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Mulher à beira
de penhora
ameaça juíza à
saída do tribunal
Covilhã Parto te a cara toda disse a arguida
àmagistrada antes de pontapear carro

CÉLIA DOMINGUES

Umdivórcio litigioso que envolve
partilha debens e dívidas contraí
das que se arrasta há dez anos no
tribunal estápor detrás da tentati
vade agressão de umamulherfun
cionária do Ministério da Justiça a
uma juízana terça feira àportado
Tribunal daCovilhã Casos de in

sultos e ameaças ajuízes comoeste
têm vindo aaumentar afirmou

ao DN o presidente daAssociação
Sindical dos Juízes Portugueses
ASJP Mouraz Lopes alarmado
com osatos causadosporpessoas
desesperadas
E é de desespero que se tratano

caso daCovilhã Às 19 00 de terçafeira a mulher à beirade uma
ação depenhora encontrou ajuíza
Anabela Pedroso a sair do tribunal

e ali mesmo a ameaçou Parto te
a cara toda terá exclamado para
ajuíza segundo contou uma das
testemunhasaoDN

Nessa tarde amulher foi infor
mada por carta peloTribunal da
Covilhã de que o carro comprado
pelo ex casaljá tinha sido vendido
pelo seu ex marido e que elanão
tinha direito a reclamar esse bem
apurou o DNjunto de fonte ligada
ao processo Amulher entrou em
desespero e abordou ajuíza com
insultos e ameaças Ajuíza teve de
se refugiar no seu carro até à che
gada daPSPA cena foi presencia
daporalgumaspessoasque circu
lavam na rua A mulher parecia
desesperada e gritava vou ficar

sem o carro quero o processo
quero justiça ao mesmo tempo
que pontapeava o carro da juíza
apurou oDN junto de uma teste
munha que pediu para não ser
identificada A acompanhar ajuí
za estavao procurador geraldo tri
bunal que alimesmo ordenouvoz
de prisão à agressora Os agentes
daPSP foramchamados ao local e

efetuarama detenção
Amulher está constituída argui

dacom termo de identidade e resi

dência Vai aguardar em liberdade
os trâmites do processo

Juíza ficou preocupada
Mouraz Lopes da ASJP garante
quea juíza reagiu comcalma eno
dia seguinte atéjá estava emjulga
mento Mas está preocupada
com receio de que algo do género
possavoltar a acontecer E recor
da que aindahádois anos naque
lemesmo tribunal umapessoa

do público foi detetada comuma
arma na sala de audiências AASJP
tem recebido mais queixas de in
sultos e ameaças telefónicas ajui
zes ultimamente Mouraz Lopes
recorda o caso do solicitador de

execução quemorreu emserviço e
asmedidas quevieramdepois dis
so e questiona se também é pre

ciso aconteceruma desgraçapara
que se crie segurança nos tribu
nais

Contou a sua história à SIC

Amulher que insultou ajuízadera
a conhecer o seu caso devida àSIC
em junho Na reportagem Opas
sado persegue me contouque as
dívidas contraídas pelo ex marido
empresário agrícola a última no
valor de 30 mil euros já paga na
totalidade pela arguida destruí
ram um casamento de 14 anos
Amulher reclama há dez anos em

tribunal ser responsável apenas
pormetade das dívidas

Diz ter umasentença a seu fa
vor naqual lhe é reconhecido o di
reito de reclamarjunto do ex ma
rido o pagamento de parte dovalor
de dívidas entretanto liquidadas
porsi O excompanheiro não pos
sui bens emnome próprio e está
alegadamente emparte incerta
comRute Coelho

CÓDIGO PENAL

Incorre em pelo menos quatro crimes

Por ter insultado uma juíza
titular de umórgão de sobera
nia os tribunais amulher in
correno crime de coação con
traórgãos constitucionais pu
nido compenade prisão de
umaoito anos que diz respei
to aviolênciaou ameaçade
violência contra tais funcioná

rios Segundo apurou o DN
comfonte judicial por se tra

tar deofensas aumajuíza
incorre tambémno crime

de injúria agravada 3 meses
de prisão na formasimples
dano os pontapés no carro
punido compena até três anos
oumulta e aindano crime de
ameaça punido compenade
prisão até umano ou comuma
pena demulta até 120 dias
nos termosdalei R C

CASOS

INSULTOS E GRITOS

Umpastor de 53 anos que in
sultou e ameaçou umajuíza do
Tribunal de Vila Real foi condena

do no dia 3 de julho de 2008 a
uma pena de dez meses de prisão

efetivaO homem que tinha sido
condenado a pagar uma multa de
600 euros em junho desse ano
reagiu com insultos e gritos con
tra ajuíza e até tentou saltar a
barra do tribunal

e chegar à magistrada

JUÍZES AGREDIDOS
Dois juízes foram agredidos
em Santa Maria da Feira após a
leitura de uma sentença relativa
a 18 arguidos condenados por
tráfico de droga A agressão em
junho de 2008 ocorreu numa
pequena sala do quartel dos
bombeiros locais onde decorria o
julgamento

POLÍCIA EXALTADO
Um agente da PSP acusado dos
crimes de injúrias e ameaças foi
expulso do Tribunal de Paredes
no dia 7 de julho de 2009 depois
de ter insultado um advogado e
de ter dito em plena sala de au
diências que matava toda a
gente

AMEAÇOU JUÍZA
Um idoso de 65 anos foi consti

tuído arguido pela Polícia
Judiciária de Aveiro por suspeita
de ter ameaçado uma juíza do
Tribunal de Águeda comunicou
a PJ a 27 de janeiro de 2012
O homem de 65 anos deixou
uma carta anónima com amea

ças graves e exigiu à magistrada
30 mil euros para que a sua casa
não fosse destruída à bomba

TENTOUAGREDIR
Um homem com cerca de

50 anos arguido num processo
de regulação do poder paternal
tentou agredir uma juíza do
Tribunal de Águeda em plena
sala de audiências no dia 19 de

dezembro de 2006 Foi impedido
no ato por um funcionário judicial
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