Justiça já aceita gravações sem autorização em processos-crimes
Segunda, 04 Junho 2012 20:37

A justiça ensaia um novo ciclo, aceitando gravações não autorizadas em processos-crimes. A
questão é fraturante; há dias, um advogado foi condenado por gravar uma oferta de suborno.

"É um acórdão contra o combate à corrupção, que envergonha a justiça", reagiu Ricardo Sá
Fernandes à sua condenação pelo crime de gravação ilícita. Sem autorização de juiz, o
advogado registara, com um telemóvel, uma conversa em que o empresário Domingos Névoa
se propunha subornar o irmão dele, vereador em Lisboa.

O tribunal de primeira instância absolveu-o, mas o dono da Bragaparques recorreu para o
Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) e levou a melhor. No recurso, Névoa jogou um trunfo
valioso: um parecer de Costa Andrade, que o TRL sufragou "na sua plenitude".

Este penalista de Coimbra tem sido a grande referência da justiça portuguesa nesta
problemática jurídica, com uma tese muito ciosa dos direitos fundamentais: a palavra e a
imagem gravadas sem autorização judicial nem consentimento do visado, mesmo que retratem
a prática de um crime, são meios de prova proibidos e fazem os seus autores incorrer em
gravação ilícita.

"Por que há-de estar um juiz restringido por um catálogo de crimes e condições rigorosíssimas
para autorizar escutas, ou gravação de imagens, e um paisano não?!", compara Costa
Andrade. Para o catedrático, "os fins não justificam os meios" e importa proteger, acima de
tudo, os direitos à palavra e à imagem. Mas "esta matéria está em efervescência", como o
próprio admite, e o acórdão do TRL surgiu até em contracido.

Desde o último verão, assistiu-se a decisões surpreendentes (para Portugal) de procuradores e
juízes, excluindo a ilicitude das gravações em causa e conferindolhes valor probatório, em
crimes diversos (exemplos na página seguinte). Sacrificaram-se os direitos à imagem e à
palavra, em prol da eficácia da investigação criminal. Pois que sentido faz proteger odireito à
palavra de alguém que o exerce cometendo um crime de corrupção (pedindo um suborno)?,
questiona-se numa dessas decisões.

Onde Costa Andrade vê "sinais de involução", o magistrado Simas Santos reconhece a
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"tentativa de os tribunais encontrarem novos equilíbrios". "Porque a grande questão é: os
direitos fundamentais sobrepõem-se a tudo? Não sobrepõem!", defende.

A procuradora Maria José Morgado concorda: "A função do juiz é admitir a validade de tais
meios de prova, desde que se verifique necessidade, proporcionalidade e adequação, tendo
em conta a gravidade dos crimes e o direito de punir".
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