
Advogado sequestrado e agredido em ação de penhora
Quinta, 12 Julho 2012 08:42

          

Macedo de Cavaleiros. PJ descreve agressões como brutais. Advogado de Coimbra,
representante de credor, corre risco de ficar cego de um olho. Empresário fica em prisão
preventiva.

      

Ficou em prisão preventiva um dos três membros de uma família que a Polícia Judiciária de
Vila Real deteve em Macedo de Cavaleiros suspeitos de sequestrarem e agredirem um
administrador de insolvência e um advogado durante uma diligência de penhora no passado
dia 4. O advogado sofreu ferimentos graves e corre o risco de ficar cego de um olho.

  

Segundo apurou o DN, os detidos são marido, mulher e filho, proprietários de um armazém de
azeite, que comercializa as marcas Mila e Três Cavaleiros ,e que vêm registando há vários
anos problemas de ordem financeira, sendo frequentemente alvo de penhoras e arrestos
judiciais. E foi para verificarem se os produtos alvo de arresto no início do ano, por parte uma
empresa de Coimbra, ainda se encontravam no armazém que o solicitador de execução e o
advogado da firma credora se deslocaram desde o centro da País até Macedo de Cavaleiros.

  

Quando pretendiam entrar no armazém foram, segundo testemunhos, agredidos pelo
proprietário do armazém, António Mila de 45 anos, a mulher, empresária de limpeza, de 40, e o
filho de ambos, estudante de 22. Ainda segundo testemunhos recolhidos pelo DN, as
agressões foram "bárbaras", tendo o advogado sido atingido na face e sofrido graves lesões
numa vista. Os agressores sequestraram os dois homens durante um dia e só após a perda de
consciência do advogado o levaram ao hospital.

  

"Aquela família é o terror de Macedo de Cavaleiros. Têm muitas dívidas mas vivem à grande e
ai de quem lhe vá pedir o dinheiro. Aquilo que agora aconteceu já não é a primeira vez pois
vários credores têm sido agredidos e o solicitador que agora foi vítima já tinha sido ameaçado
várias vezes", referiu um dos vizinhos do armazém.

  

"São indivíduos altamente perigosos, pois tentam resolver todos os problemas com violência",
referiu ao DN fonte da PJ, que adiantou que os agredidos apenas no dia seguinte
apresentaram queixa das agressões junto das autoridades. Foi a partir daí que se iniciaram as
investigações que ontem culminaram com a prisão do casal e do filho.
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Apurou o DN que o advogado brutalmente sovado pelos indivíduos se encontra na iminência
de perder a vista direita, dado que segundo uma fonte do Hospital de Macedo de Cavaleiros
onde foi assistido, "tem uma lesão gravíssima e de prognóstico muito reservado".

  

Os três indivíduos foram presentes ao fim da tarde de ontem a juízo tendo o juiz que os ouviu
aplicado a António Mila a medida de coação de prisão preventiva enquanto não são criadas na
sua residência as condições necessárias para a prisão domiciliária. Quanto à sua mulher e filho
não eram conhecidas ao fim do dia as medidas aplicadas.

  

O DN verificou quem em Macedo de Cavaleiros as pessoas têm receio de falar sobre o
proprietário dos Azeites Mila pois, comentam, "são vingativos, pensavam que ficariam impunes
após as agressões que praticavam nas pessoas que iam pedir o que lhes era devido".
"Finalmente a impunidade acabou", desabafou um dos credores que diz já ter sido agredido.

  

Penhoras a aumentar

  

As penhoras em Portugal têm aumentado, com as Finanças a serem cada vez mais implicáveis
sobre os devedores. Segundo dados do primeiro trimestre deste ano, cerca de 100 mil pessoas
têm os salários penhorados.

  

O número de automóveis que foram vendidos pelo Fisco após penhora já ultrapassou um
milhar quando em 2001 no total atingiu um número de 1811. A nível de imóveis as Finanças já
avançaram com a penhora, até abril, de 10400 imóveis. Os automóveis estão agora na mira do
Fisco, com a PSP a passar a penhorar carros de devedores, na sequência de um cruzamento
de dados entre as Finanças e o Ministério da Justiça Nem sempre é fácil executar a penhora.
No ano passado o DN noticiou a existência de 9600 devedores que viram os processos
arquivados por não terem bens para execução.
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