
O RESPEITINHO NAO E BONITO

Domingos Farinho no país da inimputabilidade

João Miguel Tavaresf\ professor Domingos Farinho
tem sido presença regular
nestas páginas. Escrevi
sobre ele em 2016 ("José
Sócrates e o professor

V««« S Domingos Farinho"). Escrevi
sobre ele em 2017 ("Domingos
Farinho ainda é professor de

Direito?"). Escrevi sobre ele em
2018 ("Muitos parabéns, professor
Domingos Farinho!"). Ainda não
tinha escrito sobre ele em 2019. A
sua presença em tribunal esta

semana, para ser ouvido pelo juiz
Ivo Rosa, e a notícia de que vai ser
constituído arguido num processo
extraído da Operação Marquês por
falsificação de documento, dá-me
uma óptima oportunidade para
regressar ao tema.

Por esta altura, imagino que o

professor Farinho ache que isto é

perseguição. Não é. Não o conheço
de lado algum, e desejo-lhe muitas
felicidades para a sua vida pessoal
- o meu problema é mesmo com a
sua vida profissional e académica,
enquanto professor de Direito

numa universidade pública,
acrescido do grave problema que é

deixar sem consequências a prática
de acções que a sociedade em peso
deveria condenar. Continuar a

empurrar para os tribunais
decisões sobre a idoneidade de um
professor de Direito que já admitiu
ter ofendido o Direito é apenas
promover a habitual (e tão

portuguesa) confusão entre
responsabilidades éticas e práticas
criminais.

Aquilo que (não) tem acontecido
ao professor Farinho é

particularmente significativo, pois
é uma escandalosa demonstração
do laxismo do nosso espaço
público, que permite que pessoas
sobre as quais recaem fortes
indícios de crime continuem a
exercer as suas actividades sem

qualquer censura, com a

cumplicidade de centenas de

pessoas que encolhem os ombros.
O meu texto de 2016 era sobre as

escutas que indiciavam que
Farinho era, senão o único, pelo
menos o principal autor do livro de

José Sócrates A Confiança no
Mundo. O meu texto de 2017 era
sobre a acusação do caso explicar
em detalhe o esquema que
permitiu a Farinho embolsar 93 mil
euros (40 mil pela tese de

mestrado; 53 mil pela preparação
do doutoramento), sem pôr em
causa a sua exclusividade com a
universidade. 0 meu texto de 2018
era sobre a sua nomeação
definitiva como professor auxiliar
da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa (FDUL),
com aprovação unânime do
conselho científico, após parecer
elaborado pelo distinto professor
Carlos Blanco de Morais.

Nos entretantos, o director da

FDUL, Pedro Romano Martinez, foi

apresentando péssimas
explicações para justificar a

permanência e ascensão de

Escutas indiciavam

que Farinho era,
senão o único, pelo
menos o principal
autor do livro de José
Sõcrates A Confiança
noMunúo



Farinho na faculdade, cheias

daquelas technicalities a que as

pessoas do Direito recorrem
quando assobiam para o ar. O

único verdadeiro sobressalto cívico

a que assisti - aleluia, aleluia - foi

quando surgiu a notícia de que
Domingos Farinho himself tinha
sido indicado pela Universidade de
Lisboa para júri do concurso de

ingresso dos futuros juizes no
Centro de Estudos Judiciários (a
sério).

Pois bem: esta semana, perante
o juiz Ivo Rosa, Farinho admitiu
mesmo que o contrato de serviços
jurídicos que lhe permitiu receber
os 93 mil euros foi forjado para
não pôr em causa a exclusividade
com a FDUL. Isto já se sabia pelo
menos desde 2017, antes da sua

nomeação definitiva. Mas a

direcção da FDUL e o conselho
científico fingiram que não. Agora,
a FDUL, com a seriedade que a

caracteriza, perante tal confissão,
estaria com certeza disposta a
fazer muita coisa. Infelizmente, já
não pode. As Aventuras de

Domingos Farinho no País da

Inimputabilidade são o retrato de
um Portugal patético. Desconfio

que não irão ficar por aqui.
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