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DCIAP - Departamento Central de Investigação e Ação Penal  

Processo nº 122/13.8TELSB

Exmo. Senhor 

Procurador Geral Adjunto da República 

Diretor do DCIAP

Engenheiro José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, arguido nos autos acima 

referenciados, requer seja remetido ao Tribunal Central de Instrução Criminal, com a 

necessária urgência, o requerimento que este acompanha.

Espera deferimento,

Os advogados
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DCIAP – Departamento Central de Investigação e Ação Penal  

Processo nº 122/13.8TELSB

Exmo. Senhor Juiz

Engenheiro José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, arguido nos autos acima 

referenciados, vem reclamar da notificação que lhe foi feita na passada sexta feira, para 

denunciar a ocultação pelo DCIAP de partes essenciais do despacho de encerramento do 

inquérito e requerer lhe seja o mesmo imediatamente notificado, o que faz nos termos 

seguintes:

1. Até à presente data o DCIAP não notificou o despacho de encerramento do 

inquérito ao arguido.

2. Fez entregar-lhe e enviou aos seus advogados apenas as últimas 3908 páginas, 

em cópias digitalizadas em cd´s, omitindo a notificação das 175 páginas 

iniciais.

3. A notificação da acusação assim feita é absolutamente ilegal e insusceptível de 

produzir qualquer dos efeitos processuais pretendidos pelo DCIAP, 

designadamente os indicados nas notificações entregues e enviadas em papel, 

com os cd´s – cf. artigos 277º nº 3 e 283º nºs 5 e 6, por referência ao disposto 

nos nºs 3, 4 e 5 do artigo 97º, do Código de Processo Penal, disposições legais 

diretamente violadas.
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4. E ofende e prejudica gravemente o direito de defesa, por dificultar em termos 

inexigíveis, se não mesmo impedir, a inteira e efetiva compreensão da acusação 

em tempo adequado ao exercício e salvaguarda, desde logo processual, dos 

direitos inerentes ao estatuto de arguido.

5. E, por tudo isso, é decisivamente perturbadora do esclarecimento da verdade.

6. Reforça a denunciada ilegalidade e agrava as suas consequências o facto de, 

durante toda a semana passada (inclusivamente depois de ter anunciado o 

encerramento do inquérito e tornado pública a acusação), o DCIAP ter recusado, 

nessa parte e em outras, a consulta dos autos, informando já na sexta-feira que o 

processo estaria no TCIC e que só para a semana seria possível consultar e 

obter as cópias pretendidas – o que poderá, se necessário, ser confirmado pela 

Senhora Escrivã que prestou a informação e pela Senhora Advogada Estagiária a 

quem a informação foi prestada (e que o arguido ora requerente se compromete 

a apresentar).

7. O que significa que, não obstante todo o alarde público da semana passada, com 

o encerramento do inquérito e com a acusação, o Ministério Público oculta 

deliberadamente aos arguidos e aos portugueses o despacho que realmente 

proferiu. E mantém escondidas, do mesmo modo, outras partes deste processo 

cujo conhecimento é também essencial ao exercício dos direitos de defesa, à 

garantia de legalidade dos ulteriores termos deste caso e ao efetivo e completo 

esclarecimento da verdade.
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8. O Ministério Público dá assim causa à nulidade da notificação da acusação e 

porventura à nulidade da própria acusação e do processo, por falta de notificação 

do despacho de encerramento e por violação da publicidade – cf. artigos 119º-c), 

120º nº 2-d) e 86º nº1 do CPP –, e azo a que fundadamente seja questionada a fé 

que esse despacho e os próprios autos merecem.

Termos em que,

 

Requer a V.ª Ex.ª se digne determinar a imediata notificação da acusação ao 

arguido, com o integral teor do despacho de encerramento do inquérito e 

cumprindo os demais requisitos legais. E declarar as nulidades arguidas, 

com o devido esclarecimento dos motivos que as determinaram e a 

enunciação das suas devidas consequências.

Espera deferimento,

Os advogados
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