
Ministério Público deve
acusar toupeiras do
Benfica em setembro

Processo tem um

preso preventivo
que terá de ser
libertado no
próximo mês Não foi
requerida especial
complexidade

AlexandrePanda

Inquérito O Ministério Público
deverá acusar dentro de um mês

Paulo Gonçalves assessor jurídico
de Luís Filipe Vieira no Benfica e
os funcionários judiciais suspeitos
de serem as toupeiras do clube da
Luz no sistemadejustiça O proces
so e Toupeira temumpreso pre
ventivo que terá de ser libertado
se não for proferida a acusação pú
blica até setembro

Oprazomáximo expirano próxi
mo dia 6 quando se completam
seismesesdesde que foramdetidos
pela Polícia Judiciária PJ aquele
responsável jurídico do Benfica e o
oficial de justiça José Nogueira da
Silva além de terem sido alvos de
buscas e constituídos arguidos
mais funcionários judiciais
Aduração do inquérito só não es

tará limitada a este prazo de seis
meses se entretanto oMinistério
Público requerer e ojuiz de instru
ção criminal deferir a qualificação
do processo como de excecional
complexidade caso emque o pra
zo máximo será alargado até um
ano

De acordo com informação reco

lhida pelo JN tal requerimento
aindanão foifeito oque será sinal
de que a acusação pode ser conhe
cida até setembro Sob investigação
daPJ estão crimes de corrupção ati
va corrupção passiva violação de
segredo de justiça peculato falsi
dade informática favorecimento
pessoal acesso ilegítimo e ainda
burla informática

PERIGOS CONTINUAM

Noúltimo dia 11 oTribunal da Re
lação de Lisboa decidiu confirmar
a aplicação damedida de coação de
prisão preventiva ao funcionário
judicial JoséAugusto Nogueira da
Silva

Na senda da posição do Ministé
rio Público os juizes desembarga
dores concluíram que o arguido
não poderia ficar emprisão domici
liária compulseiraeletrónica pois
mediante os seus avançados co
nhecimentos informáticos e a cir

cunstância de ter acedido aos pro
cessos que interessavam ao Benfi
ca através de palavras passe de ou
tras pessoas incluindo a procura
doraAna Paula Vitorino poderia
prosseguir em casa a atividade cri
minosa Bastar lhe iavoltararecor
rer a dadosde acessode terceiros ao

programa Citius a fim de poder

continuar a trabalhar para os en
carnados atéporquetambéméum
ferrenho adepto
Após as buscas e detenções a in

vestigação da PJpassou a ter vários
aspetos a aprofundar o que foi fei
to nos últimos meses Por exem

plo faltava apurar mais eventuais
cúmplices de José Nogueira Silva
no sistema de justiça além dos
funcionários Júlio Loureiro e José
Manuel Ribeiro já arguidos sa
ber por quemeios foram subtraídas
as credenciais de acesso de tercei

ros ao Citius usadas para espiar 10
inquéritos crime em segredo de
justiça bemcomo esclarecer opos
sível envolvimento e conhecimen
to de outros elementos do Benfica

sobre o esquema das toupeiras na
justiça

MAISDOISARGUIDOS

Até ao momento não consta que
além de Paulo Gonçalves tenham
sido constituídos arguidos outros
responsáveis das águias nemopró
prio clube daLuz emnome eno in
teresse do qual atuou o assessor ju
rídico do presidente Luís Filipe
Vieira Porém recentemente fo
ram constituídos arguidos mais
dois oficiais de justiça ligados às co
marcas de Leiria e Coimbra

OUTROSCASOS

Branqueamento
Seis arguidos foram constituí
dos e houve buscas no Benfi

ca em junho por suspeitas de
crimes fiscais e lavagem de di
nheiro denunciadas num
alerta bancário após movi
mentos de quase 1 9 milhões
de euros com origem na Ben
fica SAD e na Benfíca Estádio

SA para uma firma de infor
mática

Emails

A divulgação de emails do
Benfica por parte do diretor
de comunicação do F C Porto
Francisco J Marques no Porto
Canal levantou suspeitas de
crimes de tráfico de influên

cia e corrupção Houve buscas
ao Estádio da Luz às casas de
dirigentes e elementos liga
dos à arbitragem Paulo Gon
çalves também é arguido

Operação Lex
FilipeVieira é suspeito de ter
oferecido ao juizRui Rangel
um cargo na futura universi
dade das águias em troca de
uma cunha num processo fis
cal Na Operação Lex Rangel
é suspeito de corrupção e Viei
ra também é arguido

Vouchers

Foi Bruno de Carvalho quem
denunciou que o Benfica ofe
recia a árbitros observadores
e delegados da Liga de Futebol
o Kit Eusébio uma camisola e
quatro jantares O Tribunal
Arbitrai do Desporto decidiu
arquivar o caso mas o DIAP
juntou esta investigação ao e
Toupeira

RioAve Benfica
APJ investigaapossibilidade
de ter havido manipulação do
resultado da visita do Benfica
aVila do Conde a 24 de abril
de 2016 numjogo a contar
para a 31 ªjornada daedição
de 2015 16 da Liga e que os en
carnados venceram por 1 0
comum golo de Raul Jiménez

Paulo Gonçalves
Assessorjurídico

Nascido no Porto licen
ciado emDireito partici
pou na constituição da
SAD do F C Porto de
onde saiu em 1999 Bra

ço direito de Filipe Viei
ra é ele que muitas ve
zes representa as águias
na Liga Detido e sujeito
a interrogatório judicial
por indícios de corrupção
ativa o assessor jurídico
do Benfica foi libertado

Não ficou suspensonem
proibido de frequentar
instalações do clube Ini
cialmente a direção en
carnada afirmou em co
municado que Paulo
Gonçalves iria poder pro
var a legalidade dos seus
procedimentos mas
posteriormente expres
sou apoio explícito
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