
Recurso de Oliveira
Costa ameaça anular
processos do BPN
Alegações Ex presidente do banco considera estar a serjulgado pelosmesmos crimes emvários
processos Diz que isso viola umprincípio da Constituição e recorreu para o Constitucional
Desde outubro de 2013 que oTribunalConsti
tucional tem nas suasmãos um recurso de José
Oliveira Costa antigo presidente do BPN que
pode ditar o futuro de alguns casos judiciais que
nasceramdo processo principal háquatro anos

emjulgamento O arguido alegaque nos vários
processos em que tem sido acusado e levado a
julgamento amatéria que o incrimina é em tudo
semelhante ao caso principal Logo conclui foi
violado o princípio constitucional de que nin

guém pode ser julgado duas vezes pelos mes
mos factos OMinistério Público já contestou
Mas com os recursos OliveiraCosta temconse

guido ganhar tempo para não enfrentar novos
julgamentosPolíticaPág10
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Recurso deOliveiraCosta
podeafundarprocessosdoBPN
Argumentos Ex presidente do banco alegou junto doTribunal Constitucional estar a ser arrastado para vários
processos quando devia apenas responder num o que já está emjulgamento Recurso está pendente desde outubro

CARLOS RODRIGUES LIMA

E se de repente todos os processos
que tiveram origem no caso do
BPN começassema cair porviola
ção do n ° 5do artigo 29°daCons
tituição daRepública Foiprecisa
mente a violação deste artigo
Ninguém pode ser julgado mais
do que uma vez pela prática do
mesmo crime que JoséOliveira
Costa antigo presidente do BPN
invocou junto doTribunal Consti
tucional TC paranão serjulgado
num segundo processo ligado ao
BPN

No recurso que deu entrada no
Constitucional em outubro do
ano passado e que ainda aguarda
umadecisão a defesa de Oliveira
Costa alega que os factos que de
ramorigemao tal segundo proces
so cujas suspeitas dizem respeito
a falsificação de documentos em
operações bancárias putoptions
junto do Banco Insular em Cabo
Verde já constam genericamen
te no primeiro processo relaciona
do com o BPN e no qual está há
quatro anos a serjulgado Aacusa
ção proferida nos presentes autos

é apenas umamera densificação

da pronúncia do processo 491008 sendo os factos imputados ao
arguido em ambos os processos
absolutamente contemporâneos

Ou seja continuam os advoga
dos do antigo presidente do BPN
à luz do conceito jurídico consti
tucional deve considerar se que
estamos perante o mesmo crime
quando existaparte comum entre
o facto histórico julgado e o facto
histórico a julgar e que ambos os
factos tenham como objeto o
mesmo bem jurídico Em suma
Oliveira Costaconsidera que toda
a sua atuação como presidente do
BPN e os eventuais crimes que te
nha cometido devem serjulgados
apenas e só no chamado processo
principal o 4910 08

Voltar àcarga
Este argumento foi novamente
utilizado no último processo de
que foi alvo de despacho de pro
núncia e que está ligado anegócios
entre o BPN e o antigo ministro da
SaúdeArlindo Carvalho conside
rando que o crime pelo qual está
acusado burla qualificada tem
uma forte conexão com os factos

emcausano processo que já seen
contra em fase de julgamento
Durante a fase de instrução do

processo que envolve o empresá
rio Ricardo Oliveira eArlindo de

Carvalho veredição de ontem o
procurador Rosário Teixeiro res
pondeu assim às alegações da de
fesa deOliveira Costa A tese do ar

guido parece nos conduzir à con
clusão de que uma vez assaltada
uma agênciabancária todos os as

saltos seguintes levados a cabo to
tal ouparcialmente pelosmesmos
assaltantes estariam abrangidos
por uma exceção de caso julgado
ou de litispendência quandose re
pete uma causa estando aanterior
aindapendente

Se oTC der razão ao antigo pre
sidente do BPN fica a dúvida o
que acontece aos dois processos
que estão prestes a entrar emjul
gamento Serão anulados Ou

anexados ao principal que já leva
quatro anos de julgamento E os
outros casos que ainda estão em
investigação Seja como for a ale
gação deOliveiraCosta já teve um
mérito evitar o arranque do jul
gamento do caso das put options
Entre recursos e reclamações o
antigo presidente do BPN conse
guiu gastar oitomeses fevereiro
a outubro de 2013 até o recurso
chegaraoTC

Oferta de ganhos indevidos
Processo Os ex administradores
do BPNOliveira Costa Francisco
Sanches e Coelho Marinho pro
nunciados esta semana junta
mente com o antigo ministroAr
lindo Carvalho e outros escolhiam
parceiros com a promessa de ga
nhos indevidos

O despacho de pronúncia refe
re que os três administradores do
Banco Português de Negócios
BPN angariavam terceiros en
tre os quaisArlindo Carvalho e o
sócio José Neto a quem prome
tiam eproporcionavamganhos in
devidos

Os arguidosArlindo Carvalho
e José Neto foram idealizados
como parceiros ideais para o Gru
po BPN pelo arguidoCoelho Ma
rinho que conhecia o primeiro ar
guido por proximidade da terra de
naturalidade e porque tinha esta
do ligado ao Ministério da Saúde
como administrador hospitalar
num período em que Arlindo
Carvalho desempenhou funções
como ministro da Saúde lê se
nos autos

Quanto à estratégia utilizada
Arlindo Carvalho e José Neto e as
sociedades por si controladas vie

ram assim a adquirir a confiança
dos arguidosOliveira Costa Fran
cisco Sanches e Luís Caprichoso
no sentido de estes últimos virem

a montar e fazerem aprovar diver
sas operações de financiamento a
favor dos primeiros com a finali
dade de estes e suas empresas vi
rem aadquirir as posições societá
rias e os ativos anteriormente deti

dos pelo empresário e acionista
doBPNRicardoOliveira e sua em

presa Ainda assim para o juiz de
instrução ArlindoCarvalho e José
Neto executaram umaestratégia
que lhes era alheia
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