
Voltar a enviar de repente casos
para mediação penal 'seria perigoso'



Sônia Moreira Reis Investigadora diz que
sistema deixou de ter casos e é preciso
voltar a formar profissionais para facilitar
negociação entre agressores e vítimas,
para as quais se prevê uma reparação
Entrevista
Ana Cristina Pereira
A Confiar - Associação de
Fraternidade Prisional celebra hoje
o 20.° aniversário na Assembleia da

República com uma conferência
sobre o modelo alternativo às

tradicionais práticas punitivas do
sistema criminal português. Foi

responsável pelo primeiro projecto
europeu de justiça restaurativa
desenvolvido numa cadeia

portuguesa. E vai agora assinar um
protocolo com a Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima
destinado a promover círculos
restaurativos dentro e fora das

prisões. Cabe a Sônia Moreira Reis,
assistente convidada da Faculdade
de Direito da Universidade de
Lisboa que está a preparar uma tese
de doutoramento sobre o valor do

arrependimento, traçar o retrato.
Como está a evoluir o Sistema de
Mediação Penal português?
Começou a funcionar, no dia 23 de

Janeiro de 2008, em quatro
comarcas [Aveiro, Oliveira do

Bairro, Porto e Seixal] . Era um
período experimental. Em 2010, foi

alargado para dez comarcas. Era

suposto o número de processos
expandir-se, como aconteceu nos

primeiros anos - 95 em 2008, 224
em 2009, 261 em 2010. Talvez fruto
da crise económica e financeira e do

consequente desinvestimento nesta
área, o número de processos

começou a cair dramaticamente -
90 em 2011, 65 em 2012, 23 em 2013,
cinco em 2014, 28 em 2015, oito em
2016. Agora, não há processos. Em

2017, o número de casos já seria

igual ou inferior a três. Os dados não

podem ser divulgados por causa da
lei do segredo estatístico.
Como encara o momento actual?

Estamos numa situação estranha.

Participo num projecto
internacional que se chama

StrategiesforChange, Estratégias

para a Mudança, focado na

promoção da justiça restaurativa.
Foram seleccionados dez países,
uns pelos melhores, outros pelos
piores motivos. Portugal foi
seleccionado por um motivo triste:
temos legislação, temos mediadores
formados e certificados pelo
Ministério da Justiça, mas o ímpeto
inicial esfumou-se. Se [de repente]
houvesse uma directiva da
Procuradoria-Geral da República
para o Ministério Público, remeter

processos para mediação penal nas

comarcas em que isso é possível
seria muito perigoso.
Porquê?
Porque há mediadores que nunca
tiveram um processo. A mediação
carece de muita prática.
Precisariam de fazer uma
actualização. Muitos também são

mediadores na área da família, na
área laborai ou na área civil, nos

julgados de paz, mas a área penal
tem especificidades. Está focada na
vítima e nas suas necessidades.
Pensa-se muitas vezes que a justiça
restaurativa é umajustiça doce,
prêt-ã-porter para os ofensores, e

que só se visa tentar evitar um
julgamento ou uma condenação a
uma pena de prisão, mas não é

exactamente assim. Ajustiça
restaurativa nasceu não de um
ímpeto de desprotecção de bens

jurídicos tutelados penalmente,
mas de um ímpeto de proteger a
vítima.
Vejo ajustiça restaurativa como
uma forma de complementar e de

aperfeiçoar o sistema de justiça que
já existe. Até há pouco tempo, a

vítima era vista como um objecto de
recolha de prova. Ajustiça

restaurativa surgiu muito para lhe
dar voz. Pode dirigir perguntas
directas e pessoais ao ofensor no

processo restaurativa Mas é preciso
que os magistrados percebam quais
os casos que devem ser remetidos

para mediação penal e que os

mediadores estejam sensibilizados
e formados. Não se pode potenciar
processos de vitimização

secundária, em que a pessoa é

vítima do crime e do processo que
se lhe segue. Nem permitir, durante
o processo restaurativo, casos em

que o ofensor domine e esmague a
vítima. Esse é sempre o grande
receio nos casos de violência
doméstica. Foi por isso que em
Portugal a criminalidade mais grave
e os crimes de natureza pública
ficaram arredados do sistema de

mediação penal. Na Bélgica, em

geral, tudo é mediável.
Há uma visão limitada?
Acho que há um problema mal
colocado. Quando se fala em justiça
restaurativa, as pessoas pensam: o

legislador está a tipificar crimes e a
fixar penas e vêm para aqui com

umajustiça restaurativa que até

pode prescindir dos tribunais, isso

desprotege os bens jurídicos e

privatiza ajustiça. A mediação
penal, que está limitada à fase de

inquérito, é perspectivada como
uma forma alternativa de realização
de justiça: há um processo de

mediação, vítima e ofensor chegam
a acordo, o MP homologa o acordo,
o acordo equivale a uma desistência
de queixa pelo ofendido e à não-

-oposição à desistência por parte do

arguido. Mas há outras

possibilidades conceptuais. Na

Alemanha, por exemplo, o Código
Penal prevê a possibilidade de
remeter processos para mediação
penal e de o resultado poder ser um
elemento, entre outros, a ponderar
no momento de determinar a
medida concreta da pena.
Para lá da desconfiança, o que
pode explicar a quebra abrupta
do número de casos remetidos
para mediação penal?
No início, em 2008, houve uma
grande aposta do Ministério da

Justiça na capacitação dos

magistrados do MP nas comarcas
em que o sistema funcionava. Todos
os anos esse trabalho era repetido.



Se pensarmos que isto só funcionou
em certas comarcas e se
associarmos isso aos movimentos
anuais de magistrados, podemos
perceber que os que lá estavam e

receberam formação saíram e os

que chegaram... não creio que
tenham recebido essa formação.
Também é preciso ter em conta que
a lei que define as prioridades e

orientações de política criminal

chegou a ter uma referência à

mediação penal e que isso

desapareceu. Além disso, o sistema
funcionava numa aplicação
informática que não comunicava
com o Citius. Quando queriam
remeter um processo para
mediação, tinham de entrar noutro
sistema. Não conseguiam importar
dados. Isso era um
constrangimento.
Há uma ideia errada da
mediação penal?
A generalidade das pessoas acha

que estes processos servem para o
ofensor pagar uma indemnização à

vítima. A indemnização pode fazer

parte do acordo, mas nem sempre
isso acontece. Há vários estudos

que mostraram que o que as

pessoas pretendem, mais do que
ver o arguido na cadeia, mais do

que receber uma indemnização, é

saber o "porquê?" e receber um
pedido de desculpa. Isso tem um
significado simbólico muito
grande. Para a vítima, significa que
o ofensor interiorizou a sua

responsabilidade.
Também apresentará dados
qualitativos sobre justiça
restaurativa na prisão?
Participei em dois projectos e
houve algo que detectei sempre: os

reclusos que estão a cumprir pena
por crimes de natureza patrimonial
têm interiorizado que são uma
espécie de Robin Hood, que tira aos

mais ricos. Julgam que não houve
consequências para a vítima, que
os bens subtraídos rapidamente
podem ser substituídos por outros
bens de igual ou superior valor. E
isso demonstra a necessidade de
humanizar a vítima.
O que distingue o projecto da
Confiar do da Direcção-Geral de

Reinserção e Serviços Prisionais
(DGRSP)?

No programa de justiça restaurativa
desenvolvido pelos técnicos da
DGRSP desde 2014 não há
envolvimento de vítimas. No

projecto da Confiar, em que o
Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas da Universidade
de Lisboa foi parceiro, havia a

possibilidade de trazer vítimas de
crimes similares para dentro do
Estabelecimento Prisional do
Linho. Estamos a falar de reclusos

que praticaram crimes de furto,
roubo e violência doméstica e de
vítimas de crimes similares. Vítimas
e agressores sentavam-se num
círculo frente a frente numa sala,
juntamente com dois facilitadores.
As sessões foram organizadas num
crescendo, de forma a criar a

humanização da vítima. Primeiro,
estivemos focados no passado, nos
factos. Depois, nas consequências
do crime para a vítima. Por fim, na

assunção de responsabilidade e na

reparação. E foi curioso ver como
os reclusos conseguiram
identificar-se com a dor da vítima e

foram capazes de se

auto-responsabilizar por um crime

que nem era mesmo o seu. Há
muito tempo que lia sobre esta área
e acompanhava estudos de caso em

que se falava na justiça restaurativa
a promover processos de

transformação interior. Era um
bocadinho céptica. Ao participar
nestes projectos, vi isso acontecer à

frente dos meus olhos.

Quantas pessoas envolvia?
Quatro reclusos, quatro vítimas e

dois facilitadores.
E o outro projecto de justiça
restaurativa em que trabalhou
como investigadora?
Trabalhei num estabelecimento

prisional masculino, que também
foi o de Linho, e num
estabelecimento prisional
feminino, que foi Tires. Em Tires,
eram 25 reclusas. No Linho eram
cerca de 22 reclusos. Digo cerca de

22, porque não tivemos sempre o
mesmo número. Havia tensão entre
alguns reclusos e alguns guardas
que lhes permitiam acesso à sala. A

participação era voluntária. Houve
ali duas pessoas que nos disseram

que não tinham vontade de
continuar. Já no caso do
estabelecimento prisional

feminino, foi diferente. Aí também
foram seleccionadas 25 pessoas
com o perfil que solicitámos - com
diferentes tipos de crime e de
montante da pena. Mas as reclusas
foram instadas a estar presentes.
Como reagiram?
Foram voluntárias à força. Quando
chegámos, as perguntas eram feitas
num tom agressivo. Pedimos duas
horas para lhes explicar quais os

objectivos do projecto. E dissemos

que tínhamos a garantia de que a

decisão de participar não podia ter
nenhuma consequência negativa.
"E se participarmos? Vai ter
impacto na nossa avaliação aqui
dentro?", perguntaram. "Não há

garantias de que tal suceda",
respondi. No final, ninguém foi
embora. Nas sessões que
decorreram ao longo de semanas
tivemos, do princípio ao fim, as 25
a participar com um empenho
imenso. Só uma vez uma senhora
faltou de manhã para ir a uma
audiência no tribunal, mas de tarde
já lá estava. E nessas sessões

também foi evidente a assunção de

responsabilidade .

Mesmo nos casos de homicídio
tentado ou consumado?
Sobretudo nesses. Foi um
momento de grande activação
emocional. Algumas tiveram
mesmo de ter acompanhamento
psicológico. Lembro-me que uma
delas percebeu que nem só a

pessoa que matou foi sua vítima,
outras também. Algum tempo
depois, assumiu pela primeira vez

que tinha praticado o crime, os

motivos pelos quais o tinha feito,
disse que estava arrependida. Isso

corresponde ao processo de

transformação interior que se
busca no contexto destes

programas de justiça restaurativa
em ambiente prisional.
Nestes casos não há acordos
alcançados durante os

processos restaurativos...
Pode haver ou não. Como não
trabalhámos com vítimas directas,
não foram construídos acordos.
Mas no projeto da Confiar, por
exemplo, cada um redigiu uma
carta à sua vítima real explicando o

que tinha feito de mal e o que
achava que podia fazer para
reparar. Essas cartas foram lidas



numa sessão final em que o círculo
restaurativo foi alargado a técnicos
da DGRSP, guardas prisionais, à

directora do estabelecimento

prisional da altura, a convidados
das vítimas e dos reclusos, e até ao

director-geral. Todos os reclusos
achavam que nada podiam fazer

para reparar o mal que tinham
feito, mas todos explicaram que se

pudessem voltar atrás actuariam
de outra forma. O que tiravam do
erro do passado era uma lição para
o futuro. Eram pessoas
transformadas. Isto é um processo
simbólico. No sistema prisional
português, até agora não houve um

programa que trabalhasse com
vítimas directas. O que se vê
noutros países em que esse

trabalho já está a ser desenvolvido
é que a reparação é muitas vezes

simbólica. É, sobretudo, o

comprometimento de mudar o

comportamento. Eu acho que isso

é uma manifestação de

arrependimento. O

arrependimento está sempre
focado no futuro. Interioriza o

passado, muda no presente a
atitude para o futuro.

acpereira@publico.pt
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[O sistema]
começou a
funcionarem
2008. Talvez fruto
da crise económica

e financeira e do
consequente
desinvestimento
nesta área, o
número de
processos começou
a cair
dramaticamente -
90 em 2011, 65 em
2012, 23 em 2013,
cinco em 2014, 28
em 2015, oito
em 2016. Agora,
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Vários estudos mostraram
que o que as pessoas
pretendem, mais do que ver o
arguido na cadeia (...) é saber
o 'porquê?' e receber um
pedido de desculpa

0 que é o Sistema de Mediação Penal?

0
Sistema de Mediação Penal
é um serviço promovido
pelo Ministério da Justiça.
Permite ao arguido e à

vítima utilizar a mediação para
resolver extrajudicialmente os
conflitos penais, segundo a
tutela. O sistema pode mediar
litígios relativos a crimes
semipúblicos contra as pessoas
e contra o património ou crimes
particulares, desde que estes

sejam puníveis com pena de
prisão não superior a cinco anos
ou com sanção diferente da

pena de prisão, com excepção
dos crimes contra a liberdade ou

autodeterminação sexual. A

vítima não pode ser menor de 16

anos nem pode ser aplicável a

forma de processo sumário ou
sumaríssimo. Entre os crimes

que podem ser susceptíveis de

mediação estão as ofensas à

integridade física simples,
difamação, furto, dano e burla.
O sistema é gratuito e inclui
sessões com um mediador. Para
ter início, a vítima e o arguido
têm de concordar. O acordo
final é homologado pelo
Ministério Público, se concordar,
e equivale a desistência de

queixa da vítima. P.S.D.


