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Proc. nº 9426/19.5T9PRT
EXMO. SENHOR JUIZ DE DIREITO

ANA MARIA ROSA MARTINS GOMES, arguida nos autos à margem indicados, vem
expor e requerer o seguinte o seguinte:
1. A ora Arguida responde nos presentes autos em virtude da opinião que
exprimiu sobre o Assistente no âmbito das suas actividades comerciais.
2. Como é evidente e resulta de toda a jurisprudência dos nossos tribunais
superiores e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, uma opinião não é
verdadeira nem falsa, só havendo que apurar, no sentido da sua eventual
criminalização, se existe fundamento ou não para a mesma ter sido expressa.
3. A Arguida apresentou a sua contestação em 02.11.2021, tendo na mesma
requerido em termos probatórios que fosse solicitada diversa documentação,
nomeadamente em poder do Assistente e das suas empresas, que reputa
essencial para a sua defesa.
4. Por a Arguida ter, há alguns dias encontrado uma testemunha por si indicada
que a informou que não tinha sido convocada para a audiência de julgamento,
a Arguida contactou o signatário que, por consulta ao Citius, verificou que não
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tinha sido ainda proferido despacho sobre as diligências probatórias por si
requeridas, o que determinou a entrega do requerimento do passado dia
03.02.2022.
5. Veio agora o Assistente reconhecer a existência da documentação em causa
bem como a disponibilidade para a sua junção aos autos, opondo-se, no
entanto, a tal em virtude dos receios que manifesta quanto a futuros
comportamentos da Arguida, num processo de intenções que oculta a sua
vontade de obter uma condenação a todo o custo, não permitindo que sejam
asseguradas à Arguida todas as garantias de defesa.
6. Na verdade, estando em causa o escrutínio de actividades públicas de uma
figura pública em questões que envolvem dinheiro dos contribuintes parece
por demais evidente que os invocados receios do Assistente não podem ter
mais relevância do que os direitos de defesa da arguida, não podendo
naturalmente proceder a argumentação apresentada no sentido de a defesa
se circunscrever a uma expressão (escroque) e não a outra (criminoso fiscal),
uma vez que elas se encontram ligadas não cabendo ao Assistente determinar
a forma como a Arguida se deverá defender.
7. Seria absolutamente inaceitável que, por um lado, ao assistente perseguisse
criminalmente (como o faz de forma sistemática) a Arguida e, por outro, a
impedisse de obter a prova para a sua defesa que se encontra em poder do
Assistente e das suas empresas, e sobre a qual a Arguida se pretende
pronunciar e interrogar o Assistente.
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Termos em que requer que seja ordenada a junção aos autos da
documentação em poder de terceiros requerida em sede de contestação e,
naturalmente como o Assistente admite, adiada a audiência de julgamento
designada para o dia 18.02.2022, assim permitindo à Arguida exercer
cabalmente os seus direitos de defesa.

O ADVOGADO
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