
 

  

  

Exma. Senhora 

Procuradora-Geral da República 

  

Com pena, mas com o sentido de que devo colaborar para melhorar a nossa 

Justiça, respondo a este questionário. E digo com pena, não porque ele não seja ou 

possa vir a ser útil, mas porque, sendo necessário fazer algo, não acredito já que seja 

previsível uma melhoria, sobretudo a curto prazo, da situação vigente. São 

demasiados os maus hábitos. E o dever de reserva é letra morta. 

Sei que preocupa a Magistratura do Ministério Público este estado de 

incumprimento permanente a que chegámos a que alguém já chamou de 

permanente “palrança”. Partilho essa preocupação. Mas também sei que, para o 

alterar, terá que se exigir, de todos e de cada um dos profissionais do foro, 

escrupuloso cumprimento das regras e que isso já só é possível com estrita e férrea 

disciplina e atempada responsabilização e, infelizmente, punição. 

Espero que a médio ou longo prazo tal seja possível, mas antes da resposta 

permita-me que seja frontal e escreva o que penso.  

A legislação sobre o segredo de justiça é intencionalmente complexa para ser 

ineficaz a sua protecção e para poder ser violado com total impunidade.  

A investigação das violações do segredo de justiça é propositadamente mal 

conduzida para manter o status quo da manipulação, vergonha e despudor. 

A justiça, os profissionais do foro, todos, e o seu prestígio, bem como as 

investigações e os seus visados são os principais prejudicados. Ninguém ganha, todos 

perdem. Pior, os maus exemplos vêm de cima. 

Mas as vaidades e os protagonismos prevalecem e prevalecerão se os 

paradigmas da forma sobre a substância, da desonestidade intelectual, da 

impunidade reinante e do laxismo envergonhado permanecerem intocáveis.  

Respondo pois: 



 

  

 a) Tendo em conta as alterações ao regime do segredo de justiça no processo 

penal introduzidas em 2007, qual considera ser agora o interesse preponderante no 

respectivo decretamento? 

Não há um interesse preponderante. No meu entendimento há dois 

igualmente relevantes: os reais interesses da investigação (não em todos mas em 

alguns processos, para que haja eficácia ou, dito de outro modo, para que não haja 

perturbação do inquérito), e os legítimos interesses das pessoas visadas a não verem 

o seu nome, honra e imagem conspurcados na praça pública (já para não falar da 

intolerável pressão sobre os decisores que isso mesmo significa, arma de arremesso 

demasiadas vezes lançada). 

b) Considera necessário manter a possibilidade de o segredo de justiça ser 

decretado em processo penal, deve este ser sempre sujeito a segredo na fase de 

investigação, ou deve antes ser o processo penal ser público em todas as suas fases, 

ainda que com restrições de acesso para defesa de valores e interesses a definir por lei? 

O processo penal deve ser público em todas as fases (regra), excepto naqueles 

processos (excepção) em que os interesses da investigação ou dos visados se 

sobrelevem à publicidade e transparência da actividade do Ministério Público e da 

Polícia também nos inquéritos e à possibilidade de participação ampla dos sujeitos 

processuais na própria .  

  c) Mantendo-se a possibilidade de decretamento do segredo de justiça na fase 

da investigação, quando deve ele ser decretado, por quem e durante quanto tempo 

pode ou deve vigorar? 

O Ministério Público deve ter a possibilidade de, caso a caso, poder ponderar e 

determinar a sujeição do inquérito a segredo. Não deverão ser, porém, admissíveis 

inquéritos secretos, em quaisquer circunstâncias, por mais de um ano. É tempo 

suficiente para investigar.  

E, em caso de requerimento fundamentado, o juiz de instrução deve poder ser 

o garante do acesso total ou parcial aos autos (ou da imposição de segredo) quando 

interesses mais relevantes possam ter que ser protegidos, designadamente quando 



 

  

haja violação ou perigo grave de violação de direitos fundamentais – v. g. em casos 

de apreensões ou aplicação de medidas de coacção restritivas ou privativas da 

liberdade (ou em situações limite de protecção de agentes encobertos ou de 

protecção de testemunhas, sobretudo as particularmente vulneráveis), etc. 

d) No âmbito do regime actualmente estabelecido no Código de Processo Penal, 

os magistrados do MP têm interpretado correctamente a intenção do legislador na 

sujeição dos inquéritos a segredo de justiça? 

Não, nem sempre. E terei todo o gosto em me disponibilizar pro bono para 

fazer onde quer que seja e quem quer que seja alguma acção de formação conjunta 

sobre o que é e deve ser um processo penal democrático. Exemplifico:  ainda há 

resquícios da regra absoluta do segredo; na rotina de, na dúvida, não se dá acesso; 

quando da aplicação de medidas de coacção gravosas, como seja a prisão preventiva, 

ainda vem sendo entendimento não conceder acesso a elementos dos autos mesmo 

no caso de serem elementos de prova invocados para a fundamentação da 

promoção do MP e para a decisão do JIC; quando das decisões de apreensão não há, 

muitas vezes, sequer informação dos fundamentos de facto e de direito e do suporte 

probatório para tal restrição ou limitação do direito de propriedade ou de gozo, etc., 

etc. 

 e) E os demais intervenientes sujeitos processuais a quem lei confere a faculdade 

de o requererem? 

Não, também. O cidadão não tem culpa de ser confrontado com a limitação 

dos seus direitos por via de tradições enraizadas ou de interpretações enviesadas.  

Mas também a advocacia não tem reagido com inteligência e com veemência à 

sistemática violação dos direitos do cidadão. Quer na impossibilidade de acesso 

quando devido. Quer nas fugas de informação cirúrgicas quando se impunha o dever 

de reserva e de respeito pelo carácter secreto do processo. E reagido, por exemplo, 

reclamando devidamente nos processos ou, em última instância, comunicando às 

hierarquias, ou aos Conselhos, os desvios graves às regras.  



 

  

E quantas vezes o magistrado do Ministério Público se esquece dos princípios 

da legalidade, da imparcialidade e da objectividade e o juiz de instrução se demite da 

sua função de juiz das liberdades para assumir as vestes de um juiz-polícia ou de um 

juiz-investigador sem perceber, no caso concreto, a falta de isenção de uma tomada 

de posição de parte e a compressão intolerável de direitos e a ponderação de 

interesses que lhe cumpre garantir como fiel da balança entre os interesses 

comunitários e os direitos individuais? 

f) O controlo judicial da sujeição dos processos a segredo de justiça pelo MP e dos 

requerimentos dos demais intervenientes nesse sentido tem sido rigoroso ou 

meramente formal? 

Infelizmente casos demasiados ocorrem em que não há propriamente controlo 

ou o controlo é meramente formal e diria mesmo fruto de um automatismo acrítico 

e que não pondera minimamente os interesses em confronto. Numa expressão: são 

despachos meramente tabelares. Recordo que sempre defendi que a sujeição de um 

processo específico a segredo deve ser da competência do magistrado do Ministério 

Público. O que não implica que tal decorra de um mero dictat sem fundamentação 

mínima. E isso quer para a decisão de não acesso aos autos ou a parte dos autos, 

quer para a inércia ou a intencionalidade na abertura excessiva em situações que 

periguem o inquérito ou a segurança dos agentes e intervenientes processuais. 

g) Na sua experiência profissional já se confrontou com alguma situação de 

interdição e acesso a um processo-crime por estar em segredo de justiça? 

Sim. Vezes demais (até em processos que já não estão em fase secreta!) e em 

situações em que o choque da reacção não é tanto o da recusa de acesso, mas o da 

falta de entendimento das regras do processo penal, do que se faz ou do que se 

pede, do porque se pede e das razões porque se deveria dar acesso total aos autos 

ou, ainda que parcialmente, aos elementos que se solicitam. Sobretudo quando nos 

apercebemos que tais elementos não são dados aos sujeitos processuais visados ou 

ao advogado com mandato no processo, mas já são dados a jornalistas. Isso é algo 

com que obviamente não posso conviver. É a subversão total da justiça. É corrupção 

mental. É desonestidade intelectual. 



 

  

Crime, ignomínia, vergonha, despudor e violação são palavras demasiado 

brandas para descrever o que penso e o que sinto. 

Exemplos concretos: em dois processos cuja investigação estava coberta pelo 

segredo fui surpreendido com a revelação, no jornal diário de maior circulação, de 

que decorreram no dia anterior buscas em vários escritórios de advogados (CTT) e 

até, pasme-se, com filmagens televisivas de início de busca (Submarinos) em 

escritório de advogados, a tal ponto que na sequência destas violações públicas e 

notórias, para além das denuncias crime que apresentei, então contra incertos, na 

busca seguinte em que estive presente como representante da Ordem dos 

Advogados, ainda antes da mesma se iniciar, adverti expressa e solenemente a JIC, a 

magistrada do MP, o inspector da PJ e os restantes intervenientes da mesma do 

seguinte modo: “até aqui, às violações do segredo de justiça nestas diligências de 

investigação a coberto do segredo tenho reagido com denúncia crime contra 

incertos. Aviso os presentes que eu sou o único que não sei para onde vou, qual o 

escritório que vai ser objecto de busca, mas se vir hoje ou amanhã ou depois nas 

televisões ou nos jornais esta busca de algum modo revelada apresentarei de 

imediato denúncia crime e participação disciplinar individualizada contra todos e 

cada um dos suspeitos e intervenientes que aqui estão presentes. Todos sabem para 

onde vamos, excepto eu, todos serão individualmente identificados na denúncia e na 

participação como suspeitos”. Curiosamente, ou não, essa diligência em concreto 

nunca foi revelada aos órgãos de comunicação social, nunca apareceu nas televisões 

ou nos jornais. Moral da história: há medo, mas não há vergonha. 

h) Em que qualidade solicitou o acesso? 

Na qualidade de advogado. Quer de advogado do arguido. Quer de advogado 

do assistente. 

i) Quando o fez, já sabia que o processo estava sujeito a segredo de justiça? 

Sim, mas justifiquei o pedido, e havia não apenas justificação legal como se 

impunha face à decisão concreta que necessitava de ser impugnada, isto nos casos 

em que havia segredo. Mas os casos mais caricatos são aqueles em que é invocado 



 

  

um segredo inexistente porque a lei não o prevê! Só para exemplificar o estado de 

coisas na relação da justiça com o cidadão tive uma vez necessidade de recorrer para 

o Tribunal da Relação de Lisboa em plena fase de julgamento ao ter-me sido 

indeferida a entrega dos registos de gravação da prova da própria audiência! Daí 

talvez a questão que se segue... 

j) Foi-lhe recusado o acesso nalguma situação em que o prazo do inquérito já 

tivesse sido ultrapassado? 

Sim, foi. Mas, com excepção do episódio supra, nesses casos reagi de forma 

imediata, manuscrevendo requerimento, exigindo falar com o titular do inquérito, 

mesmo quando vinha a proverbial recusa de falar com advogados (!), informando 

que iria denunciar a situação ao COJ, ao CSMP ou ao CSM, consoante as 

circunstâncias (houve recusas iniciais de funcionários com a explicação de que eram 

ordens superiores; houve recusas iniciais de procuradores; ou de juízes, que depois 

ponderaram o requerido e o deferiram), e embora com perda de tempo, desgaste 

pessoal e acrimónia institucional sempre pude aceder ao processo, quase sempre no 

próprio dia, embora após uma espera de algumas horas. Sei que muitos Colegas não 

o fazem, por desconhecimento, por receio de incómodo ou por falta de tempo. 

Perdem os tribunais (porque se desprestigiam), perdem os magistrados (porque lhes 

fica muito mal nem a lei cumprirem), perdem os advogados (porque perdem tempo) 

e perdem os cidadãos (os que mais perdem, sempre, porque nem sequer têm o 

acesso ao processo que é direito fundamental após a prolação de acusação).  

k) Com que fundamento? 

Sem fundamento. Por fundamentalismo ou por ignorância. Por teimosia ou por 

desconfiança. Tudo razões sem razão. 

l) Tem conhecimento de alguma situação de violação do segredo de justiça 

validamente decretado num processo–crime? 

Já respondi supra e vou responder infra. Mas nestes casos supra referidos, a 

proibição de acesso foi decretada sem fundamento. E nalguns casos, embora já há 

algum tempo (Torres Vedras, Viana do Castelo, Sintra) quando pedi o fundamento 



 

  

foi-me respondido, “mas os seus colegas nunca pedem o acesso ao processo!” [para 

requerer a abertura de instrução em processo já com inquérito findo e despacho de 

encerramento do mesmo prolatado], ou “isso aqui não é assim” [para elaborar 

requerimento de abertura de instrução ou para apresentar acusação particular]! Mas 

também tem havido outros episódios caricatos. Trancrevo aqui um requerimento 

que tive que apresentar, este mais recente, num processo que está precisamente 

agora em julgamento para onde vou hoje mesmo, à tarde. Em que já fora concedido 

o acesso ao processo e em que o mesmo foi depois negado sem qualquer razão ou 

fundamento a um meu Colega mais jovem portador de substabelecimento, isto, 

repete-se, após ter havido autorização para consulta dos autos: 

Autos de Inquérito 

Processo nº XXXXXXXX 

Xª Secção      Exmo. Senhor 

Magistrado do Ministério Público 

Serviços do Ministério Público 

XXXXXXXX 
 

XXXXXXXX, assistente melhor identificada nos autos supra referenciados,  

tendo-se deslocado hoje, pelas 14.00, para consultar processo público, através do 

advogado-estagiário do ora signatário, que juntou previamente ao processo 

substabelecimento, bem como requerimento manuscrito com novo pedido e que 

aguardou resposta até perto das 16.00, 

não lhe foi permitida tal consulta com a justificação de que seria obrigatório 

(segundo) requerimento escrito para acesso aos autos e que o mesmo não seria deferido 

no próprio dia, que não havia excepções, que era sempre assim que se procedia, excepto 

em caso de arguidos presos, e que, pasme-se tal estava assim instituído para evitar que 

os mandatários pudessem obter logo o acesso ao processo, porquanto se assim fosse os 

funcionários não teriam mais nada que fazer. 

Certo é que num processo público (por maioria de razão neste caso cuja consulta 

já fora deferida antes – conforme cópia anexa) não faz qualquer sentido ter que ir uma 

vez a XXXXX e ter que voltar a regressar a XXXXXX (ainda para mais, no caso, a 

advogado ou a advogado estagiário de fora da Comarca), com o imediato prejuízo para 

a constituinte, o grave incómodo para o representante e sem qualquer vantagem para a 

Justiça dada a falta de previsão legal, de razoabilidade e de economia do procedimento 

que nem sequer é obrigatório do ponto de vista ético, deontológico ou legal. 

Não é apenas a excrescência jurídica (como veremos), e o incómodo que causa 

(como causou), é o absurdo da “regra” de ter que esperar por “novo deferimento” – e 

ainda para mais com a “justificação” de que assim – pois claro - se tornam menos 

frequentes as consultas. É espantoso! 

Vamos aos factos. 

Processo público, ao que pensa o signatário do que diz a lei (e a lei é expressa), é 

processo imediatamente consultável por quem tem legitimidade para o efeito, ainda que 

com prévio requerimento e deferimento – isto se estiver o processo na fase de inquérito. 



 

  

O signatário fez requerimento. O requerimento foi deferido. A consulta foi então 

feita. E agora pretendeu consultar de novo o processo. 

Advogado da assistente no processo, mandatado ou com substabelecimento, tem 

legitimidade ope legis para o efeito e, neste caso, tinha até já obtido expresso despacho 

de deferimento da consulta do processo, pelo que não havia razão para obstar à consulta. 

Entraves deste tipo são um atentado à lei e ao legítimo direito de imediato acesso 

ao processo e a informação nele contida. 

E ainda, perdoe-se-nos a transparência do que pensamos e, aqui, o seu registo 

para a posteridade, um verdadeiro atentado à inteligência, uma ofensa à simplicidade e 

um desprezo evidente pelas pessoas. 

A burocracia é sinónima de anquilosamento... 

A justiça, e uma justiça moderna, não se compadece com actos inúteis, com 

tradições sem sentido e com fórmulas ultrapassadas. 

É inútil, num processo público, que o mandatário nele constituído ou quem seja 

por ele substabelecido – em substabelecimento junto aos autos, tenha ainda que fazer 

um segundo requerimento escrito (quando o primeiro fora já deferido) para a eles 

aceder. 

Nada na lei o exige, nem sequer qualquer regra de prudência o impõe. 

Mas ainda que assim não fosse cumpriu-se o que se solicitou. 

Não foi, pois, a exigência de segundo requerimento escrito que levou à 

formulação deste requerimento. 

Exigir o que se exigiu, e foi cumprido, e depois não se permitir como não se 

permitiu o acesso ao processo – das duas às quatro da tarde - foi uma demonstração oca 

de poder e uma indução de burocracia e causa de perda de tempo. 

Diz o povo que se albarda o burro à vontade do dono. 

E que quem cala consente. 

Infelizmente o advogado signatário não gosta de ter dono, anda normalmente 

calado, mas não consente que procedimentos desrespeitosos para com os advogados e 

para com os advogados-estagiários se mantenham como regra  e que ainda por cima se 

diga que se faz o que se faz para evitar trabalho. 

Essa é boa! 

Só se pede que se cumpra a lei. E que não se obstaculize o exercício da 

advocacia. 

O seu estagiário, para não causar mais constrangimentos à “tradição” e engulhos 

à “inércia” fez o segundo requerimento. 

Esperou mas não foi atendido. 

Depois queixam-se os profissionais do foro (e outros) do desprestígio da justiça. 

Pudera! O que é que vamos transmitir à cliente? Que fomos ao processo depois de 

autorizada a sua consulta e que não nos deixaram vê-lo? Acham que alguém acredita? 

Até tenho vergonha de contar o sucedido! 

Afinal, espera-se, desespera-se, e depois diz-se ao interessado: venha cá noutro 

dia que o requerimento (inútil) vai a despacho (inútil) também, pelo menos in casu 

(porque meramente redundante), mas ainda assim de possível imediata e simplicíssima 

resposta: “defiro”. 

E é por isso que a nossa justiça anda como anda, umas vezes lenta, outras 

arrastadamente. 

Tudo por causa dos actos inúteis. 

Um (segundo) requerimento. 

O registo de um (segundo) requerimento na secção central. 

Um funcionário da secção central para levar o (segundo) requerimento à secção. 



 

  

Outro para levar o (segundo) requerimento ao Ilustre Magistrado do Ministério 

Público. 

Que se vê assim “obrigado” a colocar mais um simples “defiro” (o segundo) no 

requerimento (também aqui se pode complicar e escrever mais qualquer coisinha numa 

folha à parte). 

Depois não há funcionários, não há papel, nem dinheiro para toner, ou para uma 

simples esferográfica… 

Os clientes queixam-se dos honorários dos advogados. Mas nem sabem do 

calvário que passam para coisas (aparentemente) tão simples e ao mesmo tempo 

(realmente) tão complicadas. 

As despesas directas? Gasta-se gasolina! E as indirectas? Polui-se o ambiente. E 

os efeitos colaterais? Sobe-nos a todos a pressão arterial.  

E obriga-se o signatário a escrever um requerimento destes… 

Não seria mais lógico não complicar? Seria, mas não era a mesma coisa. 

Isto pode parecer desabafo de início de ano, má disposição conjuntural, mas a 

continuar assim, estou certo, não vamos longe. 

Que ao menos este requerimento sirva para que o(s) procedimento(s) não se 

repita(m). 

Em véspera de dia de Reis, é um sincero voto de Ano Novo e de um excelente 

2012. 

 

Requer a junção. 

 

O Advogado 

 

Mas se a pergunta é simplesmente se tive algum conhecimento de violações do 

segredo de justiça a resposta é, claro, afirmativa. Aliás, é dos factos mais públicos e 

notórios que ocorrem na justiça portuguesa. Refiro alguns casos concretos mais 

conhecidos infra. Não sem antes também transcrever o que já publiquei em tempos 

que retrata bem o que há e não devia haver: 

Já sem falar de mais uma tentativa de modificação da lei processual penal ou de disseminação 

de responsabilidades, após as últimas declarações de impotência, para estancar as violações do 

segredo de justiça, designadamente do Procurador-Geral da República, impunha-se repristinar 

um texto antigo que mantém total actualidade. 

Em Portugal, o segredo de justiça, em vez de ser um instrumento sério para salvaguardar as 

finalidades da investigação ou para proteger a imagem, o bom nome e a honra dos visados no 

inquérito, é, cada vez mais, uma arma de arremesso.  

E num processo penal em que a igualdade de armas é expressão de uma realidade inexistente, 

sobretudo para o cidadão comum, o segredo tem sido arma utilizada para finalidades várias que 

não as da justiça.  



 

  

A história recente é rica de patologias graves, de quebras patentes de sigilo e de fugas 

patentemente cirúrgicas, que só desprestigiam a justiça e os seus profissionais, sem excepções. 

Mas nunca, como hoje, se foi tão longe.  

Cirúrgica e dirigidamente, são revelados factos e actos cobertos pelo segredo, quantas vezes 

para construir a priori cenários de pressão sobre a justiça, urdir acusações ou reacções, ainda 

que injustas, mas credíveis aos olhos do público, e destruir, com a manipulação e a consequente 

morte civil, cidadãos que se presumem, e quantas vezes são mesmo, inocentes. 

Tal qual está o segredo de justiça é um segredo de polichinelo. O fruto proibido é o mais 

apetecido. E num país em que toda a gente fala do que não sabe e em que a maior parte não 

consegue conter o que sabe, manter segredos parece tarefa votada ao fracasso.  

Não podemos, porém, continuar a assistir a detenções em directo, interrogatórios judiciais de 

arguido detido sob as luzes dos holofotes e outras aberrações tais como o anúncio prévio de 

buscas ou outro tipo de diligências investigatórias que deviam estar cobertas pelo sigilo. Nem 

com indiciações pormenorizadas em fases iniciais ou com antecipações do despacho de 

encerramento do inquérito em fases finais... Ou até com acusações destiladas a conta gotas para 

gáudio da populaça!  

Justificava-se pois restringir o segredo ao que deve ser secreto. Fui dos primeiros a defender que 

só deveria ser secreta a investigação que o justificasse. Que não haveria segredo como regra, 

mas sim como excepção. Sempre defendi que casuística e justificadamente o Ministério Público 

decidiria se o processo, ou algum elemento do processo, ficava sob sigilo. Paulatinamente o 

legislador veio a dar-me razão, adoptando a publicidade como regra e o segredo como excepção.  

Mas mesmo este segredo não pode ser absoluto e interminável.  

O segredo não pode ser absoluto porque, se necessário, deve ceder para garantir necessidades de 

defesa e de sindicância externa da actividade investigatória.  

O segredo não pode ser interminável porque os processos não podem arrastar-se 

indefinidamente e continuar cobertos pelo manto do segredo e pelo pacto do silêncio. 

Permitir este absolutismo e esta opacidade é permitir, ou facilitar, toda a espécie de abusos, 

negligências ou displicências.  

Não se pode, pois, cair na tentação de perseguir quem critica a Justiça. Ou de quem desvende a 

Verdade. Ou de quem ponha em causa rotinas instaladas. E não foi a formulação do crime de 

violação do segredo de justiça no novo Código Penal que veio melhorar o statu quo. 

Ficou tudo na mesma ou pior. Até porque o poder político, o legislador, adulterou 

completamente a proposta, minha, que foi adoptada pela Unidade de Missão para a 

Reforma Penal. Só criminalizar o essencial das violações, com certeza, objectividade e 

clareza. Mas isso são águas passadas… 



 

  

Certo é que a inércia da investigação ou a lei da mordaça só vai servir para potenciar 

ou dirigir ainda mais as cirúrgicas e cobardes violações. Umas oportunistamente 

suportáveis porque coincidentes com a verdade oficial e outras convenientemente 

criminalizadas porque dissonantes… Nada de novo, aliás. 

Pergunta-se, pois, para quando a implosão final de um mito? Ou porquê a interminável 

continuação da hipocrisia? 

Tem muita razão o Procurador-Geral da República em definir o “segredo de justiça” como uma 

fraude. Mas a questão essencial não é realmente essa. 

A questão fulcral (convenientemente esquecida ou cautelosamente omitida) é, afinal (e isso 

cumpre à investigação), saber-se quem o defrauda? 

Porquê e para quê, isso, infelizmente, já todos nós, os profissionais do foro, bem o sabemos, 

alguns na pele. 

Quantas vezes, vezes demais, o segredo é a desculpa e o álibi dos incompetentes e… 

…a melhor arma de arremesso dos mal-formados e dos maldizentes. 

Vale a pena reflectir sobre as coisas judiciárias. 

Que são coisas da vida. 

 

m) Alguma vez teve conhecimento pessoal de uma dessas situações na qualidade 

de interveniente processual ou profissional? 

Variadíssimas. Tanto que fiz mais de uma meia dezena de denúncias todas 

votadas ao fracasso pela “inexistência” real de verdadeiro inquérito, pela ausência 

total de séria investigação. Tive tal experiência enquanto advogado, como cidadão e 

ainda como Presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados.  

n) Qual foi a sua atitude perante essa constatação? 

Como referi já, fiz várias denúncias crime, todas sem qualquer resultado, que 

apresentei assinando na qualidade de cidadão, de advogado e/ou de titular de um 

órgão da Ordem dos Advogados. 

o) Pode identificar o(s) processo(s)? 

Sim, quer pelo NUIPC (se o for procurar), quer pelo nome público de muitos dos 

casos (estes mais conhecidos, mas outros há), alguns que identifico de seguida, e só 



 

  

para exemplificar: Aquaparque, Moderna, Bayer, UGT, António Preto, Parque Mayer, 

Casa Pia, Isaltino Morais, CTT, Submarinos, etc. 

p) Em qualquer dos casos, pode identificar o(s) autor(es) e a fase em que ocorreu 

a violação do segredo de justiça? 

Se soubesse comprovadamente quem eram os autores do crime teria indicado 

os mesmos, sem hesitação, mas tenho as minhas suspeitas (ubi comoda, ibi 

incomoda). Em todos estes processos a “fuga” foi prévia à acusação ou, pelo menos, 

à sua notificação aos demais sujeitos processuais. Agora o que não é admissível é 

ouvir um Bastonário da Ordem dos Advogados dizer urbi et orbi que conhece casos 

de corrupção e de “maçãs podres” na advocacia e de advogados criminosos e depois 

constatar que o mesmo nunca fez, ao que se soube, uma única participação criminal 

ou uma única participação aos Conselhos de Deontologia ou ao Conselho Superior. 

Assim como é intolerável que o anterior Procurador Geral da República diga que 

sabe de jornalistas e pessoas que têm escutas de um caso pendente, que só podem 

ter sido obtidas com violação do segredo, e só o diga também urbi et orbi por 

intermédio dos media sem que tenha havido, que se saiba, também, a denúncia, 

neste caso obrigatória. 

 q) Sabe quais foram as consequências daí resultantes? 

Nenhumas. Uma tristeza. O crime, aqui, compensa. Porque quem investiga 

sabe o que se passa, mas não quer acabar com o flagelo, porque interessa manter a 

fogueira das vaidades, os protagonismos errados, e as novas fogueiras da inquisição 

moderna, a sujeição dos visados ao fogo dos media em lume muito pouco brando. 

r) Que medidas podiam ou deviam ter sido adoptadas para prevenir essa e outras 

situações de violação do segredo de justiça? 

Educar. Exigir. Disciplinar. Punir. Claro que também outras poderiam ser as 

regras. Eu próprio sugeri uma formulação mais simples do crime de violação do 

segredo de justiça na Unidade de Missão para a Reforma Penal, que responsabilizava 

os profissionais do foro, mas também era cirúrgica na responsabilização dos 

jornalistas, formulação que então foi aceite, mas foi depois alterada no Governo e na 



 

  

Assembleia da República. Tinha a vantagem de ser clara e objectiva. Prevaleceu a 

confusão e a indefinição. Também propus como representante da Ordem dos 

Advogados, mas aí sem sucesso, por reacção negativa dos restantes sujeitos 

processuais, que nas investigações à violação do segredo de justiça pudessem ser 

utilizadas intercepções telefónicas e até outras medidas de investigação especiais. 

Mas parecia não haver, nas magistraturas e nas polícias, interesse em descobrir, mais 

facilmente, os infractores ou, de outro modo, em tornar-lhes mais difícil ou custosa a 

prática do crime. Todos recusaram ser-se mais invasivo nos meios de obtenção de 

prova neste caso. Nunca percebi. Ou, melhor, fiquei a perceber que não interessava, 

neste caso particular, descobrir a verdade e por cobro ao(s) crime(s). Que era 

incómoda a exigência, a transparência e a abertura. Porque seria? E porque será? Já 

esbocei a explicação num texto que publiquei e com que termino este questionário: 

SETE NOVOS PECADOS MORTAIS NA ÁREA DA JUSTIÇA 
Ignorância 

Superficialidade 

Subjectividade 

Venalidade 

Parcialidade 

Vaidade 

Arbitrariedade 

No mundo actual, fala-se. Fala-se de tudo. Fala-se muito. Fala-se demais. Fala-se 

sem saber. E fala-se sem conhecer. Fala-se sem que se percebam as causas. E sem 

que, do que se diz, se ponderem as consequências. Mesmo os mais responsáveis, 

quantas vezes, falam, falam, “atiram pedras”, “chafurdam o charco” e “lançam 

lama”. Não enxergam, negam ou minimizam, as culpas próprias e só apontam, 

ficcionam ou aumentam, as de terceiros. Todos, e todos sem excepção, temos 

responsabilidade no que alguns já chamaram de estado permanente de “palrança”. 

Uns por acção. Outros por omissão. Tanto o permitem o atrevimento dos 

ignorantes como a inércia dos poderes. 

Porque se fala tanto e tantas vezes demais? Talvez porque hoje tenhamos sete 

novos pecados mortais na área da justiça: a ignorância, a superficialidade, a 

subjectividade, a venalidade, a parcialidade, a vaidade e a arbitrariedade. 

Gesticula-se, grita-se, berra-se, acusa-se, mas não se apresentam soluções racionais 

e pragmáticas, não se procura o consenso, nem se apontam caminhos de 

cooperação. Fala-se muito. Trabalha-se pouco. Fala-se demais. E fala-se mal. Mal 

porque com erros. E mal porque sempre com maledicência. Dizem-se asneiras. 

Desprestigia-se a justiça. Potencia-se a crise. Cavalga-se a conflitualidade. Falta 

sentido do Justo e de Estado; falta seriedade, decência, urbanidade e contenção.  

Pede-se reserva, pois. O que não quer dizer inércia, silêncio ou demissão. Muito 

menos rolha, mordaça ou submissão. Reserva significa falar e escrever livremente, 

no foro próprio. A reserva não implica menor liberdade de expressão. Implica, 

sim, dignidade na expressão. Independência e elevação na actuação. Rigor e 



 

  

exigência na acção. A reserva não implica sequer impossibilidade de crítica. Exige, 

sim, uma crítica séria e fundada, no momento devido e no local apropriado. Mas 

crítica não chega. É necessária a construção.  

Mas é mais fácil dizer qualquer disparate do que fazer algo de útil. 

Não admira, pois, que até na lei se invertam ou subvertam as “prioridades na área 

da justiça”. Por exemplo, quer-se apenas a “promoção da celeridade e eficácia” da 

investigação criminal. Já não se pede, sequer, no que toca à investigação criminal, 

a sua qualidade, profundidade e fidedignidade. Quer-se acabar estatisticamente 

com as execuções pendentes. Mas não resolvê-las. Sinal dos tempos! Tempo em que 

há cada vez mais “agitadores eficazes” e cada vez menos “liderança fiável”. Tempo 

em que o que parece se sobrepõe ao que é e ao que deve ser.  

A demagogia grassa. A justiça não passa. E a lei definha. A lei justa é, ou devia ser, 

o único instrumento de poder e a única voz de comando, ao menos para juízes, 

magistrados, advogados e polícias. Mais do que a capacidade de obrigar da norma, 

o uso do comando legal é, ou devia ser, a arte de influenciar comportamentos e de 

dirigir os cidadãos. Com inteligência. Com argumentos. Com exemplo. E não com 

falácias e a força da destruição.   

No Direito mais do que se ser obedecido procura-se, ou deve procurar-se, a 

especial capacidade de se ser seguido, de se ser aceite e de se convencer. Isso só se 

obtém pela conduta exemplar e pelo exercício sereno e sóbrio do dever. Sem falar 

demais. Sem fala baratos. Mas também sem calar as injustiças. Sem invertebrados. 

 

       Lisboa, 20 de Novembro de 2013 


