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Alterada para prisão preventiva medida de
coacção de administrador judicial suspeito de
corrupção
LUSA 27/10/2014 - 21:32

O juiz de instrução criminal agravou para prisão preventiva a
medida de coacção imposta ao administrador judicial detido a
semana passada por suspeita de corrupção passiva e
branqueamento de capitais, revelou hoje o Ministério Público.

Segundo esclarecimento da Procuradoria Geral Distrital de Lisboa
(PGDL) e do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP)
de Lisboa, o juiz determinou, após segunda detenção e
interrogatório, a prisão preventiva do arguido, em resultado do
"agravamento dos perigos de perturbação grave do inquérito e da
aquisição e veracidade da prova, de concreta perturbação da ordem
pública, de receio fundado de fuga".

De acordo com o Ministério Público (MP), o juiz entendeu que a
prisão preventiva era a única medida de coacção "adequada,
proporcional e necessária" para prevenir a ocorrência de tais
perigos.
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O administrador judicial, suspeito da prática de corrupção passiva
para ato ilícito e branqueamento de capitais, foi detido e submetido
a primeiro interrogatório judicial a 16 de Outubro, tendo saído em
liberdade provisória mediantes as medidas de coacção de
suspensão do exercício de funções da sua actividade de
administrador de insolvência, suspensão de funções da actividade
de advogado, proibição de contactos com determinadas
testemunhas e prestação de caução no valor de 200 mil euros.

Porém, a 22 de Outubro - prossegue o MP - o arguido utilizou o
direito de resposta no Diário de Notícias, na qual revelou a
"identidade e local de trabalho de uma das testemunhas" do
processo e fez afirmações "intimidatórias e susceptíveis de atingir a
honra da mesma".

Além disso - considerou o MP - revelou factos concretos do
processo sem fundamento legal para o efeito, colocando assim
ainda em causa o segredo de justiça a que se encontra vinculado.

Na sequência disso, o MP emitiu mandados de detenção daquele
arguido, que no passado sábado foi sujeito a interrogatório judicial
e reexame do seu estatuto processual, tendo, desta vez, o juiz
decretado a prisão preventiva.

Segundo informa o MP, a fundamentação da prisão preventiva
deste arguido "não se baseia na simples publicação de um direito de
resposta num jornal diário, mas na utilização abusiva e perigosa
desse mesmo direito de resposta com o indiciado fim de denegrir,
prejudicar pessoal e profissionalmente, intimidar, influenciar
testemunhas e o desfecho do próprio inquérito, o que foi
considerado violação grave do seu estatuto processual".

O despacho do juiz mantém o arguido "fortemente indiciado pela
prática de um crime de corrupção passiva para ato ilícito e
indiciado pela de outros dois dessa natureza e um de
branqueamento de capitais, agora em concurso com um crime de
violação de segredo de justiça", diz o MP.

Durante a investigação, o MP recolheu "fortes indícios" probatórios
de que este arguido, utilizando a qualidade de administrador de
insolvência num determinado caso judicial, propôs ao advogado de
credores com garantia imobiliária, a retirada do imóvel da massa
falida e a resolução rápida do caso a troco do pagamento de uma
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contrapartida ilícita de 20 mil euros, incluindo outra contrapartida
de 5% para a leiloeira vendedora do imóvel.

Segundo o MP, o arguido, que é também advogado, agiu com a
intenção de mercadejar com os seus poderes funcionais, de forma a
enriquecer ilicitamente a pretexto de dificuldades processuais e em
detrimento do tratamento igual de todos os credores.


