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Ao tema da corrupção somos co 
senvolvimentos que sofreu nos últint4 
jecUulo (Iecreto-Iei (cuia má sorte j. 
lei do Governo à Assembleia da R~ 

E a primeira questt/O que se su 
nesta matéria? Para quê UI/UI lei esp' 
por falta de lei processual que o cri, 
tribunais criminais? 

Em nosso entender, não existe 
cesso. as leis que existem são sufid 
tros tipos de criminalidade. É semp 
especiais no âmbito do processo p4 

Se fosse precisa contraprova dt 
tariam os julgamentos de que a com 
sultaram de investigações conduzid~ 
eficácia e sem necessidade de legiJ 

O que falta. o que tem faltado 
lei adJectiva: mas sim os meios, ma 
a investigação numa área onde é p, 
cessos delituosos. E ainda. bem ent4 
complete o existente. mormente qUI. 
públicos. ao financiamento dos parti 
aberta. 

Por outro lado. o facto de os I 
gados pelo Ministério Público conj 
parada tecnicamente para intervir I 
s6 ela o poderá fazer. dada a sua 

Ou seja. com o actua/ enquadra 
contra a corrupção. a todos os n{v 
«superior»), desde que sejam CO/Ol 

meios indispensáveis. 


