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LISBOA JUIZES SUSPENDERAM PENAS A EX MAGISTRADAS EXPULSAS DA PROFISSÃO

Desgraçaram
a vossa carreira

Procuradoras Sónia Moreira e Sílvia Bom condenadas por violarem sigilo
profissional no DIAP para servirem dois burlões um deles foragido à Justiça
ANABOTTO

Asduassenhoras desgra çaram e compromete
ram inevitavelmente as
carreiras no Ministério

Público disse a juíza Rosa Bran
dão ontem ao con
denar SóniaMoreira

e Sílvia Marques
Bom procuradoras
que foram expulsas
do DIAPde Lisboa a
três anos e meio de
prisão e a dois anos e
novemeses As duas

penas foram sus
pensas pelos cri
mes de violação do sigilo profis
sional acesso indevido abuso
de poder favorecimento pessoal
e falsificação de documentos
Estava em causa conforme o

CM avançou em primeira mão
em 2011 a cumplicidade das
magistradas com dois burlões
José Lorosa de Matos este es
tava foragido da cadeia desde
2005 e Rui Novaes que inicial
mente as convenceram de que

eram dois inspeto
resdalnterpol
Lorosa de Matos

envolveu se à vez
com as duas procu
radoras E uma de

las Sónia Moreira
vive ainda uma rela

ção com Rui Novaes
em Moçambique
Os dois não estive

ram ontem na sentença As duas
magistradas começaram por ser
enganadas sem saber que esta
vam a passar informações a dois
burlões entre 2007 e 2010

mas segundo o tribunal acaba
ram por cometer crimes de uma
forma consciente

Sílvia e Sônia fizeram cente

nas de pesquisas no sistema in
formáticodo DIAP sobre dados

pessoais de altas figuras da ma
gistratura as informações vi
savam servir os burlões Segun
do a juíza ficou provado no es
sencial com pequeninas dife
renças a matéria da acusação
Lorosa de Matos que em 2010

foi capturado pela Unidade Na
cional de Contraterrorismo da

PJ que realizou toda a investiga
ção foi condenado a cinco anos
de prisão efetiva por falsificação
de documentos Já está preso à
guarda de outros processos

Rui Novaes por falsificação
de documentos tem a pena de
um ano c três meses suspensa

PORMENORES
MOÇAMBIQUE

Sónia Moreira confessou

manter até hoje uma relação
amorosa com Rui Novaes

os dois pretendem refazer
a vida em Moçambique

NÃO QUIS FALAR
A ex procuradora do DIAP

Sílvia Marques Bom recusouse durante todo o julgamento
a prestar declarações

PENA DE PRISÃO EFETIVA
Lorosa de Matos mostrou se

desagradado por ser o único
arguido condenado a uma
pena de prisão efetiva

Sabiam que
burlão usava
nomes falsos
Para o tribunal SóniaMorei

ra e SílviaMarques Bom sabiam
que Lorosa deMatos usava
identidades falsas com nomes
como Eduardo Carqueja Ri
cardo Moreira Vasco Valdez
entre outros Esta é a convicção
do coletivo de juizes que ontem
condenou as duas ex procura
doras do Ministério Público

Foi dado comoprovado que
as duasmagistradas se aprovei
taram da sua condição de pro
curadoras para beneficiar
Lorosa deMatos A juíza presi
dente referiu ainda que as duas
mulheres se envolveram com

o burlão quando se encontra
vamnumestado de fragilidade
emocional e afetiva

depois de terem saído de rela
ções amorosas falhadas A juíza
descreveu ontemLorosa de
Matos como um homem de

forte personalidade

Magistrada
seduzida em
redes sociais
Lorosa deMatos não regres

sou ao estabelecimento prisio
nal de Pinheiro da Cruz depois
de uma saída precária em 2005
onde cumpria pena por burla
e falsificação de documentos
A aproximação a SôniaMoreira
remonta a 2007 quando obur
Ião conheceu amagistrada
numa rede social de encontros

amorosos Da relação virtual foi
umpassopara a relação amoro
sa Depois já com o fim do ro
mance foi SôniaMoreira quem
apresentou ao burlão a amiga
e tambémprocuradora do DIAP
Sílvia Marques Bom Os dois
viveram emunião de facto
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