraditado o

mesmo vai acontecer com as

provas apreendidas Que têm
de ser analisadas pela Justiça
portuguesa e podem motivar

uma catadupa de processos
Resta saber se os segredos de

Rui Pinto podemdepois ser va
lorados nos tribunais Sabe se

que amaioria dos dadosque re
colheu sobre

personalida
des domundo
do futebol fo
ram obtidos

de forma ilícita Mas como as
buscas da políciahúngara fei
tas apedido da PJ que resulta
ramna apreensão do computa
dor são lícitas aqueles conheci
mentospoderãoserconsidera
dos fortuitos logo válidos Se

servirem para fundamentar
processos pelos chamados cri
mes de catálogo como a cor
rupção poderão vir a ser ad
mitidos como prova Mas não é
¦ líquidoháquemdefenda queos
acessos de Rui Pinto só podem
servir contra ele Para o conde
nar por acesso ilegítimo por
mais que revelemcrimes graves
cometidospor terceiros
Certo é que os advogados vão
tentar tudo para evitar que a
Polícia Judiciária conheça os
segredos deRuiPinto

NOTÍCIAEXCLUSIVA
DA EDIÇÃO EMPAPEL

Mecanismos
são simplificados

ADecisão Europeia de In
vestigação DEI é ummeca
nismomais simplificado que
funciona dentro do espaço
europeue permite a apreen
são de determinados objetos
«como computadoressem
quer haver detenções

TEM INTERNET EM
VÁRIOS APARELHOS

Paraalémdapulseira ele
trónica não foi aplicada qual
quermedida de coação aRui
Pinto Continuacominter
net em casa e acede através
do seu telemóvel e da televi
são Issomesmo foi confir
mado pelo CM que falou
comohacker em sua casa
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CLAQUE|BENFICA PAGA MULTADE
A festa de aniversário dos No Name Boysno dia 4 de março de 2015 custou ao Ben
f ica 1125 euros Em causa está a aplicação de
uma coima pela Câmara de Lisboa no âmbito
de um processo de contraordenação Domin
gos Soares de Oliveira deu o OK para se pagar
a multa pelo ruído petardos e tochas

MAILS |TERJORGE MENDESNA
Numa troca de malls entre Soares de Oliveiranúmero 2 da Benfica SAD Miguel Moreira dl
retor financeiro e Bernardo Faria de Carvalho
retor para a expansão internacional a 27 de no¦
vembro de 2015 éfeita uma referência ao supera
gente Jorge Mendes É importante termos o Jorge
Mendes na mão comenta o vice da Benfica SAD

Tentou extorquir
um milhão à Doyen

 Rui Pinto tentou extor
quir ummilhão de euros à
Doyen Queria receber em
formade doação oupor um
contrato fictício de empre
go coma empresa

Suspeito mudou
várias vezes de casa

 Rui Pintomora há vários
anos na Hungria mas anda
de casa emcasa Está no
mesmo local desdemaio de

2018 mas só agora a PJ
soube onde se escondia

Diz que não foi ele
quem publicou mails
BRui Pinto garantiu ao CM
que não foi ele quempublicou
os novos mails do Benfica Às
18 horas de dia 18 sexta fei
ra o hacker pediu à nossa
equipa de reportagem que ve
rificasse que não foi ele a di
vulgar os novos dados

PORMENORES

Alusivo aporta 18
A divulgação de mails do Benfi
ca às 18 horas dos dias 18 tem
que ver com a porta 18 Os blogs
contra o Benfica usam o número
comosimbologia

Dez dias antes
As propriedades dos ficheiros
agora conhecidos mostram que
os mails foram carregados dez
dias antes e programados para
serem tornados públicos no dia
18dejaneiro

Diretor financeiro
0 alvo deste novo ataque infor
mático foi o diretor financeiro
do Benfica As suas comunica
ções privadas foram divulgadas
em forma deficheiros noblog
Mercado de Benfica que foi no
vamente reaberto

Pai viaja sem telemóvel
Q O pai de Rui Pinto rodeou se
de cuidados Chegou à Hungria
antes da detenção do filho mas
não levou telemóvel Tinha re
ceio de ser intercetado pelas au
toridades que localizassemRui
Pinto quando o fosse visitar
Nadamais falso As autorida

des já estavamno terreno e pre
paravam a operação que se
concretizou na quarta feira O
hacker que alegadamente pira

teouas caixas de mails doBenfi

ca tinhaprovocado a PJ e escri
to se conseguirem apanhem

me Eles conseguiram locali
zaram no e esperaram que
saísse de casa Apanharam no
quandoestavacomopai apor

ta da sua residência no centro

de Budapeste Vimuitos polí
cias à civil mas nem tentei avi
sar o meu filho Percebi logo o
que estava a acontecer contou
o pai do hacker ao CM
A mãe de Rui Pinto também

está atualmente naHungria e a
família aguarda agora a decisão
das autoridades locais Querem
saber se o filhovaimesmo terde

regressar aPortugal

Decisão pode demorar 60 dias
A decisão do tribunal supe

rior de enviar Rui Pinto para
Portugalpode demorar 60
dias Quem o disse foi ajuíza
que ouviuRui Pinto que ga
rantiu que até 19 de março
terá de ser conhecida a deci
são O tribunalvai verificar

se omandado de detenção
europeu cumpre os formalis
mos legais e caso tal aconte

ça o suspeito terá de viajar
para o nosso país onde res
ponderá imediatamente por
tentativa de extorsão no caso
da Doyen Rui Pinto sópode
rá no entanto ser interroga
do por esses factos depois de a
juíza tervalidado o chamado
princípio da especialidade
Portugal só pode interrogá
lo por factos domandado
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