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EstadodevolvefortunaamilionáriodoBPN TRIBUNAL Sentençajudicial implica extinção
do crédito de 32 3 milhões de euros que a
empresapública reclamou a Ricardo Oliveira

ANTÓNIO SÉRGIOAZENHA

AParvaloremnão vai recuperar o crédito de 32 3
milhões de euros que re

clamou aRicardo Oliveira por
alegados empréstimos conce
didos pelo BPN que foramher
dadosporessaempresapública
Ao absolver o empresário de

todos ospedidos de indemniza
çãocontra si deduzidos asen
tença judicial do processo do
BPN proferida em novembro
de 2018 implicou também se
gundo apurou oCM a extinção
desse crédito visto a sua exis
tência não ter sido provada
Questionada sobre este assun
to até ao final desta edição a
Parvaloremnão respondeu
Quando avançoucomaprovi

dência cautelar de arresto dos
bens de Ricardo Oliveira em
setembro de 2013 aParvalorem
tinha como alvo principal a co
leção de carros clássicos do em
presário cujo valor ultrapassa
va os 50 milhões de euros

A reclamação do crédito de
32 3 milhões de euros foi alvo de
uma longa disputa entre a Par

valorem e Ricardo Oliveira a

empresa pública alegou que
herdaraos créditos concedidos

pelo BPN ao empresário e a so
ciedades por si detidas na dé
cada de 2000 e que não terão
sido pagos mas o empresário
negou aexistência dessadívida

A 5 de novembro de 2018 uma
semana antes de Ricardo Oli
veira ser absolvido em tribunal
a Parvalorem conseguiu que o
crédito fosse reconhecido no

Processo Especial paraAcordo
de Pagamento PEAP deRicar
do Oliveira aos credores que
corre no Tribunal do Comércio

de Lisboa Neste processo atra
vés do qual o empresário nego

ciou as dívidas reclamadas pe
los credores o crédito da Par
valorem foi reconhecido depois
de o administrador judieial não
ter reconhecido a sua preten
são Já no finalde2018 asnego
ciações com os credores no
âmbito do PEAP foramencer
radas semaprovação segun
do uma informação divulgada
no Portal Citius que é gerido
peloMinistério daJustiça a 2 de
janeiro deste ano
RicardoOliveiravendeuqua

se toda a sua coleção de carros
clássicos todos damarcaMer
cedesBenz no início de setem
bro de 2013 num leilão realiza
do em Londres dos então 74
automóveis clássicos da sua co

leção 67 foramvendidos e sete
ficaram por vender por as
propostas de aquisição terem
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sido recusadas Com a venda
das 67 viaturas foi obtida uma
receita em libras então equiva
lente a 11 6 milhões de euros

Comona altura a leiloeirabri

tânica terá feito umpagamento
a Ricardo Oliveira os seis mi
lhõesde euros agora devolvidos
pela Parvalorem ao empresário
dizem respeito à verba da recei
ta que foi arrestada em setem
bro de 2013 e têm também em

conta a diferença cambial

Entre os sete automóveis clás
sicos devolvidos a Ricardo Oli

veira está aquela que terá sido a
viatura mais valiosa da sua co

leção umMercedes Benz 540 K
Special Cabriolet A de 1938 No
leilão foiapresentadaumapro
posta de mais de 1 6 milhões de
euros por este carro mas foi re
cusadapelo empresário

Três inquéritos do caso BPN
em curso têm 19 arguidos
Quase 11 anos depois do início
da investigação ao BPN o Mi
nistério Público ainda tem em

curso três inquéritos relaciona
dos com o antigo banco lidera
do por José Oliveira e Costa Se
gundo a Procuradoria Geral da
República estes três inquéritos
têm 19 arguidos constituídos
AProcuradoria Geral da Re

pública não precisou que in
quéritos estão ainda em curso
no caso BPN mas um deles es
tará relacionado com suspeitas
que envolvemuma empresa de
Luís FilipeVieira presidente do
Berifica aInland

A investigação ao BPN deu
origem à abertura de cerca de
20 inquéritos dos quais alguns
foram arquivados Segundo a
Procuradoria Geral da Repú
blica desde o início da investi
gação ao BPN o Ministério Pú
blico deduziu cinco acusações
que envolvem 51 arguidos

O inquérito que envolve Luís
Filipe Vieira tem sete arguidos
Vieira é um deles por umadas
suas empresas estar no centro
das suspeitas ver caixa Ini
ciado em 2009 o inquérito

foi aberto na sequência de uma
denúncia da ex administração
do BPN nacionalizado ao Mi

nistério Público por suspeitas
de que a Inland empresa de
Vieira terá sido a principal be
neficiária de umcrédito conce

dido pelo BPN à Transibérica
sociedade espanhola que foi re
presentada por um ex admi
nistrador da Inland

Em causa estáum crédito que
oBPN concedeu àTransibérica
em 2004 que depois foi trans
ferido para a Inland comvista à
compra de ações da ex Socie
dade Lusa de Negócios SLN
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