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Portugal condenado por tribunal europeu 14 anos após
penhorar mulher que afinal tinha sido absolvida
PEDRO SALES DIAS 24/10/2014 - 07:37

Finanças penhoraram empresária apesar de ter sido absolvida por dívidas ao Fisco e à Segurança Social. Recorreu
para o Supremo Tribunal Administrativo, mas juízes deram razão ao fisco.

A antiga empresária na indústria têxtil Fernanda Tadeu teve de esperar 14 anos para
ver a Justiça dar-lhe razão num caso em que que até tinha sido inicialmente ilibada. A
absolvição no ano 2000 não impediu, porém, de ser penhorada ao mesmo tempo pelas
Finanças de Almada pela mesma situação. Estava em causa a insolvência de uma
empresa de confecções, em 1997, detida pelo pai e que devia quase 90 mil euros ao
Fisco e à Segurança Social.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, para onde recorreu em 2010, condenou
esta quinta-feira o Estado. Considerou que os tribunais portugueses violaram o
princípio da presunção de inocência, ignoraram que a empresária já tinha sido
absolvida em processo-crime e que, não tendo responsabilidade, nenhuma penhora lhe
poderia ter sido feita. O Estado tem três meses para pagar uma indemnização de cerca
de 10.500 euros, de acordo com o acórdão europeu ao qual o PÚBLICO teve acesso.

“Esperei 14 anos por este dia. É uma boa notícia, mas tenho a sensação de que isto
ainda não acabou. Como e quando é que o Estado devolve aquilo que me tirou?”,
questiona Fernanda Tadeu, de 59 anos, em declarações ao PÚBLICO.

Durante o longo processo judicial, acabou por ser alvo de uma nova penhora.
Reformada por invalidez na sequência de um cancro da mama, viu chegar-lhe uma
conta de 27 mil euros em custas judiciais referentes à acção que interpôs para se
defender. O processo arrastou-se nos tribunais e em 2009 o Supremo Tribunal
Administrativo deu razão às Finanças. Desde 2010 que lhe são retirados por mês 267
euros dos 1600 de pensão até que a dívida fique saldada.

DANIEL ROCHA
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“Vamos apreciar agora o que se pode fazer. Vou ler o acórdão. Se o tribunal europeu
decidiu assim, o Estado português não tem razão alguma para continuar a retirar
dinheiro da reforma. Este processo foi verdadeiramente vergonhoso. Penhoraram uma
pessoa que foi absolvida. Eu lembrei isso aos juízes no Tribunal Central
Administrativo. Disseram que a absolvição no processo-crime foi um erro”, lamenta o
advogado João Rebelo Pereira.

A antiga empresária de Corroios foi inicialmente absolvida num processo-crime com o
pai. Os juízes consideraram que, apesar de ser directora comercial na Vansul (a
empresa com 160 funcionários que o pai manteve durante 40 anos), então estabelecida
em Vila Nova, Costa da Caparica, não podia ser responsabilizada pelas dívidas. O
Ministério Público acusava-a de ser a “gerente de facto” da empresa. O tribunal
europeu lembra que não basta ser filha do dono para que isso se verifique.

“Nas Finanças diziam-me na altura que se fui absolvida, a penhora só podia ser um
erro, mas nunca resolveram a situação”, critica. Num processo fiscal paralelo que
ignorou a decisão dos juízes do processo-crime, o Fisco penhorou a cota de 75% que
Fernanda detinha numa outra empresa de confecções fundada em Montemor-o-Novo.
Foi, aliás, para essa empresa que passaram 80 trabalhadores da antiga firma do pai
que morreu meses depois de assumir a dívida em tribunal.

“A empresa passou por anos difíceis de crise. Ou se pagava aos funcionários ou às
Finanças e à Segurança Social. Os trabalhadores até foram nossas testemunhas em
tribunal”, recorda Fernanda Tadeu.
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24/10/2014 22:08

carlos simoes

É por estas e por outras que eu tenho vergonha de ser português ..... pois recuso-me a ter a mesma nacionalidade destes
seres desprezíveis, ignorantes e desonestos.

 Responder



24/10/2014 22:00

Maria Vieira

Um Estado com dois pesos e duas medidas é um Estado com poderes arbitrários próprio de uma verdadeira ditadura
disfarçada.E isto passou-se de há 14 anos a esta parte e multiplica-se.

 Responder



24/10/2014 14:14

José N.

Uma vergonha!!! Tudo isto a coberto duma pretensa legalidade fabricada especificamente para os cidadãos deste jardim à
beira-mar plantado, onde tudo é possível até saquear em nome do Estado com a cobertura dos tribunais. Já gora, senhores
jornalistas, vejam e investiguem um caso semelhante que é o da Norgrupo -Sociedade Administradora de Compras em Grupo,
S.A. - em Liquidação

 Responder
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Eraumavez
O espião que veio do semifrio

Justifica-se muito mais agora uma intervenção militar que no 24 de Abril.Entre fascistas honestos e democratas ladrôes vanha
o Diabo que escolha.

 Responder
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ana cristina
consultora , lisboa

pode ir afiando a lâmina da guilhotina e treinando o uso da kalashnikov no seu quintal. vai ver que a
vizinhança vai logo aderir à luta armada.
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carmocorreia47

Tem que estudar o que é o Fascismo, porque um cidadão instruído devia saber que não há fascistas
honestos.Se o parecerem é porque são ignorantes e não sabem em que águas navegam.Porque insiste nessa
rela de estar sempre a defender cadáveres.O fascismo é hoje um cadáver fóssil,que ninguém, com o mínimo
de instrução e educação(sim educação por que de valores e atitude se trata)pode afirmar barbaridades desse
jaez.E peço desculpa,porque não voltarei a responder-lhe se continuar com esse discurso de cemitério onde
ainda deambulam almas penadas e cadáveres mal enterrados.



24/10/2014 10:18

Miguel S.
Trondheim

"Como e quando é que o Estado devolve aquilo que me tirou?" Não há dinheiro. Qual destas 3 palavras não entendeu? Então
se nem para a mais básica competência no serviço dá....

 Responder
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José N.

Mas pelos vistos existe "legalidade" para roubar o país e saquear o cidadão...



24/10/2014 10:11

Henrique Costa
Coimbra

A justiça em Portugal e em todas as democracias mais maduras está em franca crise. Atraída pelo protagonismo da política
que também quer ter ou apenas mimada por gozar de impunidade devido à mítica separação de poderes, vagueia pela
sociedade sem procurar se definir e optimizar. Estes casos têm de ser usados para pôr a justiça novamente na rota correcta. E
quem pensa que isto é um problema político, que se resolve com o partido A ou B, é apenas desonesto ou então não percebe
nada de como funcionam as democracias modernas...

 Responder
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Maria Vieira

Completamente de acordo. Em Portugal a justiça tem dois pesos e duas medidas, é arbitrária e pior que em
algumas ditaduras, só que esta é disfarçada - desmocracia respublicana - e assente num Regicídio. Portugal
foi amaldiçoado nos dias de 1 fevereiro de 1908 e 5 de outubro de 1910, sem consultar o povo sobre o regime
que queria. A partir daí é só estudar um pouquinho de História sobretudo para os mais esquecidos, os que
foram péssimos alunos ou que nunca estudaram.
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