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SUMARIO: Ainda que o caminho seja longo, a implementa<;ao da media<;ao penal 

sera mais urn passo nesta caminhada. 

0 conceito de "JUSTI<::A RESTAURATIVA", englobo formas participadas 
e nao violentas de supera~ao de conflitos, nas quais a MEDIA<::AO PENAL, 
assume urn papel preponderante. 

0 poder punitivo por parte do Estado, d6 lugar, neste novo conceito de 
justi~a, a urn enfoque do crime numa perspectivo dos danos causados pelo 
Infractor a vitima, permitindo-lhes, junto corn a comunidade em geral, encon
trarem as solu~6es adequadas a restaura~ao do equilibrio afectado pelo delito 
e a pacifica~ao das situa~6es, promovendo 0 fortalecimento das rela~6es entre 
os individuos e a coesao social. Ficando assim afastada, a possibilidade de 
aplica~ao de "san~6es privativas de liberdade" a que eventualmente estaria 
sujeito o autor do crime no sistema judicial. 

0 caracter flexfvel das praticas restaurativas, permite uma adapta~ao 
permanente as constantes muta~6es sociais bem como a multiculturolidade 
dos tempos modernos. 

Na Justi~a Restaurativa as necessidades da vitima sao colocadas no centra 
do sistema criminal de justi~a, procurando encontrar solu~6es positivas para 
os danos produzidos pelo crime, incentivando o autor a encarar as suas ac~6es 
de face erguida, assumindo as suas responsabilidades pelos danos causados. 
no fundo e aquilo a que vulgarmente chamamos de "fazer as pazes" ou "repor 
da ordem quebrada" ou "reconcilia~ao consigo mesmo". 

Podemos entao dizer que a Media~ao Penal. E urn processo voluntario, 
confidencial e informal, atraves do qual, vitima e infractor, e, eventualmente, 
outras pessoas ou membros da comunidade afectados pelo crime, participam 
colectiva e activamente na resolu~ao dos problemas causados pelo crime, 

· Interven~ao na Universidade Lusiada de Lisboa em Dezembro de 2006. 
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assistidos por urn terceiro - o Mediador, que promove a aproxima~ao entre as 
partes visando alcan~arem urn acordo que permita a repara~ao dos danos 
causados, contribuindo para o restabelecimento da paz social. No desempenho 
das suas fun~6es o Mediador esta obrigado a observar os deveres de impar
cialidade e, neutralidade, independencia, confidencialidade e diligencia e fica 
vinculado ao segredo de justi~a. 

Existem tres limites para a repara~ao do dano: 

___. nao pode resultar numa pena de prisao, 
___. nao pode resultar num dever que ofenda a dignidade do arguido, 
___. nao pode ser eterno ou tendencialmente longo. 

Os acordos podem traduzir-se em: 

___. pagamento de uma quantia em dinheiro, 
___. a tftulo de compensa~ao - o arguido pode comprometer-se a pagar a 

repara~ao daquilo que tenha destrufdo; 
___. pode ser urn pedido de desculpas - o arguido pede desculpo por ter 

ofendido publica mente a vftima. 
___. na repara~ao de alga que tenha sido danificado, 
___. na reabilita~ao do arguido - por exemplo, atraves de urn compromisso 

por parte do arguido em realizar qualquer ac~ao de forma~ao. 

Deste modo, a Media~ao Penal ao centrar a questao nas vftimas e ins
taurando uma reac~ao social mais positiva para corn o delinquente, demonstra 
a aplica~ao pratico de uma nova racionalidade peno), a denominado Justi~a 
Restaurativa. Daqui resulto a enorme Importancia do papel das organiza~6es 
nao governamentais nesta materia. 

IMPLEMENTA<::AO DA MEDIA<::AO PENAL EM PORTUGAL 

A Media~ao Penal vai ser implementada no proximo ano de 2007, em 
resultado do cumprimento do Programa do Governo e de uma politica europeia 
de promo~ao destes mecanismos na area penal, operado atraves da Decisao
-Quadro 2001/220/JAI, e de uma recomenda~ao do Conselho da Europa. 

A Media~ao Penal Ira funcionar a tftulo experimental e por urn perfodo 
de 2 anos, atraves de urn projecto-piloto, em 2 a 4 comarcas. 

E ao Ministerio Publico a quem cabera o encargo de remeter o processo 
00 Mediador, tendo a Media~ao que estar conclufdo em tres meses. Findo esse 
prazo sem que o Mediador tenha conseguido concluir a media~ao, o processo 
seguira os seus tramites pela via judicial. Se houver incumprimento do acordo, 
o processo retorna ao Ministerio Publico. 
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CRIMES QUE PODEM SER SUJEITOS A MEDIA~AO 

Os crimes passiveis de serem remetidos para a Media<;ao, sao essencial
mente os que se reterem a pequena e media criminalidade - crimes puniveis 
corn pena de prisao nao superior a cinco anos ou corn san<;ao diferente de 
prisao. 

Ficarao excluidos da media<;ao penal os crimes sexuais e aqueles que 
envolvam uma vitima de idade inferior a 16 anos. 

Alguns tipos de crimes abrangidos pelo processo de media<;ao penal: 

- Injurias; 
- Furto; 
- Pano; 
- Burla; 
- Ofensa a integridade fisica simples. 

PASSOS DA MEDIA~AO 

0 processo de media<;ao vai depender do tipo de crime praticado. 

___. Se for urn me particular I crime semi publico - depende da apre
senta<;ao de uma queixa para que haja processo-crime, - podendo 
a vitima vir a desistir da queixa - os passos sao os seguintes: 

(1. 0 passo) - Recebida a queixa, o Ministerio Publico (MP) remete 
o processo para o mediador. 

(2.0 passo)- Este contacta as partes, esclarecendo-as sobre a media
<;ao penal. 

(3. 0 passo) - Ambos tern de a aceitar, caso contrario o processo 
continua pela via judicial 

Se aceitarem: 
(4.0 passo) - Tern inicio as sessoes para a obten<;ao de urn acordo. 
(5.0 passo) - Se o acordo for alcan<;ado, e comunicado ao MP, dai 

resultando a desistencia da queixa; se nao for alcan<;ado, o 
processo continua pela via judicial. 

(6.0 passo)- Se o acordo nao for cumprido, o ofendido pode renovar 
queixa. 

___. No caso de urn crime publico- casos que nao dependem c queixa 
- podendo o MP dar Inicio ao processo-crime sem que a vitima se 
manifeste - os passos sao ligeiramente diferentes: 

(1.0 passo) -Se houver indicios de crime, findo o inquerito, o MP 
reme processo para urn mediador. 
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- Os passes 2, 3 e 4 sao Identicos. 
- No 5.0 passo, quando o acordo e alcanc;ado, o Ministerio 

Publico suspende provisoriamente o processo; sendo arqui
vado se for cumprido. 

Ha urn longo caminho a percorrer ... , MAS SEM DlJVIDA QUE A IMPLE
MENTAC::A.O DA MEDIAC::AO PENAL EM PORTUGAL, SERA MAIS UM 
PASSO NESTA LONGA CAMINHADA. 
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