Operação Lex

Operação Rota do Atlântico
na origem do caso

O antigo procurador-geral da República Souto de Moura liderou as buscas que
desencadearam esta operação, pois a lei obriga a que um processo que envolva magistrados tenha de ser liderado por um superior hierárquico dos mesmos.
Rui Rangel e Fátima Galante são juízes desembargadores e os seus
superiores são os juízes-conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça.

Em fevereiro de 2016, o empresário José Veiga e o advogado Paulo Santana Lopes
foram detidos sob suspeita dos crimes de corrupção no comércio internacional,
branqueamento e fraude fiscal. Nesta investigação, em que também
foi constituído arguido o antigo presidente do Benfica Manuel Damásio e um
cidadão brasileiro, investigou-se ainda os crimes de participação económica em
negócio e tráfico de influências. A investigação teve ligações aos continentes
europeus, africano e americano. Uma certidão extraída deste processo
deu origem à Operação Lex.
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FÁTIMA
GALANTE

DETIDOS
Rita Figueira
A jurista de 39 anos
foi companheira de Rui
Rangel, de quem tem uma
filha. Está indiciada pelo
crime de branqueamento
de capitais.

José Bernardo
Santos Martins

A relação entre
Rangel e Vieira
Rui Rangel e Luís Filipe Vieira têm
uma paixão em comum: o Benfica. Clube
que tanto os colocou em lados opostos
como ultimamente os uniu. Em 2009, Rangel
integrou um movimento que pretendia ir a
eleições contra Vieira e que integrava figuras
como José Veiga. Não foram a sufrágio nesse
ano, mas Rangel avançou em 2012, tendo obtido
17% dos votos dos sócios benfiquistas. Nos
últimos dois anos foram-se aproximando e até são vizinhos
num condomínio no
Dafundo (Algés)

O advogado é suspeito
de receber dinheiro que,
na realidade, seria para
entregar ao juiz desembargador Rui Rangel.

Bernardo André
Seria na conta bancária
do filho do advogado Santos
Martins que, alegadamente,
era depositado o dinheiro
que depois era entregue
a Rui Rangel.

Octávio Correia
Este oficial de justiça teria
interferência nos sorteios
do Tribunal da Relação para
atribuir alguns processos
a Rui Rangel.

Jorge Barroso

Grandes
figuras

É juíza na 6ª secção
cível do Tribunal
da Relação de Lisboa
e ex-mulher de
Rui Rangel

Outros arguidos

Advogado de Vieira nos
negócios de imobiliário.

Fernando Tavares
Vice-presidente
do Benfica.

Por serem magistrados
judiciais não podem ser detidos
O Estatuto dos Juízes prevê no seu
artigo 16º que só podem ser presos
ou detidos após despacho de marcação
do julgamento depois de terem uma
acusação formalizada. A exceção
é a detenção em flagrante delito se
forem suspeitos de crimes com pena
de prisão superior a três anos.

RUI RANGEL

LUÍS FILIPE VIEIRA

O juiz desembargador da 9ª seção criminal
do Tribunal da Relação de Lisboa é suspeito de
tráfico de influência. Alegadamente, Rui Rangel
teria prometido que poderia influenciar decisões
referentes a quatro acórdãos, dois deles envolvendo
o empresário e antigo dirigente do Benfica José
Veiga no processo Rota do Atlântico. Os recursos
de Veiga foram decididos numa outra secção
que não a de Rui Rangel.

O presidente do Benfica é um dos 12 arguidos no processo,
sendo suspeito do crime de tráfico de influência.
Alegadamente terá pedido a Rangel para interceder a favor
do filho, que teria uma decisão pendente no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Sintra. Em troca, teria oferecido
a Rangel cargos remunerados no Benfica. Porém, o filho
de Luís Filipe Vieira garantiu que é o pai quem tem uma ação
naquele tribunal no valor de imposto (IRS) superior a 1,6 milhões
de euros em que discorda da tributação das mais-valias.

João Rodrigues
Ex-dirigente do Benfica
e antigo presidente
da Federação Portuguesa
de Futebol.

Albertino
Figueira
Bruna Garcia
do Amaral

