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Trabalho em rede tem dado melhores frutos
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Atualmente  na área da 
Comarca de Castelo Bran-
co existem, entre pen-
dentes e inquéritos, 213 
processos de violência 
doméstica. Considerado 
o “crime da moda”, pois 
tem agora maior visibili-
dade, consequentemente, 
também tem tido uma 
resposta por parte da jus-
tiça célere e consertada, 
devido ao trabalho insti-
tucional em rede.  Diz a 
lei que consubstancia um 
crime de violência domés-
tica quando alguém “de 
modo reiterado, ou não, 
infligir maus tratos físicos 
ou psíquicos, incluindo 
castigos corporais, priva-
ções da liberdade e ofensas 
sexuais ao cônjuge ou ex-
cônjuge; a pessoa de outro 
ou do mesmo sexo com 
quem mantenha ou tenha 
mantido uma relação de 
namoro ou análoga à dos 
cônjuges, ainda que sem 
coabitação; a progenitor 
de descendente comum 
em primeiro grau; ou a 
pessoa particularmente 
indefesa, nomeadamente 
em razão da idade, defici-
ência, doença, gravidez ou 
dependência económica, 
com quem coabite”. Este 
tipo de crime tem uma 
moldura penal que pode 
ir até cinco anos de pri-
são. Não se pode contudo 
concluir, pelos números 
que têm sido fruto das 
denúncias realizadas nos 
últimos anos, que este 
seja um fenómeno novo 
ou em crescendo, o que na 
realidade se passa é que as 
pessoas estão mais dispo-
níveis para o denunciar, 
com a possibilidade de 
não ser essa uma compe-
tência exclusiva da vítima, 
pois qualquer pessoa que 
tenha conhecimento de 
uma situação semelhante, 
pode e deve denunciá-la às 
autoridades.  
José Avelino Gonçalves, 
Juiz presidente da Co-
marca de Castelo Branco, 

TRABALHO EM REDE LEVA A RESPOSTAS CÉLERES E CONSERTADAS

Comarca está a trabalhar em 
213 casos de violência doméstica
JUSTIÇA A resposta aos crimes de violência doméstica tem sido dada com ferramentas específi cas e com o tra-
balho institucional em rede. 

corrobora que “este crime 
específico da violência 
doméstica não existia há 
uns anos e, por isso, agra-
vava outro tipo de crimes 
(como o homicídio ou as 
ofensas corporais). E não 
existia porque era quase 
culturalmente aceite. Mas 
felizmente, hoje há muitas 
ferramentas e Portugal 
tem das melhores leis da 
Europa a este nível. Há 
inclusive um Plano Nacio-
nal Contra a Violência Do-
méstica. Temos inclusive 
um diploma específico que 
agiliza os procedimentos, 
dando ordens à autorida-
de policial e à autoridade 
judiciária, até à juiz de 
instrução criminal, cuja 
atuação de proximidade 
por todo o distrito, per-
mite uniformizar proce-
dimentos, tornando-os 
mais céleres e assertivos”. 
E funciona de forma ar-
ticulada e em rede. “As 
polícias, que já estão hoje 
muito bem preparadas, 
quando recebem uma de-
núncia fazem logo uma 
triagem e comunicam ao 
Ministério Público o grau 
de risco para a vítima. Caso 
haja esse entendimento, o 
Ministério Público, com 
esta informação, convoca 
o agressor, ou manda-o 
deter, para o interrogar 

e aplicar as medidas de 
coação adequadas”. 
Apesar dos números, “na 
comarca de Castelo Bran-
co este sistema tem fun-
cionado bem, pois não tem 
havido homicídios nos 
últimos anos, nem crimes 
graves. Não significa que 
não possam acontecer, ou 
que a Justiça falhe na ava-
liação das situações, mas 
em termos de prioridade 
das vítimas de violência 
doméstica, temos ferra-
mentas muito interessan-
tes e que funcionam num 
curto espaço de tempo”. 
Exemplo disso, é que “o 
tribunal pode aplicar logo 
a pulseira eletrónica ao 
denunciado, que se trans-
forma depois em arguido, 
ou ordenar o seu afas-
tamento da vítima com 
vigilância eletrónica, e isto 
tem funcionado bem, gra-
ças ao relacionamento de 
proximidade destas insti-
tuições, desde as polícias, 
ao Ministério Público, até 
à juiz de instrução crimi-
nal, que circula por toda a 
Comarca e conhece todos 
os contactos. Este é meio 
caminho andado para tudo 
funcionar bem”.  
As ferramenta disponíveis 
no sistema judicial são 
diferentes para as vítimas 
de violência doméstica, 

porque “o que está aqui 
em causa é a dignidade 
humana”. Mas além das 
medidas que o magistrado 
pode tomar de imediato 
para com o alegado agres-
sor, no caso da vítima de 
abuso sexual ou violência 
doméstica é feita a recolha 
do seu depoimento para 
memória futura, outra das 
ferramentas importantes, 
pois deste modo “não é 
desvirtuada a prova ao lon-
go do processo e a vítima 
não tem de ser sujeitada 
à repetição constante dos 
factos, fica mais resguar-
dada”. 
Há, contudo, falsas de-
núncias de violência do-
méstica, “mas são muito 
poucas, porque os tribu-
nais, apesar do risco, têm 
conseguido filtrar a veraci-
dade essas denúncias. Mas 
mesmo nas denúncias que 
não têm dignidade para ser 
consideradas violência do-
méstica, são tratadas como 
tal, com as ferramentas 
existentes para isso, pois 
o princípio é preservar 
acima de tudo a dignidade 
humana”.  José Avelino 
Gonçalves, destaca ainda 
a importância do papel das 
associações inseridas na 
sociedade, como a Coola-
bora, na Cova da Beira, e a 
Amato Lusitano, em Cas-

telo Branco, nesta cadeia 
que une as instituições 
judiciais e civis”. 

PERFIL O crime de vio-
lência doméstica, segundo 
o juiz presidente, “surge 
normalmente depois de 
uma separação, devido ao 
ciúme doentio e ao sen-
timento de posse, sendo 
estes motivos com conse-
quências mais graves que 
um quadro de alcoolismo”. 
Quanto às vítimas, “há al-
guns casos de homens, mas 
a maioria são as mulheres, 
se bem que sabemos que 
há homens que não de-
nunciam pela vergonha 
social”.  E apesar de ser 
um problema transversal a 
todas as classes sociais, “os 
extratos economicamente 
mais abastados aparecem 
pouco, também por se 
retraírem a fazer a de-
núncia”. Já em termos de 
idades, é entre os 35/40 
e os 60 anos que se situam 
estas vítimas e agressores, 
ambos com habilitações 
literárias baixas, traba-
lhadores agrícolas e rurais 
ou operários ou desem-
pregados. À semelhança 
dos processos referentes a 
outros tipos de crime, tam-
bém no que diz respeito à 
violência doméstica, “há 
celeridade na resposta, 
graças à cooperação em 
rede”, reitera, lembrando 
que, como consequências 
“há poucas prisões pre-
ventivas, porque o sistema 
tem funcionado e mostra-
do eficácia, com a aplica-
ção das pulseiras eletró-
nicas, do afastamento e 
da vigilância eletrónica. É 
também muito residual a 
taxa de reincidência, mas 
quando acontece, é revo-
gada a medida aplicada e 
o arguido tem de cumprir 
a pena efetiva”. Com o 
apoio das associações, ins-
tituições de solidariedade 
social e das autarquias, 
“têm tido também sucesso 
as medidas complementa-
res, como o tratamento ao 
álcool e outras patologias 
existentes. Estes são pro-

cessos muito completos 
e tudo tem funcionado 
muito bem”. 
Fica a noção, contudo que 
“há ainda muita coisa es-
condida por aí a que os 
tribunais não conseguem 
chegar”. 
Apesar de serem em me-
nor número, “também já 
aparecem alguns casos 
de violência de filhos a 
pais, o que provoca mui-
tos problemas, porque os 
pais raramente denun-
ciam. São os vizinhos ou 
outras instituições que ao 
se aperceberem da situa-
ção o fazem, mas depois 
o juiz vai escutá-los e os 
pais não falam (um di-
reito que lhes assiste) e, 
muitas vezes, fica-se sem 
prova”. A maioria destes 
casos prendem-se com 
filhos com problemas de 
droga que exigem aos pais 
dinheiro. 
Têm-se registado também 
alguns crimes de violência 
juvenil, mas, nesse sen-
tido, a Comarca já tinha 
anunciado e já começou 
um trabalho de proximi-
dade com as escolas. Estas 
ações tiveram início em 
Idanha-a-Nova, onde ha-
verá já algumas questões 
identificadas no sentido 
de serem resolvidas. Uma 
delas é tentar uma coope-
ração com as congéneres 
educativas espanholas, 
para que o processo esco-
lar do aluno o acompanhe 
quando, sazonalmente, 
tiver de acompanhar a 
família que vai trabalhar 
em Espanha”. Mas os ma-
gistrados têm também ten-
tando informar e elucidar 
os mais jovens sobre as 
suas condutas, tentando, 
desde modo, ajudar a pre-
venir alguma delinquência 
juvenil,  explicando-lhes, 
por exemplo, como se de-
vem comportar perante os 
professores e em socieda-
de e já que têm de ficar na 
escola até aos 18 anos, é 
preciso motivá-los e dar-
lhes alternativas para que 
encontrem o seu caminho, 
mas dentro da lei. 
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