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Duarte Lima está apenas
a um recursoda prisão
DECISÃOO Procurador do Supremo entende que sentença que condena ex líder parlamentar do PSD
já transitou emjulgado JUÍZAOAssinoumandados de detenção mas ainda aguardaumprocesso
DIANARAMOS 

Domingos Duarte Limaex líder parlamentar do
PSD que foi condenado a

prisão efetiva por umaburla de
47 milhões de euros no caso Ho

meland está à beira da prisão
Umprocurador geral adjunto
do SupremoTribunal de Justiça
entende que a sentençajá tran
sitou emjulgado não é passí
vel de mais recursos e pediu a
devolução do processo à pri
meira instância para que apena
seja executada
Segundo a Sábado depois da

iniciativa do magistrado uma
procuradora das varas crimi
nais de Lisboa assinou os man
dados de detenção paraDuarte
Lima epara o sócio Vítor Rapo

so no dia 26 de julho A prisão
só não avançou de imediato
porque a juíza que recebeu os
mandados emitidos pelo Minis
tério Público entendeu que há
ainda um recurso por resolver
admitido no Tribunal da Rela
ção de Lisboa emmaio de 2017
onde a defesa de Duarte Lima
refere a possibilidade de recur
so para o Constitucional
O tribunal de1ª instância con

denou o a 10 anos de prisão
efetiva por burla qualificada e
branqueamento de capitais Na
Relação o desembargador Rui
Rangel reduziu lhe apenapara
seis anos de prisão efetiva

Terrenos para IPO com dinheiro do BPN
B O BPN financiou em40 mi

lhões Duarte Lima por inter
médio do filho e o sócio Vítor
Raposo através do fundo Ho
meland O objetivo era a
aquisição de terrenos em
Oeiras local para onde foi
pensada a construção do

novo IPO de Lisboa O ex

deputadomontou um es
quema com os herdeiros
dos terrenos para os comprar
abaixo do preço demercado
O IPO nunca se instalou em
Oeiras e o BPN acabou lesado
em 17 8 milhões de euros
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