
Fisco pediu a Rui Pinto

informaçõessobrenegócios de Jorge Mendes
E mail enviado quando hacker do Football Leaks estava preso na Hungria Gestifute explica
que é inspecionada todos os anos e não tem qualquer problema com aAutoridade Tributária

AlexandrePanda

Football leaksQuandoRui Pin
to ainda estava em prisão domici
liária em Budapeste naHungria a
AutoridadeTributária AT tentou
estabelecer uma colaboração com
oalegadopiratainformático Que
ria saber se Rui Pinto tem infor
mações sobre sociedades com se
des em paraísos fiscais ou sobre
transferênciasbancárias emnome

de testas de ferro que possam ser
úteis para uma investigação em
curso envolvendo omundo do fu

tebol Um dos alvos é o agente de
futebolistas Jorge Mendes cuja
empresa frisa ao JN não ter qual
quer problema com o Fisco
De acordo com informações re

colhidas pelo JN o inquérito que
corre na Direção de Serviços de
Investigação da Fraude e Ações
Especiais da AT estará a deparar
se com várias dificuldades para
localizar contas em bancos

offshore e obter outras informa

ções que eventualmente pode
riam ser do conhecimento de Rui

Pinto O português recorde se
assumiu a sua ligação à platafor
ma Football Leaks e a posse de se
gredos sobre clubes de futebol e
pessoas com importância social e
económica O alegado hacker es
teve até na origem de informa
ções que resultaramemmúltiplos
inquéritos sobre alegados delitos
fiscais e não só em vários paí
ses europeus
Contactada pelo JN sobre este

caso a sociedade do agente Jorge
Mendes esclareceu através de fon
te oficial que a Gestifute que
tem as suas obrigações fiscais em
dia é inspecionada todos os anos
e nunca teve nenhum problema
com a Autoridade Tributária e as
sim vai continuar a ser

ADVOGADOORGANIZACONTACTOS

Os contactos de Rui Pinto com as
autoridades judiciais e tributárias

europeias têm sido organizados
por intermédio do advogado fran
cês William Bourdon também li
gado à defesa de outros denun
ciantes como Julian Assange do
Wikileaks e Edward Snowden
ex funcionário da agência norte
americanaNSA Não foi possível
confirmaraexatarespostade Pin
to ao pedido da AT E desde a pas
sada sexta feira o gaiense de 30
anos está em prisão preventiva
no âmbito do processo por crimes
informáticos e de tentativa de ex
torsão ao fundo de investimento

Doyen Sports que motivou a sua
extradição desde a Hungria
Aindaassim oJNsoube queaco

laboração propostapelo Fisco por
tuguês poderia servir apenas para
obtenção de informação sobre
eventuais circuitos financeiros a
fim de posteriormente ser obti
da prova
Sobre a investigação a Jorge

Mendes e à empresa Gestifute o
Fisco mantémainda uma parceria

com aAgênciaTributária de Espa
nha cujo trabalho esteve na ori
gem de acusações por crimes fis
cais contra clientes do empresário
Todas estas investigações do Fisco
espanhol nasceram a partir de re
velações do Football Leaks ou
seja com informação fornecida
por Rui Pinto
De acordo com notícias já publi

cadas pelo JN aAT está a verificar
se os esquemas apontados em Es
panha também foram usados por
jogadores e treinadores que atuam
ou atuaram nas competições na
cionais e que são representados
igualmente por JorgeMendes
Um esquema das offshores para

os direitos de imagem poderá ter
sido usado com alguns futebolis
tas que têm aparecido em campa
nhas publicitárias Mas há outros
sob investigação É o caso de ale
gados prémios de assinatura ou
duplos contratos que não são re
gistados na Federação nem na
Liga COMNONOMIGUELMAIA

Clientes alvo
de investigações
tributárias

Vários clientes do agente de
futebolistas JorgeMendes
têm sido alvo de investiga
ções sobre matéria tributá
riapor parte de autoridades
estrangeiras Foram os ca
sos de José Mourinho Cris
tiano Ronaldo Fábio Coen
trão Di Maria Ricardo Car
valho e Falcão Os inquéri
tos foram instaurados após
revelações do Football
Leaks por via de Rui Pinto
que invoca proteção ao abri
go do estatuto de denun
ciante whistleblower
de práticas ilícitas
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