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ACUSAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Domingos Farinho, professor ia Faculdade de Direito de Lisboa, é suspeito de ser o alegado escritor-fantasma do livro de José Sócrates 'A Confiança no Mundo'

FACULDADE DE DIREITO
PEDE A FARINHO I6 MIL €



ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA

A Faculdade de Direito de
Lisboa avançou com um
pedido de indemnização

cível a Domingos Farinho, ale-
gado escritor-fantasma do livro
de José Sócrates 'A Confiança no
Mundo' , no valor de 16 mil eu-
ros. O pedido de indemnização
está relacionado com os salários

que Farinho terá indevidamen-
te recebido como professor em
regime de exclusividade, se-
gundo o Ministério Público,
quando apoiou Sócrates na ela-
boração da tese de doutora-
mento de Ciência Política em
Science Po, em 2014.

Em declarações ao CM, Paula
Vaz Freire, diretora da Faculda-
dedeDireito, explicou que o pe-
dido de indemnização a Farinho
" é uma forma de acautelar a boa
gestão dos dinheiros públicos. "

Para a diretora da Faculdade de

Direito, "se houve um paga-
mento que venha a ser compro -
vado como indevido, a Faculda-
de tem de ser ressarcida. "

A Faculdade de Direito inter-
pôs o pedido de indemnização
cível a Farinho quando se cons-
tituiu como assistente no inqué-
rito aberto pelo Departamento
de Investigação e Ação Penal
(DIAP), em 2018. Aindemniza-
ção reclamada a Farinho diz res-
peito a salários de mais de 10 mil
euros que o docente terá recebi-
do indevidamente, em 2014.

Na acusação, o Ministério Pú-
blico alega que "o grau de ilici-
tude dos factos é manifesto,
dada a violação pelo arguido
Domingos Farinho dos deveres

deontológicos enquanto pro-
fessor universitário, emprejuí-

zo da dignidade e credibilidade
que esta função merece junto da
comunidade e em prejuízo da
relação de confiança laborai e
académica com a direção da

instituição pública de Ensino
Superior."

Com base nos factos apurados ,

o Ministério Público acusou Fa-
rinho de burla qualificada, abu-
so de poder e falsificação de do-
cumento. Perante esta acusa-
ção, a Faculdade de Direito abriu
também um procedimento in-
terno ao docente, com vista a

apurar os termos em que terá
sido quebrada a confiança entre
as duas partes e se foram feitos

pagamentos indevidos. Daí
que, por agora, Farinho conti-
nue a ser professor assistente na
Faculdade de Direito. •

PERFIL

i Domingos Farinho nasceu a \

\28de março de 1977, em Lisboa. I

\ Licenciado em Direito, começou a |

i privar com Sócrates quando foi I

j assessor de Filipe Baptista, I

\ secretário de Estado Adjunto do \

i primeiro-ministro de abril de 2005 i

|a março de 2008. 0 gabinete de |

\ Baptista era na residência oficial |

\ do primeiro-ministro, em São i

|
Bento. Em 2000, foi vítima de uma \

\ tragédia no Brasil: durante a visita i

i aum familiar no Recife, numa i

í situação mal interpretada, foi j

! baleado seis vezes, mas i

i sobreviveu. i

Inquérito
resultou do

caso Marquês

? O inquérito do Ministé-
rio Público a Domingos Fa-
rinho, no qual o docente foi
acusado de três crimes, re-
sultou de uma certidão ex-
traída da Operação Mar-
quês. Em 2014, Farinho
apoiou Sócrates na elabo-
ração da tese de doutora-
mento de Ciência Política
em Science Po, em Paris,
mas o antigo primeiro-mi-
nistro não chegou a termi-
nar esse trabalho.

No final de novembro
desse ano, Sócrates foi
detido no aeroporto de
Lisboa quando regressava
de Paris. •


