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Procutadoria-Geral da Repriblica

Pal{cio Palmela

Rua da Escola Polit6cnica, n." 140

1269-269 Lisboa

coreioPgt@Pgr.Pt

Ex.'" Senhota Ptocuradota-Geral da Repriblica:

INIctATTvA LIBERAT - IL, parudo politico com o NIPC 514 813 911, com sede na Rua Prof'

Aircs de Sousa, n."'l E, C6digo Postal 1600-590 l,isboa, dotavante tamb6m designada por

Denunciante, r,em, ao abrigo do disposto no artigo 244." do C6digo de Processo Penal

CPP, apreseatar

DENUNCIA

Contra

i. MARrA DAS MERcEs BoRGES, com domicflio ptofrssional na Asscmbleia da Repfblica,

no Pal6cio de S. Bento, Praga da Constrtuigir: de 1976, C6digo Postal 1249 068 Lisboa,

doravante tamb6m designada por Denunciada;

ii. E, arnda, contra todos os DESCoNHECIDOS que sejam autoles ou comparticipantes dos

factos que de seguida se deixam dcnunciados ou dc outtos que recaiam sobte a mesma

trpologra;

Nos tetmos c com os fundameotos seguintes:

A. DA LEGITIMIDADE DA DENT,NCIANTE:

1. A Demrlciante 6 um partido poltico inscdto no tegrsto pr6prio do 'fribunal

Constitucionai desde 13 de dezembro de 2017 (vd. Accitdio n' 826/2011 em

l's'rrr.lriLr cional tc 17082(r.htnr
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2. N os termos da Constituiqio e da lei, maxime, a Lei dos Partidc,s Politicos iL,ei Orginica

n! 2/?003, de 22 de agosto, com as alteraqdes introduzidas pelas l,eis OrgAnicas n "

2/20118, de 14 de maio, e n.' 1/2018, de 19 de abril) --LPP, cabe aos partidos politicc,s

os [1ns primordiais, entre outros, de "Fa1er a dtim, designadartenle de opuiyiirt, A abid,]de

dos dqgios do Eitado, da: Regidtr Aatdnortat, das aularqtriat lotais e das oruanilaliet interuslionis

de que Pothgal re1o Patu." e: "l)m geral, cottlibtir para a pramalaa dos direitos e liberda&s

fundamenta e o de*nuolimento dtl.t irttitr/i$er d€lrlortiticas." (cf. aLineas e) e h) do Artigo 2."

da LPP).

3. Os Frns dos partidos politicos sio prosseguldos Por estes: " . . .linenettla (.. .) an

iratffrrcia das auloidades ! blius. raluo os nnh olot .ittisdizofldir ?reirtt na Canstilttigiio e ta

hl." (.cf. n." 2 do Artigo 4." da LPP), tendo os partidos o direito de: "...acompanhdr,

fitcoli1or e rrititar a atiridade do.; iryioi do Estodo, das Regtdes Atfuitoma5 das atrtrtrquias lo,:ait e

rld.; otyaniqa;det inlemaLilttdi! de q e Porhgal t:lt pafie." (cl aLinea b) do n." 1 do Arngo 10."

da LPP).

4. A Denunciante esti, entio, especialmente legitimada pata atuar, enquanto

interveniente primordial, no controlo, fiscalizagdo e critica da atir-idade dos 6rgios do

Estado e dos respetivos titulares, nos quais evidentemente se incluem a Assembleia da

l{epfblica e os deputados.

5. A dentncir de fundadas suspeitas da pr6tica de crimcs no exercicio das tungdes de

deputado nlo poderia, portanto, dej-\ar de estar dentro do imbito dos firrs prosseguidos

pela Denunciante, assumindo se a presente denrincia nio sti como um direito da

Denunciante, mas at6 como um dever, tendo em conta as especificas responsabilidades

que lhe estio atribuidas, enquanto partido politico, na ordem consdtucional

B. DO ENQUADRAMENTO FACTUAT:

.\ssim sendo,
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6. A Denunciante, tal cotrro o pdblico em geral, tomou conhecimeflto fla passada semana

de factos amplamente dir-ulgados na comunicaqio social e que ptefiguram uma s6ria

indiciacio da pritica de crimes por parte da Denunciada.

7. A Denunciada 6 deputada, tendo sido eleita no circulo eleitoral de Setubal pelo Partido

Social Democrata PSD e fazendo parte integlantc do respetivo grupo Padamentar,

do qual tamb6m {^z p^ttc o deputado Feliciano Bareiras Duarte, eleito no circulo

eleitoral de Leiria pelo mesmo partido.

vd. h adamcnto D utadoGl)

Vd. hLto: / /rr rr u .oruirrncrrrc,. or / Deou raJ,)(i.l) /Pa sinas./ ljio.'rafia.a'i,rin I D - i /, tq.

8, Em concreto. no passado dia trinta de outubro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas

e uinta minutos, na Sala do Plenirio da Assembleia da Repriblica, por ocasiio da votagio

hnal global do C)rgamento de Estado para 2019, a Denunciada ter6 acedido ao sistema

inf<rrmitico disporubrlzado aos deputados e votado como se o deputado Feliciano

B:rrreiras Duarte se trata"sc.

O desenrolar dos acontecimentos esti grar.ado (em iudio e video) atar.6s do sistema

pr6pno rnstalado na Assembleia da Repiiblica.

10, Estando tamb6m amplamente relatado nos meios dc comunicagio social, dos quais se

podem r.er alguns excmplos nas LigagSes abaixo elencadas:

9

P )
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11. Assume especial relevincia para a compreensio dos factos o "6lme" dos

acontecimefltos disponibrlizado pelo jornal on/itte " Obsewador", aqui disponivel:

r-adot yideos 1 filme-dc r.rm v lo ltt

rlcrccs bo cs-rc -ctOLL n

12. Da anilise dessas imageos, resulta que o deputado Feliciano Barreiras Duarte tinha

estado presente nesse dia, durante a manhA, na discussio do Orqament<r do Estado para

2019, tendo ocupado um lugar nz irltima flla, diretamente ao lado de uma das saidas da

sala.

ljl. Lugar esse de onde acedeu ao sistema informitico com as suas credenciais, fazendo o

seu rcSisto de ptesenqa.

14. No entanto, este depurado velo a auserltar-se durante a hora de almogo, nio mais

voltando i saia do Plen{rio.

15. A sessio plen6ria reiliciou pelas quinze hotas e o lugar onde anteriormente tinha estado

o deputado Feiiciano Bareiras Duarte foi ocupado pelo deputado Ant6nio l,ima Costa,

tamb6m da bancada do PSD, que dai acedeu ao sistema corn as suas credenciais pr6prias,

pekr menos por ocasiio da r.otagio filal, que ocoffeu Pelas dezoito horas e trinta

fiunutos.

16. Ou scla, a partir deste momento, se nio antcs, o sistema associou o compr]tador daquele

lugar ao deputado que efetivamente o ocuPava.

17. Por esta altura, r.eriEca-se que os dois lugares diretamente ao lado do deputado Anttinio

Lima Costa (i sua csquerda) estio vazios e o seguintc esti ocupado pela Denunciada.

18. E relevante tamb6m notar que o lugar cliretamente ao lado da Denunciada (i sua

clireita) ten.r colocado sobre as costas da cadeua um casaco, pcrtcnga da Denunciada, o
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que objetivamcflte inibia que algu6m viessc eventu, mente a ocup6-1o.

19. Sendo que o lugar i esquetda da Denunciada i6 se encontmva ocr.rpado por um outro

deputado.

20. Ora, 6 nesta ocasiio e nestas circunstancias que o sistema informitico regista o voto por

parte do deputado Feliciano Barreiras Duarte, provindo precisamente do computador

siruado nesse lugar "ocupado" pelo casaco.

21. ,\ Linica explicagio tazoivel para o sucedido 6 quc foi a Denunciada a tealizar esse

voto, para ai6m do seu, que tamb6m foi contabilizado-

22. Facto que a pr6pria Denunciada patece ji ter confessado, a ter-se por certo o que vcm

relatado na cornunicaqio social.

23. Note se, por6m, que! para que a Demrnciada pudesse tealizar esse voto como se o

deputado Feliciano Bareiras Duarte se tratasse, esta teria de ter acedido ao sistema

informdtico, naquele computador, atrar,6s das credcnciais desse deputado.

24. O que elimina a possibrlidade de o ter feito de forma inconsciente, inadvertida ou

negligente.

25. Estc comportamento 6 claramente violador dos prilcipios c regras estabelecidos quanto

ao exercicio do maldato e do drreito de voto por patte dos deputados, aio sendo

justific6vel como um voto consentido num quadro de delegagio ou procuraqio.

26. De facto, "Cox$ihren dueres dos DEulados: a) (.oru1arcur iis reztnide.r do \thnano a ri dot

mi.tsier d q e Peienyatn:. . ." e" . . .t) PdiiciPar nas ullap-er" (cf. Artigo 159." da Constitr:igio

da Repibhca Portuguesa - CRP), incluindo-se ai o dever de "...paxiipar rut lrabalho.t

parlamentarcs. . ." (ct artrgo 14." do Estatuto dos 1)eputados, Lei:n" 7 /93, de 1 de margo,

com as sucessir-as alterag6es introduzidas at6 i Lei n." 16/2009, de 1 de Abll).
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27. Sendo qoe'. "A prcsenga dar DeP tadt tat retnides pleaiiat d objecto de regzslo zbigotoiame te

efenuado peks pfipnos." (cl atigo 6?." do Regimento da Assembleia da Repriblica n."

1/?O}i, de 20 de agosto, com as succssivas retificaq6es e altetaqdes introduzidas atd ao

Regrmento da Assembleia da RepibLica n." 1/2018, de 22 de ianero).

28. E estabelece se que "Cada DEutado teru aru uola." , l'oto esse qur: tcm de ser exercido

presenciaLmcnte no momeflto da votagio, jl que "Nenham DeP tddl ?revnte Pode deixar rb

rular .t:en Ptvjl/io d0 direita de abstencdo." e: "Na-a / dnitido o u0t0 Plr ProckratAa 0 plr

nnetlondinia." (cf. arngo 93." do Regrmento da A.R.).

29. Atendendo a estes especiais deveres de participaqio e votagio dos deputados, que nio

podem ser exercidos de outJa forma que nio seja a forma ptesencial, esti estabelecido

um tegime de faltas que pode levar i perda de temuneragio (cl Artigo 23." do Estatuto

dos Deputados) e, no limite, i perda do mandato do deputado faltoso (cfl alinea b) do

n." 1 do artigo 8." do Estatuto dos Deputados e alinea b) do n" 1 do artigo 3." do

Regimento da A.R.)

30. E note se que, atendendo a que h6 dois der.eres distiltos em causa (o de participar nas

sess6es, por um lado, e o de participar nas votag6es, por outro) as faltas sio

contabilizadas dc fcrrma aut6noma nao s6 quanto i (nlo) presenga em Plen6rio, mas

tamb6m quanto i (nio) votagio (cf. n." 3, 21 e 22 do Replme de Presenqas c Faltas ao

Plenirio, Resoluqio da Assembleia da Repriblica n." 21/2L)09, de 26 de margo).

31. Ou seja, conclui se que a conduta da Denunciada, caso nio tivessc sido detetada, traria

um beneficio efedvo ao deputado Feliciano Barteiras Duarte, que, mesmo tendo a sua

presenqa regstada pelo pr6prio no inicio da sessio, nio estatia isento de que lhe fosse

verificada a falta no momento da \.otaqeo.

32. Acresce que, como 6 tamb6m evidente, a conduta da Demrnciada teve como cfeito

adulterat a contabilizagio da votagio do Orgamento do Estado dc 2019, que Passou 2
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colltar com mais um voto contra do que o que setia o resultado genulno.

33. Assume ainda especial gravidade a justificagio dada pela Denunciada, amplamente

dirulgada na comunicagio social, quanto ao sucedido, ao afltr.mar " . . ii 0 terliit1 P1r 0//lr0t

d€? ladar € lratat se de ma pritia qae i Jeita en autras bantadal."

34. On, se 6 verdade que tais atos ou outros similares foram e sio realizados, como ptitica

corrente e gertertlizada, na Assembleia da Repriblica, est6 entao em causa o tegular

funcionamento e a confianga neste 6rgio da soberania.

35. Note-sc quc outros casos que assumem caracteristicas muito pr6ximas do que acima foi

denunciado ji t6m surgido na comunicagio s como flos exemplos abai-'<o:

1llter1 s-balda S C

10289193.htrnl

h ol;setr dor

-cabo-r-
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-falt+s
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ub1icr.,

1 99?4

36. Cr6 a Denunciante, entAo, que tais suspeitas t6m de determinar, por partc da

Procurador-ia Getal da Repriblica, uma c6lere, en6rgica e cabal investigageo destes factos

denunciados e de outtos que possam tet ocorido e que recaiam sobre a mesma

tipologia.

C. DoDIR,EITo:

3?. Face ao exposto, sabendo a Denunciada que a sua conduta eta ilegal e idcinea a atingir

o rc*ulr ado ripico visado. ou seia.

38. Por meio de credenciais de acesso a um sistema infor.mdnco que nio cram as suas E

relativamente is quais nio onha legiamidede de utilizagio,
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40. O que resultaria na nlo verificagio, pelos sen-iqos da,\ssembieia da Repriblica, da falta

desse mesmo deputado oo momento da votaqio,

41. Bem como rcsultaria na desr,-irtuagio da gcnuinidade do resultado da r.otagio do

Orqamento do Estado para 2019,

42, Conclui-se que a Demrnciada praticou, na forma consumada, pelo meaos um crimc de

falsidade informitica. p. e p. no arrigo 1." da I .ci n " 109 /200q. de I 5 de sctembr.' /Lcr

do Cibercrime), veri8cando-sc a citcunstincia aglavante preyista no fl." 5 desse mesmo

attigo,

43. E um cri-e de acesso ilecitimo^ o. e o. oelo ardso 6." do mesmo dioloma.

44. Atendendo ao quc mais vem relatado, parecc igualmente haver fundadas suspeitas,

relativamente i Denunciada e a outro(s) Denunciado(s) cuja(s) idenudade(s) se

desconhece(m), de que os mesmos ctimes foram praticados noutras c,cesi6es.

45. Acresce ainda que, dependendo tamb6m do que se venha a apurar em scde de

hvestigagio, poderi estar rndrciada a ptS,tica de outros crimes, nomeadamente o de

falsas declatagOes. f. e p. no arugo 348."-A. usurpagao de fungOes. p. e p. no arrigo

358."- concussLo- D. c D. no artrco J]9.". c abuso de Doder. o. e D. no arbcu.l82.o.

todos do C6digo Penal.

46. Bem como de ficitos crirrrinais patalelos prcvistos na Let n." 34 /87 , de 1 6 de julho, com

as succssivas alteras6es at6 i Lei n.' 30/2015, de 22 de abril (I-ei dos Crimcs da

Responsabilidade de -I'inriares de Catgos Politicos).

Nestcs tcfmos, pretende a ora Denunciante que seja

imediatameote iliciado procedimento crirninal contra todos

39. Introduzir um \:oto, criando a apar6lcra enganosa cle que estc havia sido cxercido pelo

deputado Feliciano Bareiras Duartc,



os Denunciados, nos termos do arlgo 262." do CPP, pelos

factos descr-itos na presclte Denrincia, realizando se os aios

de investigagio que se eotcndam necessirios, desigaadamente

os tendentes i idenaflcagio, para al6m da Denunciada, de

todos os (eventuais) restantes responsiveis pelos ilicitos

criminais ji descritos.

A Denunciante reserva o direito de se vir a constituir

assistente no processo de inqu6rito gue vcnha a ser aberto.

Pela f)enunciante.

Ca os Guimaries linto

presidente da Comissio Executiva)

O Advogado,

Tiago Mayan Gongalves

(C6du1a Profissioaal n." 9728-P)

l


