
MP arrestoumais de 300milhões
do Grupo Espírito Santo no Brasil
Processo Carta rogatória com pedido de arresto de bens foi enviada no início do verão e já foi cumprida pelas
autoridades brasileiras Pequenos investidores estão satisfeitos com iniciativa esperando receber indemnizações

CARLOS RODRIGUES LIMA

Opatrimónio da Rioforte uma so
ciedade do antigo Grupo Espírito
Santos no Brasil está arrestado àor
demda investigação que corre em
Portugal Segundo informações re
colhidas peloDN no início doverão
o Ministério Público português pe
diu o arresto dos bens às autorida

des brasileiras o que foi de imedia
to decretado Em causa segundo
dados dos últimos relatórios de ati

vidade daquela sociedade estarão
300milhões de euros que servirão
como garantia parapagamento de
indemnizações aos lesados Alber
toVaz um dos advogados que re
presentam o grupo de lesados do
BES admitiu ao DNqueo valor até
pode ser superior

Os ativos inscritos nos relatórios

da Rioforteno Brasil cuja vendade
papel comercial em2014 estevena
origem da falência do BES disper
sam se por várias áreas de ativida
de desde o imobiliário energia se
tormineiro e agricultura Só aEspí
rito Santo PropertyBrasil divulgou
no final de 2013 ativos no valor de
475milhões dereais 129milhõesde
euros os quais incluíamvários pro
jetos imobiliários e dez milhões de
metros quadrados de terrenos
ACompanhiaAgrícolaBotucatu e
Agriways proprietária daFazenda
Morrinhos no interior do estado de

São Paulo comuma áreade quatro
milhectares inscreveu 112milhões
de reais 30milhões de euros nos
ativos

Apresençado GESno Brasil con
tinua através a Cobrape Compa
nhia BrasileiraAgropecuária cujo
negócio passavapelaprodução de
arroz e sementes de soja naFazen
da Pantanal que ocupa cinco mil
hectares no estado de Tocantins
Em finais de 2013 esta sociedade
apresentava 53 milhões de reais 14
milhões de euros de ativos

A energia foi outros dos setores
em que o GES apostou criando a
Georadar uma empresadepresta
ção de serviços para a indústriape
trolífera nas áreas de diagnóstico
ambiental sismologia e infraestru
turas marítimas Esta sociedade

apresentouumativode 265milhões
de reais 71 milhões de euros No
mesmo ramo operou a Assetgo
uma empresadedicada à prospe
çãodeminerais

Um dos maiores ativos do GES

era a ERB Energias Renováveis do
Brasil comum ativode448milhões
dereais 121 milhões de euros No
campo das energias há também a
registar a Luzboa que sededicava
ao desenvolvimento implantação
depequenas centrais hidroelétricas
comum ativode 29milhões de reais

setemilhõesde euros Ovalor em
causa pelas nossas informações
pode até ser superior começoupor
dizerao DNAlbertoVaz umdosad
vogados que representam o grupo
de lesados do BES Ao que o DN

apurou osprocuradores do Depar
tamento Central de Investigação e
Ação Penal que investigam o cha
mado universo Espírito Santo
aguardamque as autoridades bra
sileiras depois de terem decretado
o arresto preventivo avaliem o pa
trimónio emcausaAinda assim Al
bertoVaz considerou como positi
va a iniciativadoMPportuguês em
arrestarpatrimónio do GESno Bra
sil considerando que essa será uma
formade indemnizar os lesados

Hávários pedidos de indemniza
ção civil por isso é preciso lançar
mão de todos osmeiospara encon
trar património que acautele o pa
gamentode indemnizações acres
centouo advogado
TambémAntónio Pragal Colaço

que representa um grupo de lesa
dos noprocesso crime considerou
que este arresto de bens no Brasil
simboliza umagarantia de ressar
cimento de todos os lesados doBES

sobretudo osque subscreverampa
pel comercial Agora é preciso
aguardar pacientemente pela acu
sação finalizou o advogado

Já em 2015 oMinistério Público
pediu e ojuiz CarlosAlexandre au
torizou o arresto de milhares de

imóveis emPortugal ligados ao Gru
po Espírito Santo Naaltura os pro
curadores do DCIAP adiantaram

que ovalor em causa cifrava se em
1 8 mil milhões de euros Houve
muitos imóveis quepaulatinamen
te foram devolvidos sobretudo a
empresas com atividade económi
ca como os hotéisTivoli em pro
cesso de venda a umgrupo tailan
dês ÒTribunal daRelação de Lis
boa que tem pendente há oito
mesesum recurso sobre o arresto
apenas tem mantido o congela
mento de bens aos antigos admi
nistradores suspeitos no processo
crime como Ricardo Salgado e
Morais Pires

Solução para
lesados até
ao fim do ano

NEGOCIAÇÕESCerca de dois
mil clientes de retalho re

clamam os 432 milhões de

euros que investiram em
papel comercial das em
presas Espírito Santo
International e Rioforte do
Grupo Espírito Santo GES
vendidos aos balcões do

BES meses antes da falên

cia do grupo Depois de
anos em litigância com o
governo e o Banco de
Portugal a solução para
estes casos deverá ficar
fechada até ao final deste

ano depois de o governo ter
avançado com uma propos
ta aos lesados para pelo
menos reaverem parte do
dinheiro investido O res

tante poderá como decla
raram os advogados ao DN
ver texto ao lado ser obti
do através dos pedidos de
indemnização feitos no pro
cesso crime E aqui o patri
mónio do GES já arrestado
poderá ser utilizado para
pagar as indemnizações
reclamadas
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