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Difamação. Onde
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de defender um
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Júdice vai responder por declarações contra inspectores da PJ. Advogados
defendem-no, procurador diz que há limites

Até onde pode ir um advogado em defesa do seu cliente? José Miguel Júdice afirmou
em Novembro de 2010 que os inspectores da Polícia Judiciária (PJ) teriam tido uma
atitude "inominável" e cometido um "crime de furto" quando apreenderam o passaporte
de João Rendeiro no momento em que este chegou ao aeroporto de Lisboa, na fase
de buscas do processo BPP. As declarações vão agora levar Júdice a julgamento por
quatro crimes de difamação agravada. João Rendeiro e o advogado Paulo Farinha
Alves também terão de responder, mas por um crime de denúncia caluniosa, por terem
apresentado uma participação contra os investigadores acusando-os dos crimes de
furto e de abuso de poder. O processo acabou arquivado por ter ficado provado que
existia, de facto, um mandado de busca.

José Miguel Júdice reagiu à decisão do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa
alegando que "os advogados não podem ter medo de fazer aquilo que
deontologicamente lhes compete". Onde se traçam os limites? "É evidente para
qualquer um que o dever de defesa tem limites. Um advogado não pode dizer, por
exemplo, que o procurador corrompeu o juiz. Ou melhor, pode dizê-lo, mas só se for
verdade e tiver maneira de provar", diz ao i um magistrado do Ministério Público que
pediu o anonimato.

O advogado João Nabais entende existir "um especial dever de defesa de um cliente"
e, por isso, aceita que "um advogado empenhado use expressões por vezes
excessivas": "Temos de aceitar que se utilize uma terminologia mais contundente, às
vezes até a roçar a brutalidade, e dar um desconto." O que não significa,
acrescentará, que não existam limites. "É óbvio que existem. Não posso andar por aí a
dizer que são todos uns sacanas. Mas aceito que dizer 'apreenderem o passaporte ao
meu cliente corresponde a um furto' não tem o mesmo significado que dizer que 'são
uns ladrões'".

O ex-bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho e Pinto, defende não se poder
julgar as declarações de um advogado em nome de um cliente "como se fosse o
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próprio, em nome próprio, a fazer um ajuste de contas directo". De acordo com o
antigo bastonário "os magistrados personalizam muito": "Qualquer afirmação de um
advogado é sempre uma ofensa pessoal. Há advogados que se excedem, claro, mas
conheço processos movidos por magistrados que são verdadeiras perseguições ou
retaliações", critica.

O juiz do TIC de Lisboa concluiu que as declarações de Júdice a órgãos de informação
sobre a revista a João Rendeiro quis "ofender a honra e a consideração profissional"
dos quatro inspectores da PJ que estavam presentes. Sobre a participação por furto e
abuso de poder, o tribunal entendeu que o fundador do BPP e os seus advogados
teriam consciência de que as imputações feitas aos elementos da PJ "não
correspondiam à verdade" e punham em causa a sua "honra profissional". Para o juiz
não restaram dúvidas de quando apresentaram queixa no Departamento de
Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, "sabiam que não havia" qualquer um
dos dois crimes.


