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JustiçaquercontasdamulherdePinhoPROCESSOProcuradoresencontrarammaisduasoffshoresquenãoconstamdaadesãoaoperdão fiscal SUSPEITAS Ministério Publico quer saberseAlexandra Pinho declarouverbas dessas contas
ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA

OMinistério Público pediu
à juíza de instrução do
caso EDP Ana Peres

que solicite ao Banco de Portu
gal BdP os dados bancários de
uma eventual adesão da mu
lher de Manuel Pinho ao Regi
meExcecional de Regulariza
ção Tributária RERT um
perdão fiscal Em causa estão
suspeitas sobre duas offshores
que não constam dos docu
mentos de adesão de Pinho ao
RERT III em 2012
Osprocuradores queremsaber

se Alexandra Pinho declarou
numaeventual adesãoao RERT
ativos depositados nas contas da
Mesete II e da Blackwade Ne

nhumadestas offshores é referi
da nos documentos do RERT III
de Pinho Através daMesete II
Pinho terá recebido do Grupo
Espírito Santo uma avença
mensal de 14 963 euros quando

era ministro da Economia de
março de 2005 ajulho de 2009
Já a Blackwade foi usada na
compra do apartamento de Pi
nho em Nova Iorque em 2010
por quase ummilhão de euros
Osprocuradores Carlos Casi

miro Nunes e Hugo Neto fize
ramopedido ajuízaAnaPeres

emdezembro Os documentos
de adesão de Pinho ao RERT III
indicam que o ex ministro e a
mulher eram em dezembro
de 2010 os beneficiários da
Tartaruga Foundation e da
Mandalay sediadas no Pana
máenas IlhasVirgensBritâni
cas Os procuradores pedem
agora à juíza que solicite ao
BdP o envio de eventuais RERT
em nome deAlexandra Pinho
visto que foram já identifica
das outras duas offshores a
Mesete II e a Blackwade

que não constam da do
cumentação enviada e dado
que os eventuais ativos e
montantes depositados nas
contas dessas sociedades po

dem ter sido declarados pela
mulher de Manuel Pinho a
qual foi curadora do BESart
por mais de uma década
Em resposta já este mês a

juízapediu ao Ministério Públi

co que informe qual ou quais
os crimes em investigação
em relação ao suspeito Manuel
Pinho e se Alexandra Pinho
tem aposição de suspeita e caso
tal ocorra quais são os ilícitos a
que se reporta opedido
NOTÍCIA EXCLUSIVADA EDIÇÃO EMPAPEL

PORMENORES

Perdão fiscal
ORegime Excecional de Regula

rização Tributária RERT fun
cionou como um perdãofiscal
permitindo repatriar capitais
detidos no estrangeiro

Três regimes
Houve três RERT em 2005
2010 e 2012 Através deste três
perdões fiscais os contribuin
tes legalizaram 3 4 mil milhões
de euros que tinham escondidos
do Fisco no estrangeiro

Receita arrecada
Com a taxa de IRS paga 5 nos
dois primeiros e 7 5 no último
o Fisco arrecadou 378 milhões
de euros em impostos

Casa em Nova Iorque
Os procuradores suspeitam
que a casa de luxo de Pinho
em Nova Iorque terá sido
comprada com dinheiro
do Grupo Espírito Santo GES

Dinheiro repatriado
estava em contas

bancárias na Suíça
ManuelPinho aproveitou o

perdão fiscaldogovernode
Passos Coelho em2012 para
legalizarmais de 2 7milhões de
euros depositados emcontas
de sociedades offshore na Suí
ça Odinheiro estavadeposita
do emcontas daTartaruga
Foundatione daMandalay na
conta daprimeira noBanque
Privéeestavamdepositados
mais de 1 6 milhões de euros e
na daMandalay noDeutsch
Bank estava umaverba supe
rior a 1 1 milhões

Pinho suspeito de
corrupção passiva
no processo EDP
ManuelPinho é arguido

no caso EDP no qual é sus
peito da prática dos crimes
de corrupçãopassiva e par
ticipação económica em
negócio Também Ricardo
Salgado antigo presidente
do BES e doGES foiconsti
tuído arguido neste mesmo
processo emabril de 2018
O antigo banqueiro é sus
peito de ter corrompido Pi
nho pagando lheuma
avença quando este erami
nistro da Economia
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