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Pornografia infantil Juíza
foi investigada devido
a um equívoco
Caso foi arquivado em Fevereiro Ministério Público doTribunal da
Relação de Guimarães diz ter havido engano no endereço de IP

SILVIA CANECO

silvia caneco@ionline pt

Foi investigada e tornou se notí
cia por suspeita de ter em sua
casa pornografia de menores
Afinal a juíza jubilada de Gui
marães só terá sido envolvida

no caso investigado pela Polí
cia Judiciária desde 2012 devi
do a um erro no endereço de IP
que permite localizar o compu
tador Foi pelo menos esta a
razão invocada pelo Ministério
Público do Tribunal da Relação
de Guimarães para arquivar o
inquérito O processo chegou ao
fim mais de dois meses antes de

o caso se ter tornado público
Segundo uma nota da Procu

radoria Geral da República PGR
o inquérito relativo a um even
tual crime de pornografia infan
til foi arquivado logo a 12 de
Fevereiro por se considerar não
existir qualquer indício do come
timento do crime por aquela
magistrada Isto porque afinal
as suspeitas não terão passado
de um engano As suspeitas rela
tivas à magistrada resultaram

de um equívoco no fornecimen
to do IP utilizado para aceder
ao servidor luxemburguês decor
rente de lapso na indicação da
hora e do local do acesso acres
centava o comunicado

O caso veio a público depois
de um outro juiz ter pedido ao
Supremo Tribunal de Justiça
STJ o afastamento das buscas
domiciliárias à casa da magis

trada invocando que era seu
amigo pessoal e visita de casa
há mais de 17 anos e que esse
relacionamento com a juíza e
familiares não lhe iria permi
tir a imparcialidade que a situa
ção impunha O juiz alegou ain
da o acompanhamento da evo
lução do estado de saúde da
juíza que se jubilara prema
turamente devido a um aciden

te como motivo para ser afas
tado do processo
O magistrado era o responsá

vel por autorizar o pedido de
buscas promovido pelo procu
rador do Ministério Público e

que visava a casa onde a juíza
vivia sozinha A Polícia Judiciá

ria suspeitava que esta leria em
sua posse vários ficheiros de por
nografia de menores
O tribunal superior reconhe

ceu o desconforto causado pela
intervenção do juiz neste caso
e classificou a sua atitude como

escrupulosa mas rejeitou o
pedido
Segundo o acórdão assinado

pelo juiz relator Souto de Mou
ra datado de 15 de Novembro
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de 2012 a possibilidade de o
magistrado não agir com impar
cialidade não se punha até pelo
pedido de escusa que apresen
tou Percebe se facilmente o

desconforto para o requerente
causado pela sua intervenção
neste processo Porém aquilo a
que importa atender é tão só
saber se a generalidade das pes
soas que saibam dessa específi
ca intervenção serão levadas a
desconfiar da imparcialidade do
requerente Ora os contornos
do caso apontam para que se
trate essa de umaeventualida
de remota explica o acórdão
acrescentando que nenhum dos
motivos apresentados no pedi
do de escusa do desembargador
do Tribunal da Relação de Gui
marães era suficientemente

sério e grave para a genera
lidade das pessoas desconfiar
da imparcialidade do mesmo
Os juizes conselheiros chega

ram mesmo a citar outros acór

dãos para mostrar que a inde
pendência dos tribunais cons
titui uma exigência do Estado
de direito e é garantida pela
independência dos juizes Lem
brando que o Código de Proces
so Penal CPP prevê circuns
tâncias em que um juiz pode
pedir o afastamento do proces
so os juizes do STJ concluíram
que esse pedido de escusa só se
mostra legítimo quando esti
ver verdadeiramente em causa

a imparcialidade do juiz o que
não se justificava pela relação
de amizade que o magistrado
tinha com a visada na investi

gação
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