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Acusação
aSócrates
espera
informações
dequatro
países

Procurador Rosário Teixeira pediu
ontem mais dois meses para concluir a
investigação A falta de resposta a cartas
rogatórias enviadas às autoridades de
Singapura Reino Unido Suíça e Angola é
a principal justificação para o pedido

MarianaOliveira
eAnaHenriques
A principal justificaçãoparaoprocu
radorRosário Teixeira que lidera o
inquéritoao ex primeiro ministro Jo
sé Sócrates noâmbito daOperação
Marquês solicitar pelomenos mais
60 dias para terminar a investigação
é a de que ainda falta ao Ministério
Público receber as respostas a pe
lo menos quatro cartas rogatórias
enviadas às autoridades judiciais de
quatro países Singapura ReinoUni
do Suíça e Angola
Amaior parte dessas cartas roga

tórias um instrumento usadopara
pedir oficialmenteelementosdepro
va a entidadesestrangeiras refere
se apedidos de elementos bancários
considerados essenciais para fechar
alguns circuitos financeiros que es
tão a ser reconstituídos pelos inves
tigadores
Por exemplo o pedido enviado

para a Suíça solicita informações
sobre contas controladas pelo an
tigo administrador da PT Henrique
Granadeiro mas o facto de este se
ter oposto ao envio dosdados um
direitoque a lei suíça lhe dá está a
atrasar a resposta
O único pedido que tem uma na

tureza diferente foi o remetido às
autoridades angolanas que solicita
a constituição comoarguidode José
Bernardo Pinto de Sousa empresá

rio e primo de Sócrates já antes re
ferenciado no processo Freeport É
obeneficiáriodeváriasoffshores das
quais foram transferidosmontantes
avultados para o amigo de longa da
ta de Sócrates Carlos Santos Silva
que o Ministério Público acredita
ser o testa de ferro do ex primeiro
ministro
Uma fonte ligada à investigação

adiantou ao PÚBLICO que o reque
rimento a pedir o prolongamento
doprazo só foi feito ontemporquea
equipa estavagenuinamente a tentar
cumprir o limite determinado pela
procuradora geral daRepública Jo
ana Marques Vidal A mesma fonte
garante que o edifício da acusação
já está construído faltando agora
apenas alguns acabamentos Mes
moassim sustenta que estes porme
nores são importantesparaquenão
se faça uma acusação coxa

O último prazo dado pela pro
curadora geral da República para
concluir o inquérito terminará ama
nhã adefesadeSócrates insiste que
terminou na segunda feira Joana
Marques Vidal terá agora de tomar
uma decisão quanto a este novo
requerimento de Rosário Teixeira
Contactada pelo PÚBLICO fonte
oficial da Procuradoria Geral da
República disse não ter ainda qual
quer informação sobre o pedido do
principal titular do inquérito

Pouca vergonha
Umdos advogados do ex primeiro
ministro José Sócrates Pedro Delil
le fala nopedidodeprorrogaçãode
prazo como uma pouca vergonha
absolutamente inaceitável e diz que
pondera apresentar uma queixa no
Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem que já condenou Portugal
muitas vezes por morosidade ex
cessiva da justiça Em vez de reco
nhecer que não tem provas e ter a
decência de arquivar o processo o
Ministério Público anda nesta brin
cadeira Penso que já ninguém leva
a sério esta investigação observa
Esperemos que a procuradora ge
ral da República mostre que existe
e mande arquivar até porque o
processo pode sempre ser reaberto
se um dia vierem a ser descobertas
provas que incriminemos arguidos
acrescenta Pedro Delille
Ontemfoi novamente interrogada

noDepartamentoCentral de Investi
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gação DCIAP Sofia Fava exmulher
deSócratese arguidanestecaso que
entrou naquele departamento cer
cadas 10h30e saiu pouco antesdas
14h À saída o seu advogado Paulo
Sá e Cunha garantiu que a clien
te não foi confrontada com dados
novos Às 14h30 foi a vez de entrar
noDCIAP o arguido DiogoGaspar
Ferreira administrador de Vale de
Lobo O PÚBLICO sabe que o inter
rogatório demorou menos de uma
hora o tempo que os procuradores
demoraram a ler os novos factos
apurados Diogo Gaspar Ferreira
que prestou declarações quando
foi constituído arguido remeteu se
ontem ao silêncio
No final deMarço doanopassado

o director do DCIAP tinha fixado 15
de Setembro passado como o prazo
limite para concluir a investigação
admitindo quepor razõesexcepcio
nais devidamente fundamentadas
poderia vir a ser determinada outra
data Doisdias antes desse prazoter
minar AmadeuGuerra reconheceu
que seria impossível terminar a in
vestigação a 15de Setembro devido
a um conjunto de diligências consi
deradas imprescindíveis para o es
clarecimento dos facto
Na sequência de um pedido de

aceleração processual feito por Só
crates aprópriaprocuradora geral
da República foi chamada a decidir
Num despacho de 14 de Setembro
do ano passado Marques Vidal re
conhece que o prazomáximo de in

quérito se encontravaultrapassado
mas sublinhava Não se verificou
anteriormente e continua a não se
verificar qualquer atraso oumoro
sidade injustificadana actividadede
senvolvida peloMinistério Público e
pelo órgão de polícia criminal

Processo complexo
A procuradora geral justificava a
demora na conclusão do inquérito
com a elevada complexidade da
investigação e lembrava que estava
mos perante um processo transna
cional com uma quantidade mui
to significativa de documentação
para analisar e correlacionar No
entanto entendeu que visto que
nessa altura o inquérito já contava
commais de três anos se justificava
umaaceleraçãoprocessual determi
nando o prazo de 180 dias para a
realizaçãode todas as diligências de
investigação consideradas impres
cindíveis

A investigação começou em Julho
de 2013e segundo aRelaçãodeLis
boa atingiuo prazomáximo a 19de
Outubro de 2015 A lei penal defi
ne prazos máximos até 18 meses
para os procuradores terminarem
os inquéritos mas não prevê qual
quer sanção para a violação desses
prazos Por isso o entendimento
generalizado dos tribunais é que os
prazos são meramente indicativos

Ainvestigaçãoestá semprenumcontra relógio

Representantededoisarguidos compreendepedidodeprorrogação
Numartigopublicado

ontemno site da revista
Sábado opresidente do
Sindicato deMagistrados

doMinistérioPúblico António
Ventinhas escreve que
quemdirige a investigação
se encontra sempre num
contra relógio por causa dos
prejuízos causados pelopassar
do tempo A ultrapassagem
do prazode inquérito permite
que oarguido passe a conhecer
completamente a investigação
que corre contra si o que
poderá inviabilizar a realização
de certas diligências de
investigaçãomuito relevantes
designadamente a busca a
residência de outros suspeitos
no processo exemplifica
Semnunca se pronunciar

sobre ocaso concreto o
dirigente sindicalmostra se
compreensivo para comos
atrasos da justiçana fase da
investigação Quemdecide tem
de ter tempopara recolher e
analisar compormenor todos os
elementos deprova pertinentes
para diminuir a probabilidade
de ocorreremerros judiciários

Comorefere a sabedoria
popular depressa e bemnão
há quem a pressa é inimiga da
perfeição e vou devagar que
tenhopressa O procurador
recorda que osatrasos nos
inquéritos são passíveis de
resultarem emprocessos
disciplinares se se deverema
negligência domagistrado que
dirige a investigação
Menos contemporizador o

presidente da Transparência
e IntegridadeAssociação
Cívica Luís de Sousa faz
notarque a imagemde uma
justiça célere tambémajuda à
sua credibilização Das duas
uma ou se mexenos prazos
alargando ospara a investigação
da criminalidademais complexa
ou sealtera a forma de gerir este
tipo de processos preconiza
Como Nãoos deixandoatingir
uma dimensão ingerível
desmembrando os empartes
E alocandomais recursos à
investigação se necessário Às
vezes temos de nos contentar
commenos resultadosmas
maior rapidez refere também
Luís de Sousa queadmite que

esticar demasiado os prazos
fere a presunçãode inocência
dos arguidos A assacar
responsabilidades peloactual
estado de coisas o activistada
transparência prefere apontar o
dedoaos sucessivos governos
que descuraram a governança
da justiça Quando uma
personalidade pública cai na
teia da disfuncionalidade da
justiça começa se a reflectir
sobre os problemas Só que
é uma reflexão feita em cima
do joelho critica Porque
asdisfuncionalidades são
conhecidas Não se temé
actuado
Já openalista Rui Patrício que

neste processo representa dois
arguidos a filha deArmando
Vara e o representante doGrupo
Espírito Santo emÁfrica Hélder
Bataglia afirma perceber a
tentativa de extensão do prazo
de investigação Compreendoo
pedido Embora a celeridade seja
importante tambémo é emais
o esclarecimentocabal e omais
detalhadopossível das questões
para se arquivar ou acusar com
bases claras
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