
MP não avisou que 6700
processos eram confidenciais
Justiça Em todos os casos que estiveram em segredo de justiça os magistrados não avisaram
as partes Maria José Morgado considera impossível e ilegal omitir essa informação

FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA

Nos quase sete mil processos que
estiveramvinculados ao segredo
de justiça os procuradores do Mi
nistério Público MP não adver
tiram os respetivos intervenientes
arguidos testemunhas vítimas e
assistente Este aviso deveria ter
sido registado nos autos de inter
rogatório ou inquirição mas isso
nunca aconteceu

A conclusão consta do relatório

elaborado pelo inspetor do MP
João Rato encomendado pela
procuradora geral da República
Joana MarquesVidal no âmbito
da auditoria realizada à fuga de in
formação A decisão do Ministé
rio Público e do juiz respeitante à
imposição do segredo de justiça
nunca foi notificada aos sujeitos
processuais revela o documento
que analisou 6696 processos rela
tivos aos anos de 2011 e 2012

Apenas nalguns processos das
comarcas deOlhão e Portimão foi

consignado no expediente aler
ta João Rato Porém em caso al
gumdos examinados pela audito
ria os intervenientes processuais
foram advertidos de que ficavam
vinculados ao segredo de justiça
Apesar das conclusões enun

ciadas no relatório Maria José
Morgado diretora do Departa
mento de Investigação eAção Pe
nal garante que a comunicação
da sujeição do inquérito a segredo
dejustiça é sempre feita aos inter
venientes processuais nomeada
mentearguidos eassistente e su
jeita a contraditório e controlo do
prazo
Segundo a procuradora geral

adjunta do departamento que en
globou 1409 processos confiden
ciais a obediência a essa regra
corresponde à prática no DIAP
de Lisboa e noTribunal de Instru

ção Criminal de Lisboa e é pra
ticamente impossível mesmo ile
gal omitir essa informação aos
intervenientes e sujeitos proces

suais São todos notificados do

despacho e do prazo evidente
mente

No entanto Eurico Reis juiz
desembargador do Tribunal da
Relação de Lisboa sublinha que
tal como este há muitos procedi
mentos cuja legalidade é questio
nável E não encontro uma jus
tificação racional para isto con
fesso porque os procedimentos
supostamente são para cumprir

conclui aquele magistrado
O relatório que se reporta aos

anos de2011 e2012 assume ain

da que com a remessa eletrónica
dos processos entre os serviços
alargava se o leque dos que pe
los menos potencialmente lhe
podiam aceder Como solução
uma das medidas preventivas
propostas pela equipa de João
Rato é a da clara identificação e a
comunicação formal a todos os

intervenientes processuais
A auditoria tornada pública a

10 de janeiro revela um cenário
de impunidade do total de 6696
apenas 83 inquéritos criminais fo
ram instaurados por fuga de infor
mação num universo de 1528 ca
sos suspeitos Desses apenas
nove resultaram em acusações
seis em que os arguidos são jor
nalistas dois contra agentes de
justiça e um não especificado

Inquérito da PGR só teve 23 respostas
BalançoDo total de 40 entidades
evárias personalidadesaquema
Procuradoria Geral daRepública
PGR enviou um questionário
para revelar casos que conheces
sem deviolação do segredo dejus
tiça apenas 23 responderam Ao
desafio responderam 23 daquelas
entidades e personalidades umas
por escrito outras oralmente me
diante entrevista pessoal ou telefó
nica explicou João Rato o procu
rador responsável pela auditoria
feita ao tema em 2013

Assim cinco dos inquiridos
consideraramque quandohási
nais de violação nem sempre se
determina a abertura de inquérito
e quando aberto não se realiza
uma verdadeira investigação de
nunciaram três procuradores do
Ministério Público MP Oque le
vou ao esmorecimento das partici
pações mesmo quando háconhe
cimento de evidentes violações do
segredo como referem duas res
postasdadas por advogados e pro
curadores do Ministério Público

Porém uma larga maioria con
siderou globalmente positiva a
atuação doMPna gestão e imposi
ção da confidencialidade dos pro
cessos E a maioria dos inquiridos
mostrou se favorável ao regime
atual da publicidade

Esta lista de 20 perguntas foi en
viadaemdezembro pela PGR a to
dos os representantes das profis
sõesjurídicas e a alguns jornalistas
depois de terminado o trabalho de
campo realizado pela equipa de
João Rato FAS

4 PERGUNTAS A

Isto é mais
um disparate da
alteração da lei

PAULODE
SÁECUNHA
Advogado

OMinistério Público ou o

juiz de instrução são obriga
dos aavisar as partes de que
o processo está sob segredo
de justiça
Não existe uma obrigatorie
dade específica na lei a dizer
que oMinistério Público ou o
juiz de instrução criminal

tenha de o fazer Mas parecemeóbvio o faça Aspartes têm
de saber

Então porque acha que isto
aconteceu em todas as inves

tigações que foramquase
sete mil emdois anos

Isto émais um dos disparates
que resultam da alteração le
gislativade 2007 Até aí a regra
era a daconfidencialidade dos

processos judiciais Agora
passa a ser a exceção Muitas
vezes o que acontece é que
esse segredo édecretado antes
de serem constituídos os su

jeitos processuais os argui
dos e assistentes e depois
quando já os há não há forma
de o saberem porque não lhes
é dito

Quais podem ser as conse
quências desta falha
Isto levanta um problema
muito sério que potencia a
prática do crime de violação
de segredo de justiça Quem
não tem conhecimento de que
um processo é confidencial
nem sabe que está a praticar
o crime se o fizer Mas até já
surgiram casos que depois de
feitaestaauditoria foram re
mendados Ou seja foi dito a
uma dada alturaque o proces
so não era público Mas só de
pois não na altura devida
Preferia a lei como estava até
ser alterada em 2007

Sim Na fase de inquérito é na
tural que a regra seja a do se
gredo paraproteger as partes
e os sujeitos processuais e a
investigação Se a lei era efi
caz para quê alterá la Não
entendo A fundamentação
que existia que é a mesma
atualmente é razoável É ne
cessário proteger e garantir a
eficácia das investigações
Claro que há casos e casos Se
estivermos perante um caso
de injúrias ou difamação se
calhar não faz sentido o pro
cesso ser confidencial mesmo
na fase de instrução Mas nos
casos de crimesmais graves e
emque asvítimas sejammais
vulneráveis já faz

REGRAS DO SEGREDO DEJUSTIÇA

Publicidade
Coma reforma de 2007 do

Código de Processo Penal a regra
passou a ser a de que os processos
são públicos em todas as fases
da investigação ao julgamento
Porém ojuiz de instrução crimi
nal ou oMinistério Público

podemdecretar o segredo de justi
ça para salvaguardadas vítimas
ou da própria investigação

Validação
OMinistério Público pode pedir
o levantamento dapublicidade
mas só será válido caso o juiz de
instrução valide o pedido no prazo
de 72 horas Os arguidos os ofen
didos ou os assistentes no proces
so podempedir a confidencialida
de aosmagistrados se estes consi
deraremque os seus direitos ficam
prejudicados sem segredo

Segredo
O segredo dejustiçavalidado na
fase de instrução determinaque
seja proibida a assistência a ato
processual e a divulgação do seu
conteúdo Vincula todos os sujei
tos processuais bem como as pes
soas que por qualquer título tive
rem tomado contacto com o pro
cesso ou conhecimento de alguns
dos seus elementos

Exceções
Os magistrados podem permitir
que a determinadas pessoas seja
dado conhecimento sobre o con

teúdo do ato processual ou de um
documento sujeito a segredo de
justiça se tal não puser em causa a
investigação ou se for fundamen
tal ao esclarecimento daverdade

ou indispensável ao exercício dos
direitos dos arguidos
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