
526 novos
processos
de violência
doméstica
em seis meses

Maioria dos processos de violência doméstica acabam porser arquivados pelo Ministério Público



Ministério Público indicou que durante os

primeiros seis meses deste ano foram instaurados
526 processos por violência doméstica
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Durante o primeiro semestre
de 2019 foram registados 526
processos de violência domés-
tica na Comarca dos Açores, re-
presentando uma diminuição
de 4 por cento, em relação ao

período homólogo de 2018.
Os dados foram revelados

pela Procuradoria Geral Dis-
trital de Lisboa que analisou
os dados da violência domés-
tica, durante o primeiro se-
mestre de 2019.

Foram acusados 84 proces-
sos por violência doméstica,
sendo que apenas dois pro-
cessos foram para julgamen-
tos em Tribunal Coletivo, que
julga processos com maior
gravidade, onde podem ser

aplicadas penas de prisão su-

perior a cinco anos.
Os restantes processos foram

enviados para acusação em tri-
bunal singular, sendo que nes-
tes casos a pena máxima será

apenas de cinco anos de prisão.
Em 2018, durante o primei-

ro semestre, foram 116 proces-
sos de violência doméstica, sen-
do que 4 casos foram julgados
em tribunal coletivo e os res-
tantes em tribunal singular.

A maioria dos processos de

violência doméstica acabaram

por ser arquivados. Segundo os

dados do Ministério Público fo-
ram arquivados 340 processos
durante o primeiro semestre de

2019, enquanto no mesmo pe-
ríodo do ano passado foram ar-
quivados 367 processos.

A principal dificuldade sen-
tida na investigação dos crimes
de violência doméstica, geral-
mente, é o silêncio das vítimas.
A maioria das vítimas e teste-
munhas de processos de vio-
lência doméstica, devido a li-
gações familiares ao arguido,
beneficiam do direito a recusar
prestar declarações ao abrigo
do artigo 134.2 do Código de
Processo Penal. Desta forma
fica limitada a recolha de pro-
va do Ministério Público, por-
que este é um crime, geral-
mente, praticado no interior da
residência da família, sem tes-
temunhas externas.
Formação para magistrados
O diploma que assegura for-
mação obrigatória aos magis-
trados em matéria de direitos
humanos e violência domésti-
ca foi publicado ontem em Diá-
rio da República (DR).

Alei agora publicada determi-

na que as ações de formação con-
tínua podem ser de âmbito ge-
nérico ou especializado, podendo
ser especificamente dirigidas a
determinada magistratura, e de-

vem incidir obrigatoriamente na
área dos direitos humanos e, no
caso dos magistrados com fun-
ções no âmbito dos tribunais cri-
minais e de família e menores,
obrigatoriamente sobre violên-
cia doméstica.

Esta legislação que altera a

formação dos magistrados foi
aprovada pelo parlamento a 19
de julho último e promulgada
a 9 de agosto pelo Presidente da
República.
Estudo até ao final do ano
O Governo Regional dos Aço-
res prevê que esteja concluído
no final deste ano o estudo que
vai caracterizar o fenómeno da
violência doméstica e de géne-
ro na Região, à semelhança de
uma análise realizada há dez
anos, conjugando várias ver-
tentes. "Há 10 anos foi feito esse

estudo exaustivo pela Univer-
sidade de Lisboa e agora torná-
mos a fazer esta análise para
que possamos ter um ponto de

situação da evolução do nosso
trabalho e dos fenómenos", dis-
se o diretor regional da Solida-
riedade Social, após a abertura
do VI Encontro Regional de

Prevenção e Combate à Vio-
lência Doméstica e de Género
em Ponta Delgada. ?


