
O juiz que vai analisar o recurso
deSócrates é romântico e canta no coro
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Santos Cabral
O juiz que não faz fretes
e canta no coro

SILVIA CANECO

E se a melhor maneira para traçar o per
fil de um juiz for descrevê lo como um
juiz É um juiz ponto Parece uma ver
dade lapalissiana mas é mesmo assim
Determina se e pensa como um juiz É
uma pessoa de grande cultura sensibili
dade e afastamento Consegue lidar com
as coisas equilibrando os pratos da balan
ça recorda ao í um dos antigos colegas
que com ele entraram e saíram de car
gos dirigentes na Polícia Judiciária Há
quem lhe elogie a imparcialidade e a inde
pendência Quem o descreva como uma
pessoa tranquila e estimável Quem fale
dele como uma pessoa cordata que viveu
a polícia e se aproximou dos investigado
res E quem diga que é um romântico
fruto da sua passagem por Coimbra onde

se licenciou em Direito em 1973 Ainda
hoje herda desses tempos a ligação à
música é presidente do coro dos Antigos
Orfeonistas da Universidade de Coimbra

No Youtube abundam vídeos com o juiz
conselheiro a cantar canções de Zeca
Afonso da Balada de Outono ao Coro
da Primavera

Quis uma coincidência que Santos
Cabral demitido da direcção da Polícia
Judiciária em 2006 pela mão de Alber
to Costa e José Sócrates fosse agora o
juiz sorteado para decidir nas próximas
horas o pedido de libertação imediata
habeas corpus apresentado pelo anti
go primeiro ministro O juiz do Supre
mo que será o relator do acórdão não
viu qualquer impedimento na tomada
de decisão e a defesa de Sócrates tam

bém tem preferido elogiá lo dizendo ser
um dos melhores juizes conselheiros a

hostilizá lo

José Santos Cabral que já tinha sido
convidado a ocupar o mesmo cargo pelo
ministro socialista Vera Jardim no gover
no de Guterres mas viu o seu nome chum
bado pelo Conselho Superior da Magis
tratura por este órgão não ter sido con
sultado não chegou a estar dois anos à
frente da Polícia Judiciária Entrou em

Agosto de 2004 ainda era desembarga
dor na Relação de Coimbra e saiu em
2006 quando já tinha subido a juiz con
selheiro Entrou por convite de um gover
no social democrata nomeado por Aguiar
Branco na liderança de Santana Lopes
e saiu demitido por um governo socia
lista com a assinatura de Alberto Cos
ta no executivo de José Sócrates Ape
sar da curta passagem nunca foi mal
amado dentro da PJ Ainda hoje não há
quem diga que não tinha uma grande

consideração e respeito pela instituição
ou que não sentia muita honra em diri
gir a casa
Nas vésperas da demissão Santos Cabral

já andava descontente Revoltava se com
a falta de meios e não suportava que esti
vessem a ser retiradas competências à
PJ O conselheiro começou a reunir as
tropas Queria comunicar que a sua con
tinuidade podia estar por um fio e ouvir
a opinião daqueles que tinha convidado

i

12032015



para a sua equipa Muitos disseram que
se ele saísse sairiam também pela por
ta fora mas nem todos cumpriram Em
Abril de 2006 à entrada para uma reu
nião com Alberto Costa Santos Cabral
anunciou aos jornalistas que iria pedir
a demissão Já não foi a tempo porque
Alberto Costa antecipou se na mão tinha
um despacho conjunto assinado a meias
com José Sócrates a determinar a sua
saída O argumento era só um a refor
ma da PJ não era sustentável com uma

posição institucional diferente da do
governo
Mouraz Lopes actual presidente da

Associação Sindical dos Juizes Carlos
Farinha actual director da Polícia Cien
tífica Paulo Rebelo e João Carreira man
tiveram a posição e pediram demissão
das suas funções Outros como José Braz
Teófilo Santiago e Baltazar Pinto alega
damente por insistência do ministro con
tinuaram Alípio Ribeiro foi o escolhido
para o suceder mas não seria o último
nomeado na instável liderança de Alber
to Costa o último seria o actual director
Almeida Rodrigues
Começava aqui em 2006 o caminho

do juiz nascido em Peniche como juiz
conselheiro do Supremo Tribunal de Jus
tiça É um juiz competentíssimo Uma
pessoa íntegra recta A sua passagem
pela Polícia Judiciária demonstrou isto
a partir do momento em que não con
corda não continua Nunca foi pessoa
de fazer fretes nem de pôr à frente dos
seus princípios questões pessoais con
ta o juiz Mouraz Lopes o ex responsá
vel pelo combate ao crime económico
que saiu da PJ acompanhando a demis
são de Santos Cabral

Enquanto conselheiro do Supremo cou
be lhe a responsabilidade de fixar a juris
prudência que impediu o Ministério Públi
co de apresentar recurso no caso do Tagus
Park O procurador Luís Eloy do Minis
tério Público de Oeiras pediu a absolvi
ção de todos os arguidos entre eles Rui
Pedro Soares e ainda que uma das três
juízas do colectivo tenha votado contra
e que os investigadores da 9ª secção do
DIAP de Lisboa que investigaram o caso
também discordassem nada podiam
fazer porque a jurisprudência fixada por
Santos Cabral era clara O MP não tem

interesse em agir para recorrer de deci
sões concordantes com a sua posição
Em 2012 Santos Cabral foi acusado de

plagiar excertos daWikipédia num acór
dão relativo à decisão de extradição de
um neonazi condenado na Alemanha

por declarações públicas que negavam
o holocausto nazi O processo discipli
nar foi arquivado pelo Conselho Supe
rior da Magistratura
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