Condenada por insultar Tribunal de Família
Quarta, 26 Dezembro 2012 12:19

Quando Paula C. de 39 anos, recebeu na sua residência no concelho da Trofa a notificação
que exigia a sua presença no Tribunal de Família e Menores de Braga, ela informou, por
escrito, que iria faltar. "Quero que vossa Excelência saiba que eu não vou comparecer a
nenhuma conferência de pais porque a acção é para ser julgada" — dizia o texto que ela
enviou no dia 20 de Fevereiro de 2011 por correio electrónico ao Tribunal de Família e
Menores de Braga.

A conferência de pais fora agendada para o dia seguinte. "(...) Eu recuso-me a estar presente a
um juiz e ser pressionada a aceitar o que não quero para mim nem para o meu filho e o que
não é os nossos direitos" — justificou-se ela.

Em Junho enviou um novo texto para o mesmo tribunal para dizer que "quando um tribunal de
menores num período de 2 anos não marca o julgamento é sinal de grave incompetência".

E mais contundente ainda: "Eu vou ser clara, a justiça para mim é tudo uma farsa de vigaristas
(...). Esse tribunal que escolha porque o Estado está a pagar para trabalharem e nestes dois
anos só fizeram sorna".

Antecedentes criminais

Com tais e outras expressões julgou o Tribunal Judicial de Braga, onde a arguida foi
recentemente julgada pela prática de um crime de ofensa a organismo, serviço ou pessoa
colectiva, que as mesmas ofenderam a credibilidade, prestígio e confiança de que goza o
Tribunal de Família e Menores de Braga, "ao sugerirem um desempenho parcial e com falhas
graves de competência" — sublinhou o juiz na sentença.

A arguida, com antecedentes na prática de crimes de ofensa à integridade física, de dano, de
lançamento de projéctil contra veículo e de resistência e coacção sobre funcionário, não
compareceu ao julgamento, apesar de notificada.
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Provada a acusação do Ministério Público, o juiz Machado Rodrigues condenou a arguida na
pena de 180 dias de multa, a 5 euros por dia, num total de 900 euros.

A arguida foi ainda condenada a pagar as custas do processo.
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