
Juiz condena agressores do Facebook
a irem à escola em vez de passarem pela prisão
SENTENÇA Juiz condenou ontemcinco dos seis arguidos envol
vidosno casodeviolência entre jovensa penas suspensas de pri
são que vão de um ano a dois anos e novemeses Asmais pesa
dasforamatríbuídasàagressora Bárbara de16anos eaRodolfo

de 19 que filmou e colocou as Imagns no Facebook Só um dos
arguidos foi absolvido Os condenados ficaram obrigados a ir
à escola para completar os estudos ou a tirar um curso profis
sional Senão o fizeremvão para a cadeia
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Juiz condena jovens
airemparaaescola
emvezdaprisão
Sentença Juiz condenou cinco dos seis arguidos Bárbara a agresso
ra apanhou dois anos e nove meses de prisão compena suspensa e
Rodolfo autor das filmagens dois anos e doismeses
ANA BELA FERREIRA

Osaplausosegritos de alegriaàpor
ta do Campus daJustiça emLisboa
contrastavam como tom grave em
queo juiz Lopes Barata se dirigiu
aos cincojovens que estavamsen
tados no banco dos réus Tenham
muito cuidadocomoplano derein
serção porque senão cumprem a
penadeprisão Assim acabou on
temasentençado caso das agres
sões ocorridas em maio do ano
passado a umamenorque foram
divulgadas no Facebooke que re
sultou empenas de prisão de um
ano adois anos e novemeses para
cinco dos arguidos do envolvidos
nocaso

O sexto acusado Fernando Al

ves acabouabsolvidodacoautoria
moral do crimedeofensas à integri
dade físicaqualificada jáque ojuiz
considerou que este ato não ficou
provado Para os restantes omagis
tradoLopes Barata definiuque fica
riamsujeitosaumplanode reinser
ção social que teráde passarpela
obrigatoriedadedevoltaremàesco
lapara acabarem o que estavam a
fazerouoptaremporumcursopro
fissional Estes arguidos têmainda
de colaborar comumaassociação
de apoio avítimas de crimesviolen
tos comoaAPAY ouvítimasde aci
dentes deviação O incumprimen
to dealguma destas condições ati
ra os de imediato para a prisão
BárbaraOliveira aúnicaagresso

ra que temmais de 16 anos e pôde
serjulgadaem tribunal a outrade

15 anos estáinternadanum centro

educativo foiaqueapanhoumais
anos de prisão dois anos e nove
meses pelo crime de ofensa à inte
gridade física qualificada epordois
crimesde roubo umconsumadoe
outronaforma tentada ODNapu
rou aindaque as duas agressoras
enfrentam outros processos por
roubo que podem culminar coma
prisão efetivadeBárbara
RodolfoSantos 18 anos foi con

denado adois anos e doismesesde

prisãopelos crimesde ofensa à in
tegridade físicaagravadae captura
deimagens ilícitas RicardoManuel
ficou compena suspensa de dois
anos e trêsmeses pelos crimes de
ofensa à integridade física agrava
da foi ainda absolvido pelo crime
degravação ilícita Apena suspen
sadeMarcoAndrade éde umanoe
dezmesespelos crimes deofensaà
integridadefisicaagravadaecaptu
radeimagensilícitas HugoRibeiro
foi condenado a pena suspensa de
umano e seis meses pelos crimes
deofensa à integridade física agra
vada mas foiabsolvidodo crimede
captura de imagens ilícitas
No final os advogadosmostra

ram sesatisfeitos comadecisão do

tribunal que acabou por sermais
duradoqueoque estavaestipulado
no pedido doMinistério Público
Este apontava apenasparatrabalho
comunitário Apesar dasmedidas
ojuizreferiu que o factode serem
jovens terem crescido emfamílias

desestruturadas semmodelospa
rentais ecomdebilidades económi
cas funcionoucomo atenuante A

ameaçadeprisão é suficiente Are
percussão pública da divulgação
das imagens evidenciou a repulsa e
deve levar os arguidos a pensar ar
gumentouLopesBarata
Por isso sublinhouque o casore

velou um grau de desprezo pela
pessoahumanaquedeixou atónito
o tribunal Sehouver razões aspe
nas serão cumpridas na prisão À
saída Rodolfo e amãe agrediram
umafotojornalistaque vaiapresen
tarqueixacontraeles

OCASO

Os arguidos
Os dois arguidos mais conhecidos do caso são
Bárbara Oliveira de 16 anos e Rodolfo

Santos de 18 anos A jovem é a única agresso
ra em tribunal já que a outra agressora
Raquel com menos de 16 anos não pode ser
julgada juntamente com o rapaz que filmou
e divulgou as imagens no Facebook Além
deles foram constituídos arguidosMarco e
Ricardo de 17 anos Hugo e Fernando Raquel
está internada no centro educativo deVila do

Conde em regime semiaberto Bárbara e
Rodolfo estiveram presos preventivamente

Medidasdecoação
O juiz Carlos Alexandre decidiu a 28 de maio
aplicar a pena de prisão preventiva a Rodolfo e
a Bárbara Umamedida exemplar e que justifi
cou pelo alarme social que o caso provocou na
sociedade e pelo perigo de os jovens constinua
rem a agredir a vítima Os arguidos foram liber
tados alguns dias depois

sentença
Nas alegações finais oMinistério Público pediu
a condenação dos seis arguidos a trabalho co
munitário considerando que a pena de prisão
seria exagerada Mas a sentença do coletivo li
derado pelo juiz Lopes Barata decretou penas
de prisão suspensas mediante o cumprimento
de algumas condições Todos os arguidos à ex
ceção de Fernando que foi absolvido têm de
cumprir um plano de reinserção social que os
obriga a frequentar a escola e a colaborar com
associações de apoio a vítimas
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Dois juizes dois pesos duas medidas
decisõesO casodas agressões que ocorre
ram entre as trêsjovens teve tudo de inédi
to Pela primeira vez os próprios agresso
res divulgaram o vídeo na internet onde
eramvisíveis todas as agressões Para con
denar esta ação o juizCarlosAlexandre de
cidiu decretar prisão preventiva para a
agressora epara o autordovídeo
Uma decisão inédita para servir de

exemplo mas que acabou por ser retirada
alguns dias depois Bárbara ficou empri
são domiciliária e Rodolfo tinha que se
apresentar todos osdias às autoridades O

alarme social causado pelo vídeo foi um
dos motivos quemotivou esta decisão
Já a sentença do juiz Lopes Barata aca

bou por sermais branda doqueamedida
de coação inicialmente aplicada Ainda as
sim a ameaça de prisão para os cinco ar
guidos é considerada suficientepara as de
fesas dos arguidos e da vítima Se não cum
prirem as regras determinadas pelo
tribunal os cincojovens com idades entre
os 16 eos 21 anos podemmesmo cumprir
pena de prisão que vai desde um ano até
dois anos e novemeses

3 PERGUNTAS A

Cadeia não
contribuiria para
reinserção social

CARLA

GONÇALVES
Advogada

Como se explicaque um
jovem que chegou aestar em
prisão preventiva seja agora
condenado a pena suspensa
Nãopossofalar do caso concre
to Masoprocessopenal temeta
pas diferentes Aprisão preven
tiva é aplicada durante afasede
inquérito e estásujeita acritério
Ojuizque a aplica tem que fun
damentar Posteriormente em
julgamento ojuizpode consi
derar que a aplicação de uma
penasuspensa é suficiente para
condenarum arguido
Mas apena suspensaacaba
por serumapena leve
Não necessariamente A pena
é suspensa e condicionada ao
cumprimento de certas obri
gações impostaspelo tribunal
Ou seja o arguido tem a liber
dade nas suas mãos se cum

prir o que o tribunal determi
nou a pena continua suspen
sa por umperíodo de tempo Se
não cumprir é accionada apri
são efectiva

Umjovemde 18 anos deve ir
paraa cadeia
O objectivo deve ser a resinser
ção social dojovem Ora naca
deiatal naminhaopinião não
seriamuito possível Porque ele
apenas iria actualizar o conhe
cimento no mundo do crime e

depois regressaria Penso que
em certos casos os juizes
devem abstrair se das notícias

dosjornais e do alarme social e
aplicar a pena correcta

No dia 19 demaio BárbaraeRaquel discutem com
Filipa Decidem confrontá lacom algumas declarações
que esta teria feito nomeadamente ofensas àmãe de
Rodolfo As raparigas de 16 e 15 anos respetivamente
convencemajovemde 13 adeslocar se ao pátio de um
prédio próximo do CentroComercial Colombo em
Lisboa Aqui os ânimosexaltam se e jánapresença de
cinco rapazes que também faziamparte dogrupo
Bárbara eRaquel agridemviolentamente Filipa pe
rante apassividade dos rapazes A agressão é filmada
por Rodolfo eMarco mas é o primeiro que decide di
vulgaros acontecimentos na sua página da rede social
Facebook Aviolênciadas imagens que foramdivulga
das pelosmeios de comunicação social chocou o País
Ajovem agredida foi levadapelos pais para casade fa
miliaresnoNorte e ainda hoje recebe apoio depsicólo
gos epsiquiatras Nuncaestevepresenteno tribunal

Em 2011

estavam presos
88 menores
prisõesPartilham cela local de refeições e pátios
comadultos mesmo que aindanão tenham sido
condenados e estejam àespera de julgamento
Maioria foi presa por causa de roubos

Atualmente há 88 menores presos nas cadeias portugue
sas segundo dados daDireção Geral dos ServiçosPrisio
nais relativos aoúltimo trimestrede2011 Istoporqueaso
ciedade considera que umjovem commenos de 18 anos é
aindamenor mas o Código Penal define que quem come
te um crime a partir dos 16 anos éjulgado como adulto E
sefor condenadovai paraaprisão com os adultos
Onúmero diminuiu ao longo doúltimo ano nomesmo

período de 2010 estavammais sete adolescentes dos 16
aos 18 presos umtotal de95 Estesmenorespartilham a
mesma cela local de refeições epátios com adultos para
cumprir umapena deprisão efetiva aque tenham sido con
denados Mas o mesmo acontece quando ficam emprisão
preventiva à esperadejulgamento
Amaioriadosmenorespresos foidetidadevido a casosde

roubo furto simplesou furto qualificado Sendoquehátam
bémregistos de crimes como homicídio e violação embora
compoucaexpressão apenas dez casosno último trimestre
de2011 Deste total de88presos apenasquatro são raparigas
Segundo fonte policial explicou ao DN os jovens que

chegam às cadeias sãocadavezmais casos perdidos Por
que apesarda tenra idadejá trazemnacarteira um currícu
lo criminal de roubos emesmo ofensas à integridade física
inimaginável Amaioriados casos são reincidentes su
blinha Porisso segundo explica oprocuradordo Ministé
rio Público José Figueira é exatamente porque amaioria
dos casos de menores são de reincidência que a lei penal
definiu que deveriam serjulgados como adultos Para o
procurador merecem serjulgados como tal namaior par
tedos casos

Já osmenores de 16 anos que cometamum crime estão
sujeitos àLeiTutelarEducativa e podem serinternados em
CentrosTutelares Educativos Segundo dados mais recen
tes emmarço de2011 onúmero total dejovens internados
era de 254 dos quais apenas 26jovens são do sexo femini
no e 228 jovens do sexo masculino Sendo que a grande
maioria 177 casos são relativos a crimesde roubo Foram
ainda registados dez casos deviolação e nove de abuso se
xual de crianças O regime semiaberto é predominante
69 dos casos
FILIPAAMBRÓSIODE SOUSA
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