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BEM-VINDO/A
A revista da Associação Portuguesa de Criminologia (APC) surge da necessidade de dar maior projeção à Criminologia e a toda a comunidade - alunos,
Licenciados, Mestres e Doutorados em Criminologiaa - que mostrem a vontade
e de expor o seu trabalho e/ou começar a traçar o seu caminho nesta área de
estudo.
O grande objetivo desta revista é divulgar artigos cientificos sobre a criminologia. Esta não é, portanto ,uma revista fechada, pelo que temos como principal enfoque os vários autores (convidados), com um leque de temas variado
dentro do espectro da nossa área, de modo a elucidar, formar e informar sobre
os temas nela contemplados.
É ainda importante referir, que todos os textos aqui publicados são da inteira
responsabilidade dos seus autores e que à nossa revista cabe apenas a tarefa
da divulgação dos mesmos para enriquecimento do conhecimento sobre as
temáticas abordadas.
É, também , nosso objectivo proporcionar a todos os sócios da APC a oportunidade exporem e divulgarem o seu trabalho, através de artigos.
Por último, gostaria de salientar que esta revista é um trabalho realizado com
muita dedicação, que pretende acima de tudo uma união de todos os criminólogos.

						O Conselho Editorial
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A CRIMINOLOGIA

EM PORTUGAL

APC – Associação Portuguesa de Criminologia, tem levado a Criminologia a bom
porto em Portugal, apesar de todas as dificuldades encontradas no reconhecimento
real da área e da profissão de Criminólogo, este Associação, é, atualmente, a única
em Portugal a defender os interesses dos Licenciados em Criminologia e a lutar
pelo reconhecimento profissional.
Texto escrito por Dr. Vitor Miguel Silva (Presidente da APC)
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O

s criminólogos portugueses são uma
classe profissional de enorme relevância social. Na última década, verifica-se por parte dos criminólogos, o assumir
de um papel em áreas cada vez mais necessárias e fundamentais na sociedade portuguesa.
Assim, uma profissão que durante anos deparou-se com enormes dificuldades em ser
reconhecida, hoje, é uma classe profissional
presente e já imprescindível nos mais variados sectores da atividade. O papel que o criminólogo desempenha, cursa cada vez mais
papéis em inúmeras situações.
A Criminologia é a profissão que, na área das
Ciências Sociais, tem como objetivo analisar
e estudar o fenómeno criminal e prestar apoio
às Instituições de Controlo; na prova pericial
conforme previsto no nº6 do Art. 159 º e nº2
do Art. 160º do Código de Processo Penal.
O Criminólogo, debruça-se em torno dos
métodos para conhecimento do crime, do
delinquente, da vítima, da criminalidade, da
segurança, da reação social ao crime, pelo
que está apto a desenvolver estas suas atividades profissionais.
É, portanto, chegado o momento de responder a uma ambição da Criminologia que em
Portugal, data de 1919, aquando do nascimento do Instituto de Criminologia com sede
em Coimbra, que substitui a repartição de
Antropologia e Psicologia. Este Instituto, veio
a ser extinto em 1981 por falta de profissionais qualificados, há data já na dependência
do Instituto Nacional de Estatística (INE).
Também, não podemos deixar de referir que
a Resolução da Assembleia da República
nº120/2015 votada por unanimidade na Assembleia da Republica, termos do nº5 do
Art.º 166.º da CRP, recomenda ao Governo
que conheça e regulamente a profissão de
Criminólogo com a máxima brevidade possível, até ao prazo limite de 60 dias. Recomenda ainda que tome as medidas legislativas e
regulamentares e necessárias para incluir,

através do INE, a profissão de criminólogo na
Classificação Nacional de Profissões. Contudo, e após, mais de 2 anos, sublinhe-se 2
anos, onde o prazo legal era 60 dias, aquele
Instituto, inda não concretizou a alteração à
Classificação Nacional de Profissões, conforme recomendação da Assembleia da República, tendo o referido projeto de resolução
sido votado por unanimidade, reafirme-se,
em prol do criminólogo.
Como é do conhecimento de todos nós, a
licenciatura em Criminologia iniciou-se em
2006/2007, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, após aprovação em 5
de junho de 2002, tendo sido posteriormente alterada a sua estrutura curricular a 25 de
Março de 2009, tal como publicado no Despacho n.º 1083/2009, D.R. II Série, n.º 69, de
8 de Abril de 2009. Posteriormente à criação,
na Faculdade de Direito da Universidade
do Porto, a licenciatura em Criminologia expandiu-se para o Instituto Superior da Maia
(Despacho n.º 23 723/2008 D.R., 2.ª série n.º 182, de 19 de Setembro de 2008), para
a Universidade Fernando Pessoa – Porto
(Despacho n.º 20758/2008, D.R., II Série, n.º
152, de 7 de Agosto de 2008), para a Universidade Lusíada do Porto (Despacho n.º
13469/2009, de 1 de Junho, Publicado no
Diário da República, 2ª Série, n.º 110 de 8
de Junho de 2009), e para a Universidade do
Minho (Despacho n.º548/2015, Publicado no
Diário da República, 2º Série, nº12, de 19 de
Janeiro de 2015) encontrando-se, portanto,
todas estas instituições suprarreferidas de
ensino superior reconhecidas pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Os
planos curriculares, através da sua organização e estrutura, foram desenvolvidos com o
objetivo de proporcionar aos estudantes uma
formação que contemple as seguintes áreas
científicas no seu ensino: Criminologia, Direito, Ciências Sociais e do Comportamento,
Ciências Humanas, Estatística, Ciências Forenses, entre outras.

REFERÊNCIAS:
[1] IINE, 2012. Oficio envia à Associação Portuguesa de Criminologia, no qual informa as saídas profissionais
do Licenciado em Criminologia.

CRIMINOLOGIA

|7

1ª EDIÇÃO | ABRIL 2018

ESQUERDA
Jornal de
Notícias (12
de Julho de
2012)
DIREITA
Noticia
Educar mais

D

ado o crescente número de candidatos
e alunos ao longo dos últimos anos, no
ensino superior público e privado, até ao
momento existem mais de 5000 Criminólogos.A
Criminologia é uma área do conhecimento que
estuda o comportamento criminal em todas as
sua vertentes e que se pauta pela sua multidisciplinariedade, pelo cruzamento de diferentes áreas
do saber e práticas através de perspetivas e metodologias, nomeadamente das ciências sociais,
das ciências jurídicas e das ciências biomédicas, assentando particularmente no Direito, na
Sociologia, na Psicologia e na Medicina. Desta
forma, um licenciado em Criminologia apresenta uma formação cientifica teórico-prática
sólida e uma perspetiva multi, inter e transdisciplinar no que norteia ao crime, estando habilitado com saberes e competências necessárias
ao pleno desempenho profissional na área do
saber criminológico.

A

ssim, estes profissionais encontram-se
aptos a desenvolver diversas atividades
como análise criminológica (identificação
rigorosa de problemáticas e seus contextos, a
fim de propor soluções concretas que reduzem
a frequência de uma forma particular de crime ou
de favorecer uma gestão mais adequada de programas); elaboração e planeamento de políticas

criminais, conceção e execução de programas de
prevenção, intervenção comunitária, mediação,
consultadoria em diversas áreas, conceção de
políticas sociais e penais (designadamente conceção de programas especiais para delinquentes
ou vítimas e reforma dos sistemas de escolha e
gestão das medidas penais), investigação criminal, segurança privada, investigação científica,
formação e ensino.Ao nível institucional e de
empregabilidade, os Licenciados em Criminologia
poderão e deverão desenvolver a sua atividade
profissional em diversos contextos institucionais,
de que são exemplo o conjunto de Órgãos de
Polícia Criminal, o Ministério da Defesa, Ministério
da Justiça, Ministério da administração interna,
Tribunais, Gabinetes de Mediação, Instituições
Penitenciárias, Serviços de Reinserção Social,
Centros Educativos para Menores Delinquentes,
Serviços de Inspeção, Comissões de Proteção
de Crianças e Jovens, Centros de Acolhimento e
de Assistência a Vítimas, Centros e Projetos de
Prevenção e Tratamento da Toxicodependência,
Autarquias, Empresas de Segurança Privada,
Projetos de Investigação Científica e Ensino da
Criminologia. Não pretendemos que estes profissionais de áreas conexas sejam massivamente
substituídos por Licenciados em Criminologia,
mas antes pretendemos um trabalho interdisciplinar entre todos os profissionais, como é apanágio geral da nossa área do saber.
ESQUERDA
Dr. Vitor Silva
Palestra sobre
Terrorismo,
Segurança e
Justiça.
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O

Criminólogo em Portugal debruça-se em
torno dos métodos para conhecimento
do crime, do delinquente, da vítima, da
criminalidade, da segurança, da reação social
ao crime, estão aptos a desenvolver a sua atividade profissional enquadrada na seguinte forma:
- Grupo Base da CPP/2010-ISCO/08:
a) Análise Criminológica;
b) Conceção e execução de programas de
prevenção da criminalidade;
c)Avaliação do risco de reincidência;

“(…) Os órgãos administrativos devem prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos pelos
cidadãos. (…) E muito menos se compreende,
quando no referido concurso se admite licenciaturas (tais como História e Antropologia) que,
em princípio, não se enquadram nas funções e
objetivos do SEF, definidos nos art.os 1.º e 2.º
da Lei Orgânica deste organismo, aprovada pelo
Decreto-lei 252/2000, com as alterações introduzidas pelo DL 240/2012. É certo que a administração atuou, neste caso, no âmbito do seu
poder discricionário. Mas discricionariedade não
é sinónimo de arbítrio (…)”

R

efira-se agora que a nível internacional, na
Classificação Internacional de Profissões
d) Intervenção Comunitária;
(CIP) elaborada pela Organização Mundial
do
Trabalho
(OIT), já figura a profissão de
e) Conceção de políticas sociais e penais;
Criminólogo (com o código 2442 1-92.20), e em
Portugal, existem cerca de 5000 criminólogos.
f) Investigação Criminal;
Todavia não podíamos deixar de mencionar o
parecer da CRAP - Comissão de Regulação do
g) Investigação Científica poderá enquadrar Acesso a Profissões do Ministério do Trabalho
em qualquer dos Grupos Base acima referidos de que defende a inclusão da Criminologia na
acordo com a área de investigação;
Classificação Portuguesa das Profissões (CPP),
bem como na Classificação das Atividades
h) Ensino se for no ensino superior. [1].
Económicas Portuguesas por ramos de atividade
(CAE).Inclusive o próprio Código de Processo
ários problemas se levantaram no passado, Penal – CPP identifica um licenciado em crimidevido à exclusão de licenciados em nologia, conforme figura no capítulo VI da prova
Criminologia, tais como:
pericial.

V

Concurso para Inspetor-adjunto do SEF
(Serviço de Estrangeiros e Fronteiras).
No procedimento concurso para Inspetor-adjunto
do SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
Órgão de Policia Criminal.
A Associação Portuguesa de Criminologia, após
ter contactado o SEF e exposto o problema,
viu-se na obrigação de instaurar uma providência cautelar contra o SEF, para que o interesse
público fosse acautelado.

P

roblemas passados, são já vários os concursos públicos a requererem licenciados em criminologia, tendo inclusive dado
preferência a estes licenciados, a par do direito
com ocorreu no concurso para Técnico Superior
da DGRSP em 2015.

E

m virtude das fases processuais anteriores,
já temos Criminólogos a laborar em vários
setores, e.g., Órgãos de Policia Criminal,
Tribunais, DGRSP, Empresas de Segurança
Privada, Serviços de Informação, Ministério da
Defesa, CPCJ’s, Coordenadores de Policias
O Tribunal deu razão à petição da Associação Municipais, Europol, Frontex, Companhias de
Portuguesa de Criminologia onde podemos ler Seguros, Fraude, Peritos, Mediação Penal,
o seguinte
Mediação Familiar, Investigação Cientifica,
Docência, Formação, entre muitos outras
“(…) Com efeito, não se compreende a exclusão áreas relevantes, demonstrativo que o trabalho
dos licenciados em Criminologia, (…), se trataria desenvolvido pela Associação Portuguesa de
da licenciatura (eventualmente a par do Direito) Criminologia, apesar de todas as dificuldades
que melhor serviria os interesses públicos em encontradas no reconhecimento real da área
causa. Basta analisar o Plano Curricular desta e da profissão de Criminólogo, tem levado a
Licenciatura nos vários estabelecimentos de Criminologia a “bom porto” em Portugal, sendo
Ensino Superior, para se concluir que a prepa- APC, atualmente, a única em Portugal que vem
ração e conhecimentos dos respetivos licen- defendendo os interesses dos licenciados em
ciados encaixa perfeitamente no exercício de Criminologia e reconhecimento profissional do
funções dos inspetores do SEF, funções essas Criminólogo.
que exigem conhecimentos de Investigação
Criminal, direito penal e processual penal, ciências forenses, de que os licenciados são claramente possuidores (…)”
CRIMINOLOGIA | 9
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A Prevenção Situacional do delito:
uma perspetiva integrada
Dr. Carlos Aldecoa

*Reflexão do tema debatido no congresso da apc

INTRODUÇÃO
O que é prevenção situacional de crimes?
“Todas a ação para reduzir, prevenir ou evitar a prática de crimes, tanto na sua forma e nas circunstâncias da sua ocorrência, reduzindo as chances e oportunidades
que permitam ou facilitem um ato ilegal acontecer, sob os aspeto do espaço físico
urbano, e centrado em formas específicas de criminalidade e dos seus atores”.
TEORIAS CRIMINOLÓGICAS ASSOCIADAS
• Teoria da Desorganização Social (Shaw y Mc Kay, 1942) e Novos fatores de desorganização (Wilson y Stark, en Cid Moliné y Larrauri Pijoan, 2001
• Teoria da Oportunidade (Felson y Clarke, 1998)
• Teoria das Atividades de Rotina (Cohen y Felson, 1979)
• Teoria da Escolha Racional (Cornish y Clarke, 1998)
TÉCNICAS DE PREVENÇÃO SITUACIONAL DE CRIMES
•
•
•
•
•

Aumentar o esforço
Aumentar os riscos
Reduzir o lucro
Reduzir provocações
Eliminar as justificações

TÉCNICAS DE PSC 1
Aumentar o esforço:
• Endurecimento dos objetivos: tornar mais difícil o cometimento do crime.
• Controlar o acesso às instalações: permitir deteção de suspeitos na sua entrada.
• Saídas de Controlo: colocar barreiras que dificultem a saída de elementos obtidos
ilicitamente.
• Aproveitamento de potenciais criminosos: limitar a liberdade de movimento para os
que procuram cometer um ato ilícito.
• Ferramentas para controle e alarmes: instalação de dispositivos eletrónicos de controlo para impedir o crime.
TÉCNICAS DE PSC 2
Aumentar os riscos:
• Expandir custódia: Aumentar a presença de segurança pública e privada nas ruas e
instalações adequadas.
• Ajudar com elementos naturais: melhorar a iluminação pública, as bermas e passeios
CRIMINOLOGIA
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da estrada, colocar cercas nos terrenos desocupados, cortar árvores com folhagem numa
determinada altura.
• Reduzir o anonimato: procurar as ferramentas para conhecer a identidade das pessoas que desempenham uma tarefa num lugar de modo a que se sintam condicionadas a
não cometer um crime.
• Usar a vigilância local informal: qualquer pessoa, empregado, comerciante, vizinho,
etc., pode servir para prevenir o crime.
• Fortalecer s órgãos de controlo formal: fornecer as forças de segurança pública de
elementos técnicos e logísticos para agilizar o sistema de segurança dos espaços comuns.
TÉCNICAS DE PSC 3
Reduzir o lucro:
• Ocultar os objetivos: os bens procurados pelos criminosos não devem estar disponíveis, tomando-se as medidas necessárias para os manter fora de vista.
• Remover os objetivos: os objetivos que podem ser removidos do alcance dos delinquentes devem sê-lo.
• Identificas mercadorias: um item que pode ser identificado ou numerado deverá sê-lo,
de forma a dificultar a sua venda clandestina, no caso de ser o produto de um ato ilegal.
• Perturbar os mercados: controlar os estabelecimentos que podem oferecer produtos
usados ou de proveniência duvidosa.
• Negar benefícios: fazer com que o produto se torne inútil ou qualquer ação antissocial
seja infrutífera.
TÉCNICAS DE PSC 4:
Reduzir provocações:
• Reduzir a frustração e stress: conseguir reduzir os níveis de ansiedade das pessoas
para que os grupos sociais não cheguem a um estado de excitação emocional.
• Evitar conflitos: arbitrar medidas para impedir a geração de situações que possam
desencadear conflitos entre grupos sociais ou indivíduos.
• Reduzir a excitação emocional: controlar as possibilidades de “gatilhos” psicológicos
de ações negativas em pessoas com inclinações para atividades ilícitas.
• Neutralizar grupo de referência de pressão: gerar estratégias e campanhas para dissipar a ação negativa que exercem os grupos a que pertencem os indivíduos em situação
de risco.
• Desencorajar imitação: evitar que seja efetiva qualquer intenção de copiar condutas
socialmente inapropriadas, ou que tenham êxito os comportamentos indevidos.
TÉCNICAS DE PSC 5
Eliminar as justificações:
• Estabelecer regras: colocar procedimentos e diretrizes claras para as diferentes atividades que são reguladas.
• Mensagens ou instruções: tornar públicas as políticas e restrições.
• Alerta de consciência: colocar sinais e cartazes que mostrem que o contrário da regra
é errado.
• Facilitar o cumprimento: instalar a infraestrutura necessária para permitir que ele seja
o mais indolor à norma que não.
12| CRIMINOLOGIA
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• Controle de drogas e álcool: limitar ou impedir o acesso de pessoas a substâncias que
promovem a prática de violações da norma.
Aplicação em algumas cidades
• Países com políticas eficazes de crime, geralmente incluem medidas de prevenção
situacional como método de reduzir a taxa de criminalidade nas suas comunidades.
• Alguns países da América Latina encontraram na PSC um método inovador no combate à insegurança:
o
Medellín, Colombia
o
Municipio de Tigre, Bs As, Argentina
o
Mendoza, Argentina (entre outros)
Problemas de implementação na Argentina e países de políticas semelhantes
Políticas internas de alguns países tornaram-se um obstáculo para a implementação
eficaz de “qualquer ação” contra a insegurança.
• A falta de política pública coerente.
• A falta de estatísticas confiáveis.
• A falta de objetividade na análise do problema.
• Corrupção institucional (peculato).
• Descontinuidade na resposta política (mudança de governo).
• A falta de coordenação entre departamentos e áreas geográficas.
Estudos empíricos e projetos
Estudo empírico “A eficácia de prevenção situacional na redução do crime em Mendoza”
• Determinação de áreas já com intervenção na Prevenção Situacional do Crime em
Mendoza.
• Estatísticas delito pré e pós intervenção.
• Estatísticas delito em áreas sem intervenção.
• Inquéritos de vitimação a cidadãos das áreas em que se interveio.
CONCLUSÕES
O ambiente em torno do delinquente, da vítima, e os objetivos do crime são as condicionantes para a realização de um ato ilícito.
O aspeto situacional engloba os processos extrínsecos e intrínsecos que produzem os atores do crime.
A prevenção é menos cara do que o custo das consequências, tanto pessoais e sociais, de
uma comunidade.
A prevenção situacional de crimes melhora a qualidade de vida de grupos humanos, relações
sociais dentro desses e a formação adequada de jovens que se desenvolvem no seu seio.
As cidades que adotam o PSC visam manter a segurança sustentável, que retribui com mais
do que os esforços que se investiram.

CRIMINOLOGIA
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A Recolha de Informação:

CASE STUDY

					ECHELON
A inconstitucionalidade da recolha dos metadados imperou nos Juízes de Ratão, afirmando que esta violaria o princípio constitucional
A RECOLHA DE INFORMAÇÃO da inviolabilidade das comunicações privadas.
Dados tais como a localização, a hora e com
quem uma pessoa comunica foram consides Serviços de Informações – SI são
rados uma intromissão. A par dessa considehoje condicionados pelas leis e, sobreração, os juízes não viram os SI como uma
tudo, pela Constituição da República
entidade capaz de supervisionar e controlar
Portuguesa – CRP, o que torna problemática
e justificaram a sua inconstitucionalidade por
a adoção de medidas operacionais por parte
também considerarem que não seria garantido
dos serviços que trabalham informações, imde forma suficiente o uso não abusivo da recopondo-se, por isso, com caráter de urgência,
lha de metadados.
uma adaptação legal às realidades tecnológiAinda que contando com divergências em alcas de hoje em dia.
É de referir que em agosto de 2015 foi chum- guns aspetos por parte da Procuradoria-Geral
bado o acesso dos SI a dados bancários e de da República, do Conselho Superior do Miniscomunicações, após o Presidente da Repúbli- tério Público, da Comissão de Fiscalização de
ca Portuguesa, à data o Prof. Dr. Aníbal Cava- Dados do SIRP e da Comissão Nacional de
co Silva, ter pedido a fiscalização ao Tribunal Proteção de Dados, alguns deputados conConstitucional que, por sua vez, chumbou o di- certaram algumas transformações à anterior
ploma que permitiria aos analistas/técnicos de lei-quadro, permitindo porventura aos técnicos
informações terem acesso a dados bancários, superiores de informações do SIS e do SIED
fiscais, de tráfego e de comunicações de quem acederem a dados informáticos de pessoas
que estivessem a ser (investigadas) superviestivessem a (investigar) supervisionar.
Os metadados como a informação bancária, sionadas. Assim, os Serviços de Informações
fiscal e tráfego de internet são maioritariamen- poderiam aceder a dados de tráfego ou a date intimados no n.º 2 do artigo 78.º do Decreto dos de localização de cidadãos suspeitos de
426/XII do Regime Jurídico do Sistema de In- terrorismo, crimes de segurança contra o Estaformações da República Portuguesa, cuja in- do ou alta criminalidade organizada.
tenção seria a de rever e alterar os meios e as Ainda assim, manter-se-ão muitas dúvidas por
formas de análise de informações.
dissipar quanto à devassa por parte de alguPor
Dr. Hugo Pinto Fangueiro

O

“Joana Marques Vidal, procuradora-geral da República, citou a jurisprudência do Tribunal Constitucional (TC) alegando que “o
sigilo das telecomunicações garantido na Constituição abrange não só o conteúdo das comunicações mas também o tráfego como
tal”. Também o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), por seu lado, alegou uma “perversa duplicação de meios, a prazo geradora de ineficácia, tanto mais que se confundem as lógicas de prevenção com as de repressão e não estão garantidos os
mecanismos de introdução processualmente fiável e válida da informação com relevância criminal assim obtida”, Secretas: Tribunal
Constitucional chumba acesso das secretas a dados bancários e de comunicações. Consultado em 27 de agosto de 2015 http://
observador.pt/2015/08/27/tribunal-constitucional-chumba-acesso-das-secretas-a-dados-bancarios-e-de-comunicacoes/
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mas instituições que trabalhem estes metadados e, assim, estarão sempre à mercê da
recorrente denúncia de inconstitucionalidade.
A reação da Comissão Nacional de Proteção
de Dados falava em “devassa”, considerando
que a nova lei das secretas violava cinco artigos da constituição.
“... permite o conhecimento de muitos aspetos
da vida privada de cada um de nós, quando
não mesmo, porque analisados no seu conjunto, toda a nossa vida privada, numa agressão
grosseira aos direitos à privacidade e à proteção de dados pessoais e, em consequência,
ao direito à liberdade, ...”.
Assim sendo, existem já princípios constitucionais salvaguardados que vão continuar a
ser abalroados a grande velocidade por outros
princípios também estes constitucionalmente
protegidos, Artigo 27.º - Direito à liberdade e
à segurança da CRP, em detrimento do Artigo
34.º - Inviolabilidade do domicílio e da correspondência da CRP, entre muitos outros.
Contudo, não poderemos fragmentar de forma
direta os direitos constitucionais, a não ser que
se invoque uma ordem jurídico-penal, pois só
certos bens jurídicos é que se elevam à ordem
penal, criando assim uma intrincada contenda,
que só o intérprete (a jurisprudência e a doutrina) poderá legitimar através de uma mediação
entre a ação e a determinação espacio-temporal.
No que se refere à lesão dos direitos fundamentais esta só pode operar, se as normas
que o permitam forem excecionais, ainda que
em alguns casos possam admitir também uma
interpretação extensiva, assente na sua utilização e valoração tendo em conta a necessidade, a proporcionalidade e a adequação.
A investigação criminal opera sempre num processo autónomo decorrente de uma notícia de
crime, o que logo à partida autoriza a lesão de

direitos fundamentais, visto
estar em conformidade com
a obediência à
lei.
No caso das
escutas administrativas jamais podemos
recorrer à analogia, mas segundo a redação do Art. 11.º FIGURA 1 | Mapa da Portugal Continental
do Código Civil e parcial da Península Ibérica
que diz que “As
normas excecionais não comportam aplicação
analógica, mas admitem interpretação extensiva”.
Nada repele que se faça uma valoração da escuta administrativa quando se opere uma conexão suportada em injunções relevantes de
reconhecido interesse em matérias da segurança nacional.
Importa então distinguir uma escuta judiciária
de uma escuta administrativa, esclarecer as
suas delimitações e as suas extensões para
que, assim, se possa legitimar a sua utilização
no Sistema Integrado de Informações.
Portanto, fará todo o sentido alvitrar e anuir
certas condições à violabilidade constitucional
sobre alguns indivíduos.
O fenómeno jurídico, que coabita entre o Direito e a Informática, implicará um constante
acompanhamento natural com a ciência e na
evolução da sociedade.
As configurações económicas, políticas, sociais, culturais e tecnológicas trarão em simetria as solicitações jurídicas.
O tratamento e a troca de informação está
patente, hoje mais do que nunca, a todo o

Idem.
“É uma tarefa que na sua inescapável multiplicidade de aderências toca com as categorias da necessidade e do merecimento da
pena e até com todo o processo de legitimação inerente à atividade incriminatória. É tarefa que tem necessariamente que se desdobrar, que se simplificar, na compreensão racional de muitas maquinarias político-sociais, nem sempre de fácil inteligibilidade para
olhos sociologicamente menos perscrutadores.” Este aspeto é posto em evidência a partir do capítulo “O direito penal, a informática
e a reserva da vida privada” do Professor José Francisco de Faria Costa no seu livro Direito Penal da Comunicação: Alguns escritos,
p.63, onde apela a uma realidade do intérprete, não só em matérias jurídico-penais, mas também em matérias jurídico-constitucionais, onde o valor de um bem pode e deve envolver-se e recortar-se no ordenamento jurídico, sem nunca esquecer o seu simbolismo
protetor.
2

3
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momento, quer seja nos processos de automatismos, quer seja pelo caráter evolutivo da
nanotecnologia, o que levou ao aparecimento
da 4ª Revolução Industrial, assim sendo, trará,
como será por demais evidente, o conteúdo teórico, em matéria das novas tecnologias, pelo
seu caráter evolutivo, pela dimensão internacional e pela nova originalidade, o que por sua vez
levará a constantes abordagens do Direito das
Tecnologias da Informação.
Segundo Bismuth os grandes problemas nestas
matérias são:
•Proteção das liberdades públicas (ficheiros de informação normativa)
•Propriedade da informação (proteção de
software e proteção de dados)
•Contratos eletrónicos (comércio)
•Direito do trabalho (conhecimento)
•Informatização da administração pública
(justiça vs direitos dos cidadãos).

e contradições que possam advir entre estes
diferentes territórios, que na realidade objetiva
são um só.
As informações constantes, armazenadas e
transmitidas, através dos bastidores em rede,
vão sendo submetidas a uma quantidade indeterminada de fatores externos, mais quando
existem riscos incalculáveis, bem como, o aumento das inerentes responsabilidades quando
se trata de infraestruturas (físicas) críticas.
Assim, resta acrescentar que cenário pior do
que encurtar alguns Direitos Fundamentais será
se algum dia deixarmos de supervisionar comportamentos de índole criminosa através das
redes informacionais. Apresenta-se, a título de
exemplo, um atentado a uma Central de Produtos Tóxicos ou Nuclear.
Portanto, cabe aos académicos estudar, não só
o Direito e a Informática, os gigantes da informática e da internet, mas, sobretudo, dissecar as
informações enquanto bem jurídico autónomo,
Um dos problemas primários associados ao In- pela “...falta de enquadramento jurídico da sua
telligence e relativos às Tecnologias da Informa- atividade e à sua sede perante novos meios...”
ção é a instalação física dos bastidores de rede, , pela capacidade digital de extração de dados,
que têm de estar instalados num qualquer ter- que levarão as tecnologias da informação à inritório. Território este que pode não ter governo terceção e controlo de todas as atividades hospróprio, ou até ser território fideicomisso, neste tis, em todo mundo e por todo o mundo, que
último tipo de território, por norma, é atribuída a sejam efetuadas através das tecnologias da incompetência da sua gestão aos habitantes lo- formação.
cais, assim sendo, a jurisprudência imposta pela
territorialidade física colide a grande velocidade
com a jurisprudência da territorialidade digital,
tendo que contar também com todas as lacunas

SECURITY AGREMENT (UKUSA-FIVE EYES)

E

ste acordo de aliança técnico-política de
segurança entre Estados tem como principal intuito criar um elo de ligação entre
Estados com o objetivo de partilhar os frutos das
interceções, concretizando uma corrente de trocas de informações em cadeia. Assim sendo, os
diversos serviços (militares, segurança, justiça,

…) dos respetivos Estados têm uma forma privilegiada de concretizar os seus segmentos das
informações.
Segundo o relatório Snowden, se por um lado
os EUA vigiam os Italianos, os Canadianos escutam os Brasileiros e os Autralianos, os Indonésios, entre muitos outros. A título de exemplo,

O próprio Código Civil coloca esta ferramenta que é a da interpretação extensiva ao serviço do Intelligence em todas as leis que
necessitam de ampliação, assim cabe ao intérprete/analista a verificação dos limites da norma.
5
Direito e informática, p. 110.
6
Esta imagem foi-me gentilmente cedida pelo Sr. Chefe de Equipa NBQR 1º Sargento de Engenharia Pina Jorge, e demonstra a
Geolocalização de uma das Infraestruturas críticas sob o domínio do Governo Espanhol e que é potencialmente apetecível a condutas criminosa. Ficando bem evidente que a sua destruição parcial ou total, e seja ela por negligência ou dolo, poderá causar uma
dano maior e sem possibilidade de reparação ao Estado e Sociedade Portuguesa do que propriamente ao Estado Espanhol e sua
respetiva sociedade, pois, atente-se no triângulo a negro que sinaliza a zona sujeita à exposição de radioatividade tendo em conta
os ventos, nota-se à partida que o rasto de destruição incidirá maioritariamente em território português.
7
Segundo Lebébrure em O caso Snowden, p. 166.
4
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a Embaixada Americana em Itália intercetou 4
milhões de metadados telefónicos aos Italianos,
em apenas dois meses, dezembro de 2012 e janeiro de 2013.
A aliança UKUSA teve início em 1947 através de
um secret treaty entre o UK e os USA, visando
uma otimização das informações militares pelos
serviços MI5 e MI6 contra o combate aos Soviéticos, só posteriormente é que aparecem os
outros três aliados, transformando o UKUSA em
Five Eyes, só em 1976 é que este acordo foi tor-
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nado público.
Os Five Eyes trabalham sobretudo de duas formas: a primeira intercetando mensagens, telegramas e chamadas telefónicas; já a segunda
forma assegura o tratamento e análise de dados
através do Echelon.
“... antecipar que a vigilância eletrónica das comunicações continuaria a ser a forma mais importante dos serviços de informações no período
do pós-guerra, tal como fora durante a Segunda
Guerra Mundial.”

Figura 2 | Atribuições da UKUSA e respetiva distribuição de esferas entre entidades

Os Five Eyes cobrem o mundo inteiro através
das atribuições de zonas de intervenção: o
CSEC supervisiona a interceção de telecomunicações do Norte da Rússia e de parte da Europa; a ASD cobre a parte oriental do oceano
Índico, o Sudoeste Asiático e o Pacífico Sul; a
GCSB fica encarregue da região da Ásia e do
Pacífico.
Na Nova Zelândia, mais propriamente na província de Waihopai, está colocada uma base cujo
comando está sob a alçada do GCHQ, e onde
são aplicados anualmente 500 milhões de dólares, aí trabalham mais de 15000 operadores.

O

Sendo considerada “... a maior componente do
serviço de informações britânico”, esta base
tem a capacidade de espiar a Europa, a África
e a Rússia.
Em virtude desta mais-valia por parte dos membros da Five Eyes, outros têm logrado da sua
integração nesta aliança - são os casos da Noruega, da Dinamarca, da Suécia, da Coreia do
Sul, da Turquia, e também da mais incrível das
alianças, pois também a República Popular da
China faz parte desta aliança desde 1990 com
uma base sino-americana na província de Uigir,
em Xinjiang.

CASE STUDY: ECHELON

Echelon é um dos programas mais devastadores da privacidade e da vida
íntima, este instrumento de recolha
de informação está cada vez mais aprimorado, quanto à sua interceção, registo e análise.
O programa Echelon está também ao serviço
do acordo UKUSA, dando-lhes assim o Hard

Power no Intel global, como “... são os e-mails
e o tráfego cibernético, na net, via satélite, micro-ondas, celulares, por fibra ótica, em todo o
planeta, (...) palavras-chave, ou de tipos de voz,
destinatários em concreto como personalidades,
números de telefone...” . 13

Parliamentary Assembly - Mass surveillance - Doc. 13734. Consultado em 06 de setembro de 2016, http://assembly.coe.int/nw/xml/
XRef/Xref-Compendium2HTML-EN.asp?fileid=21583&lang=EN
9
Reportagem do L`Espresso - Da qui ci spiano gli americani I documenti segreti di Edward Snowden rivelano come i servizi Usa
hanno controllato le telefonate della leadership italiana dall’ambasciata di via Veneto a Roma. E smentiscono le rassicurazioni del
governo Letta di Gleen Greenwald e Stefania Maurizi. Consultado em 05 de dezembro de 2016 http://espresso.repubblica.it/inchieste/2013/12/05/news/da-qui-ci-spiano-gli-americani-1.144421?refresh_ce
10
Campbell, D. They`ve got it taped, somebody`s listening, New Statesman, 12 de agosto de 1988.
8
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Q

uem recolhe em grande parte a nossa
(Portugal) informação é a Estação que
fica situada em Menwith Hill, Yorkshire
– UK, não obstante a estação do UK outras estações poderão muito bem fazê-lo, e estas situam-se em: Geraldton, Austrália; Leitrim, Canadá;
Etam, W Virginia, e em Morwenstow.
O Echelon colige as informações oriundas de
satélites, Intelsat, feixes hertzianos, internet, rádio HF, redes de fibra ótica, cabos submarinos e
das redes digitais.
O Echelon recolhe nomes, moradas, números
de telefones, fax, telex sem qualquer mandato
judicial.
“A provar-se o que consta destes estudos,
trata-se duma situação muito grave.
Porque estamos perante um organismo
que escuta conversas, intercepta
mensagens e viola direitos dos cidadãos
sem mandato judicial nem controlo
democrático e porque isso pode significar
uma vantagem ilegal e condenável de
alguns países no comércio internacional”

FIGURA 3 | As estações de escuta da Rede Echelon em 2013. 14

Prestadores do Serviço Universal: “Serviço Universal – o conjunto mínimo de serviços, definidos
na presente lei, de qualidade específica…” Ex:
rede fixa; Operador: “Operador – uma empresa
que oferece (…) uma rede de comunicações…”
Ex: Vodafone.
Os Estados Unidos obrigam empresas como a
Lavabit e a Silent Circle (empresas que disponibilizam um sistema de envio de mensagens codificadas através de programas livres utilizando
um biblioteca de chaves criptográficas) a cederem dados dos clientes, caso contrário os seus
diretores seriam detidos por colocar em causa a
segurança nacional.
(2) The Secretary of State shall not issue a war- O Reino Unido criou a Regulation of Investigarant under this section unless he considers that tory Powers Act (Lei RIPA) que, resumidamente,
the warrant is necessary:
define que os operadores são obrigados a cona) in the interests of national security
ceder acesso às comunicações de uma ou mais
b) for the purpose of preventing or detecting se- pessoas ou a modificar os seus aparelhos com
rious crime; or
o intuito de facilitar a vigilância.
c) for the purpose of safeguarding the economic Em Portugal, o Estado pode violar a privacidade
well-being of the United Kingdom
das Comunicações, mas só mediante autorizaNão obstante tudo o acima descrito, uma in- ção/decisão judicial quando se trate do combate
terceção eficaz na Internet, só é possível com ao crime.
ajuda de entidades privadas (Prestadores do Assim sendo, em Portugal é caso para debater
Serviço Universal ou Operadores), assim sendo a definição e o conceito de prevenção, e a quem
para um melhor enquadramento, seguem-se as deverá ficar adstrita a incumbência de (investidefinições dos respetivos termos, segundo a le- gar) supervisionar os atos preparatórios. Devegislação portuguesa em vigor:
rá ser debatida também a responsabilidade da
Disponível em 07 de setembro de 2016 http://oterroroculto.blogspot.pt/2014_11_01_archive.html
Segundo Antoine Lefébure, historiador dos media e fundador da revista Interférences, em O Caso Snowden, p. 204
13
Descrição técnica do programa Echelon narrada por Marques e Martins, in Direito e Informática, p. 44.
14
Tabela retirada do relatório de Duncan Campbell sobre o Fornsat, in O Caso Snowden, p. 171.
15
O Sr. Eurodeputado Português Dr. Carlos Coelho Presidente do Comité Temporário sobre o sistema Echelon, após o relatório de
Duncan Campbell.
16
1985 UK: Interception of Communications Act
17
ii) Do Art. 3º da Lei n.º5/2004, de 10 de fevereiro Lei das Comunicações Eletrónicas
18
v) Do Art. 3º da Lei n.º5/2004, de 10 de fevereiro Lei das Comunicações Eletrónicas
11

12
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prevenção e combate de uma política-criminal
assente no Iter crimini.
Agradecimento Especial ao Sr. Eurodeputado
Dr. Carlos Coelho e ao Sr. Sarg. Eng. Pina Jorge por toda a colaboração.
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tecnológicas.
LEGISLAÇÃO

- Acções Encobertas - Lei n.º 101/2001, de 25
de Agosto
- Construção, Acesso e Instalação de redes DL n.º 123/2009, de 21 de Maio
Banco de Dados - São programas que orga- - Constituição da República Portuguesa - Denizam e classificam grandes quantidades de creto de 10 de Abril de 1976
- Código Civil - DL n.º 47344/66, de 25 de Noinformação.
Bastidores de rede - Local onde se organiza vembro
(distribui ou repete dados) todo o material as- - Código de Processo Civil (Novo) - Lei n.º
sociado à rede local do edifício e às suas co- 41/2013, de 26 de Junho
- Código de Processo Penal - DL n.º 78/87, de
municações com o exterior.
Dados - Qualquer tipo de informação (em um 17 de Fevereiro Código Penal de 1982 Versão
processador de texto, programa de imagem, consolidada posterior a 1995 - DL n.º 48/95, de
15 de Março
etc.) processada pelo computador.
Fideicomisso - É o nomeado por determina- - Condições e Procedimentos para Instituir o
ção para uma propriedade plena de um bem Sistema Integrado de Informação Criminal - Lei
n.º 73/2009, de 12 de Agosto
jurídico.
Informação - É a notícia dada ou recebida pelo - Intercâmbio de Dados e Informações de Natureza Criminal na União Europeia - Lei n.º
homem ou por uma máquina eletrónica.
Informação de segurança - Informação sobre a 74/2009, de 12 de Agosto
identidade, capacidades e intenções de orga- - Lei da Protecção de Dados Pessoais - Lei n.º
nizações ou pessoas hostis que possam estar 67/98, de 26 de Outubro
envolvidas em espionagem, terrorismo, sabo- - Lei das Comunicações Electrónicas - Lei n.º
5/2004, de 10 de Fevereiro
tagem ou subversão.
Informações - É o produto resultante da análi- - Lei da Cooperação Judiciária Internacional em
se e tratamento de notícias obtidas que permi- Matéria Penal - Lei n.º 144/99, de 31 de Agosto
tam o aumento de conhecimento em determi- - Lei de Combate ao Terrorismo - Lei n.º
52/2003, de 22 de Agosto
nada matéria.
Intelligence - É a recolha de conhecimento - Medidas de Combate à Criminalidade Organitotal ou parcial de notícias de interesse rele- zada - Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro
vante oriundas de fontes abertas ou cobertas - Protecção de Dados Pessoais e Privacidade
com o intuito de produzir matéria de difusão nas Telecomunicações - Lei n.º 41/2004, de 18
maioritariamente restrita que permite criar uma de Agosto
estratégia que vise prevenir e resolver confli- - Protecção Jurídica das Bases de Dados - DL
tos, auxiliando da melhor forma uma tomada de n.º 122/2000, de 04 de Julho
decisões consciente necessária à proeficiência - Protecção Jurídica de Programas de Computador - DL n.º 252/94, de 20 de Outubro
de um qualquer sector de atividade.
Metadados - São informações detalhadas de
comunicações tais como: destinatário, remetente, duração, data, local, tipo de computador
ou telefone.
Segmentos de informação - São assuntos de
âmbito: militares e de segurança, políticas e sociais, económicas e empresariais, científicas e
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O RISCO DE REGRESSO APÓS O
FIM DO CALIFADO

A

derrota militar do auto-proclamado
Estado Islâmico (EI) foi sempre uma
questão de tempo. Apesar do domínio
inédito por parte de um grupo terrorista de
uma longa faixa territorial entre a Síria e o
Iraque, os meios ao dispor da organização
liderada por Abu Bakr Al Baghdadi nunca estiveram ao nível do poder bélico da coligação
internacional liderada pelos Estados Unidos.
Ainda assim, não fosse o apoio aéreo às forças que combatem no terreno – iraquianos,
curdos e também iranianos – a derrota militar
do EI teria demorado muito mais do que os
dois anos que já levam as operações de reconquista.

texto por

Nuno Tiago Pinto *

aventura.

Este fenómeno não é exactamente novo. Há
indivíduos que viajam para outros Estados
para lutar há séculos. Seja como mercenários, voluntários ou, como agora, terroristas.
A guerra civil espanhola foi um dos mais famosos exemplos durante o século XX. Nas
últimas décadas existiram combatentes estrangeiros nos conflitos no Afeganistão, durante a ocupação soviética, na Bósnia, na
Chechénia e, mais recentemente, novamente no Afeganistão, Iraque e Síria. Neste último caso, a diferença é que eles não são apenas considerados combatentes estrangeiros.
São Combatentes Terroristas Estrangeiros,
No entanto, derrota militar não significa o fim com direito a classificação numa resolução
de uma ideia. Já no passado, a então Al Qae- (2178) adoptada pelo Conselho de Seguranda no Iraque, grupo que deu origem ao actu- ça da ONU, em Setembro de 2014: “[alguém
al Estado Islâmico, foi dada como derrotada. que] viaje ou tente viajar para um Estado que
O que aconteceu depois todos sabemos: na não o seu Estado de residência ou de nacioclandestinidade, o grupo reorganizou-se, re- nalidade com o objectivo de perpetrar, planecrutou milhares de elementos entre as anti- ar, preparar ou participar em actos terroristas
gas tropas de Saddam Hussein e ressurgiu ou para fornecer ou receber treino terrorista.”
mais forte do que nunca assim que as condiA definição mudou justamente por causa do
ções no terreno o permitiram.
conflito sírio. Em 2011, estes voluntários esSe actualmente o regresso do EI a uma for- trangeiros não foram imediatamente vistos
ma mais tradicional de grupo terrorista – de como terroristas. Eram encarados como comguerrilha, nas sombras – é dado como ad- batentes pela liberdade que viajaram para
quirido, entre as autoridades europeias uma Síria para lutar contra o regime de Bashar
das principais preocupações prende-se com al Assad. Na época, os Estados Unidos, a
o possível regresso à Europa dos milhares França e o Reino Unido apoiaram a oposição
de jihadistas que, nos últimos cinco anos, síria com dinheiro e informações e, em Maio
se juntaram ao grupo terrorista na Síria e no de 2013, a União Europeia levantou mesmo
Iraque. Ao todo, de acordo com as últimas o embargo da venda de armas aos rebeldes,
estimativas, terão sido mais de cinco mil os como forma de mostrar o seu total apoio à
europeus, incluindo portugueses, que viaja- implementação de um regime democrático
ram para o conflito por um de vários motivos: na Síria. Isso mudou no Verão de 2014, após
convicção ideológica; um desejo de proteger a auto-proclamação do Califado por parte do
os muçulmanos na luta contra Bashar al As- Estado Islâmico.
sad; o sonho de viver numa sociedade verdadeiramente muçulmana; ou um desejo de O que é novo é a dimensão do fenómeno.
Para termos uma comparação, nos 10 anos
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que durou a intervenção russa no Afeganistão
terão viajado para o território cerca de 20 mil
estrangeiros. Nos seis anos de guerra civil na
Síria, mais recentes estimativas indicam que
mais de 40 mil voluntários estrangeiros viajaram para lá para se juntar aos vários grupos
que combatem na zona.

via portugueses a combater na Síria foi dada
a 28 de Março de 2014, com a divulgação do
Relatório Anual de Segurança Interna (RASI)
relativo ao ano anterior. Era um pequeno parágrafo que podia passar despercebido entre
as 413 páginas do documento. Dizia o seguinte:

As explicações para estes números são várias. A primeira é geográfica. Se em 1980 era
difícil viajar para o Afeganistão, hoje em dia é
muito fácil viajar para a Síria. Basta apanhar
um avião, um comboio, um barco ou alugar
um carro para chegar até à Turquia (onde os
europeus não precisam de visto) e depois
atravessar a fronteira. A viagem é também
barata. Com cerca de 1000/1500 euros é
possível comprar um bilhete de avião, ficar
uma noite na Turquia e pagar às redes que
transportam pessoas clandestinamente pelas antigas rotas de contrabando.

“Suscitou idêntica atenção o movimento de
cidadãos nacionais para palcos de jihad, em
particular com destino a regiões onde a Al-Qaeda (AQ) e a liadas procuraram reforçar
a sua posição, com destaque para a Síria,
ou em direcção a regiões sob a in uência da
Al-Qaeda no Magrebe Islâmico (AQMI) e de
grupos terroristas de carácter regional, como
o Mali.”

O último factor é a internet. O Estado Islâmico compreendeu o potencial das redes
sociais para chegar a uma nova audiência,
jovem, que cresceu no meio de uma revolução tecnológica e que está receptiva a ouvir quem fale a sua linguagem. Enquanto as
mensagens da Al Qaeda se centravam em
grupos de idosos, escondidos em cavernas,
que proferiam longos sermões teológicos, as
mensagens do EI são o oposto: focam-se em
jovens endurecidos em batalha, fortemente
armados, que surgem em paradas militares.
Mostram força em vez de fraqueza. Os vídeos de propaganda obedecem a uma nova
linguagem televisiva e de videojogos. Uma
grande parte são propositadamente violentos
com dois objectivos: atemorizar os inimigos e
atrair novos recrutas.
Estes combatentes estrangeiros são, obviamente, uma ameaça aos seus países de
origem caso decidam regressar. Actualmente, as estimativas indicam que cerca de 20%
a 30% já voltaram à Europa depois de um
período em que terão aprendido a usar uma
arma, a fazer uma bomba ou a preparar ataques. Muitos outros poderão fazê-lo – incluindo os portugueses que se juntaram ao EI nos
últimos anos.
A primeira indicação pública de que que ha22| CRIMINOLOGIA

No entanto, o documento não dizia que este
fenómeno já era conhecido pelas autoridades há cerca de ano e meio. Os primeiros
indícios de que haveria portugueses em palcos de «guerra santa» começaram a chegar
à Polícia Judiciária e ao Serviço de Informações de Segurança através dos mecanismos
de cooperação internacional na segunda metade de 2012. Concretamente: do Reino Unido. As autoridades britânicas investigavam o
rapto do fotojornalista John Cantlie, na Síria,
no Verão desse ano, quando depararam com
a presença na zona de conflito de um conjunto de portugueses que há alguns anos viviam
em Londres. Havia suspeitas de que alguns
deles poderiam estar envolvidos no sequestro. Depois de ser libertado, Cantlie haveria
de contar às autoridades que a maioria dos
seus raptores eram estrangeiros, falavam inglês com sotaque londrino e vários nem sequer falavam árabe.
Nessa época, um dos portugueses chamou
a atenção das autoridades: Nero Patrício Saraiva. Chegado à Síria a 14 de Abril de 2012
pela cidade de Atme, tinha passado pela
Tanzânia e pelo Sudão. Apresentou-se como
“engenheiro civil/projector de estradas”, revelou ter um nível elevado de conhecimento da
lei islâmica, ofereceu-se para combatente e
foi colocado em funções administrativas num
campo militar sob o nome de Abu Yakoub
Al Andalusi. Tinha um bom cartão de visita:
fora recomendado por Firas al Absi, um den-
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tista nascido na Arábia Saudita que lutou no
Afeganistão, onde conheceu Abu Musab al
Zarqawi, o fundador da Al Qaeda no Iraque.
Com o início da revolução síria, Al Absi fundou um grupo chamado Majlis Shura Dawlat
al-Islam (Conselho Consultivo do Estado Islâmico). Para além de ter sido o primeiro a
usar a designação de “Estado Islâmico” na
Síria, o grupo ganhou notoriedade ao participar na conquista de Bab al-Hawa, um posto
de fronteira entre a Turquia e a Síria, a 19 de
Julho de 2012 – o local onde John Cantlie foi
raptado meses depois. Nero Saraiva será o
português a alcançar uma posição mais importante no Estado Islâmico.
Entre os nomes trazidos pelas autoridades
britânicas às congéneres portuguesas estavam os dos irmãos Celso e Edgar Rodrigues
da Costa. O primeiro ficaria célebre mundialmente a 4 de Abril de 2014, alguns dias após
a divulgação do RASI, ao aparecer num vídeo a apelar à emigração para a Síria, identificado com o nome de Abu Issa Al Andalusi.
Foi o primeiro português a aparecer num vídeo. Celso voltaria a surgir num novo filme
colocado na internet em Novembro de 2015,
na véspera dos atentados de Paris, agora
acompanhado pelo irmão, Edgar.
Desta lista fazia ainda parte Sadjo Turé, um
português de origem guineense, que tinha
emigrado para Londres para estudar engenharia no inicio da década de 2000. No início
de 2013, Sadjo viria mesmo a ser detido em
Gatwick antes de embarcar num voo que teria com destino final Damasco por suspeitas
de envolvimento no rapto de John Cantlie.
Acabaria libertado uma semana mais tarde
por falta de provas e um ano depois juntou-se aos amigos na Síria – onde viria a morrer
em confrontos com as tropas de Bashar al
Assad.

amigo de Sadjo Turé. Sandro terá morrido
em Kobane em Outubro de 2014.
Apesar de muitas vezes ser incluído no chamado grupo da linha de Sintra, Nero Saraiva
só conheceu os outros portugueses em Londres. Chegado a Portugal, vindo de Angola
com a mãe, cresceu na zona de Coimbra e
Aveiro e mudou-se para Londres aos 17 anos.
Foi aí que se converteu. Na mesma situação
estará Fábio Poças. Apesar de ter crescido
na zona de Massamá, só se tornou amigo de
Celso, Edgar, Sadjo e Sandro depois de se
mudar para Londres para estudar no início
de 2013. Converteu-se ao Islão para casar
com uma rapariga originária do Bangladesh
e quando ela o deixou acabou por se aproximar do grupo que tinha conhecido no ginásio
de Muay Tai. Em Outubro de 2013 chegou à
Síria onde, durante bastante tempo, foi dos
terroristas portugueses mais activos nas redes sociais com o nome de AbduRahman Al
Andalus.
Durante todo o ano de 2013, a PJ e o SIS
continuaram a receber informações de outros
cidadãos portugueses que se tinham deslocado para a Síria em níveis nunca vistos. O
primeiro a chamar a atenção foi Joni Miguel
Parente, filho de um casal de emigrantes de
Tondela que, no início do Verão de 2013,
chegou à Síria e, em Maio do ano seguinte,
se tornaria no primeiro bombista suicida nacional com o nome de Abu Usama al‐Firansi.
De acordo com o Site Intelligence Group, fez
parte de uma série de ataques levada a cabo
por bombistas suicidas numa operação intitulada «Invasão por Vingança pelo Povo de
al‐Anbar».

Depois foi Joana, a filha de um casal de emigrantes no Luxemburgo, que viajara com o
marido, também ele nascido no grão‐ducado
embora com ascendência kosovar. O homem
Edgar, Celso e Sadjo tinham em comum o tinha o nome de guerra de Abu Huthaifa e a
facto de terem frequentado a mesma escola sua morte foi anunciada em Dezembro desse
em Massamá e de terem feito parte da banda ano pelo grupo Jaish-e-Mohammed (O Exérde hip-hop, que teve o ponto alto no início cito de Maomé). Já viúva, Joana regressou
da década de 1990, Greguz du Shabba. Aca- ao Luxemburgo com a filha, onde estarão inbaram por se reunir em Londres, anos mais tegrados e sem contacto com o Estado Islâtarde. Ao grupo juntou-se Sandro Monteiro, mico.
também ele originário da linha de Sintra e
No Verão de 2013, foi a vez de Mickael dos
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Santos e de Micael Batista viajarem de Paris
rumo à Síria. Juntaram‐se primeiro à Jabhat
al-Nusra e mais tarde ao Estado Islâmico.
Mickäel dos Santos chamou rapidamente a
atenção das forças de segurança europeias
pelas muitas imagens violentas – algumas
com cabeças humanas – colocadas nas redes sociais. Batista acabaria por morrer em
Janeiro de 2015 em Kobane.
No início de 2014, foram seguidos por Dylan
Omar, filho de Catarina, uma luso‐descendente de 43 anos, nascida em Trappes, nos
arredores de Paris. No Verão desse ano, ela
viajou até à Síria para o con‐ vencer a regressar a casa. Não conseguiu e ainda hoje permanece entre a Síria e Turquia. Uma outra
luso‐descendente, Melanie, voltou também
à região do Val‐du‐Marne, nos arredores de
Paris depois de um período na Síria.
Em Agosto de 2014, Ângela Barreto, uma
filha de um casal de imigrantes na Holanda
saiu de casa da mãe, viajou para a Turquia
e atravessou a fronteira com a Síria para se
casar com Fábio Poças, aliás, AbduRahman
Al Andalus. Ela mudou de nome para Umm
AbduRahman.
Em Setembro de 2014, foi a vez de Steve
Duarte, um rapper filho de emigrantes portugueses no Luxemburgo a partir para o Médio
Oriente. Ainda na Europa, fazia já propaganda aos grupos jihadistas na Internet e dedicava‐se à produção de vídeos com imagens em
3D. Após a declaração do Califado islâmico,
decidiu viajar para a Síria, onde assumiu um
lugar no departamento de comunicação do
Estado Islâmico com o nome de Abu Muhadjir al Andalous. Filmou, editou e realizou alguns dos vídeos divulgados na Internet e é,
para as autoridades portuguesas, um dos
mais importantes operacionais nessa área.
Há suspeitas de que será ele o jihadista que
ameaça Portugal e Espanha, antes de executar um prisioneiro, num vídeo divulgado
nos primeiros meses de 2016.
Em Outubro do mesmo ano, Luis Carlos Almeida, um português de origens cabo-verdianas emigrado em França partiu para a Síria
com toda a família. Assumiu o nome de Abu
Naila Al Portugali e terá morrido em Junho de
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2015. Antes de ser abatido terá feito parte da
política islâmica e foi filmado, de cara tapada,
numa decapitação pública.
A todos estes, as autoridades acrescentam
as mulheres com quem se casaram e com
quem viajaram que adquiriram a nacionalidade portuguesa. Ao todo, serão entre 15 e 20
os cidadãos nacionais num palco de conflito
que é considerado uma verdadeira escola de
terrorismo internacional. Estão identificados
e sobre grande parte já recaem mandados de
captura internacionais. Se tentarem regressar à Europa de forma legal, serão detidos.
No entanto, o grande problema é que o seu
paradeiro é desconhecido. Não se sabe se
estão vivos ou mortos. Se ficaram na Síria ou
se viajaram para um outro palco de conflito,
como a Líbia ou a Somália. Ou mesmo se
tentaram regressar à Europa – ou a Portugal.
* Jornalista da revista SÁBADO e autor dos livros “Os
combatentes portugueses do Estado Islâmico” e “Heróis contra o terror”
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CIFRAS NEGRAS:

As estatísticas oficiais da criminalidade:
expectativas e realidade
TEXTO POR

INTENDENTE DR. LUÍS FILIPE JORGE A. GUERRA

D

INTRODUÇÃO

esigna-se por cifra negra o conjunto de
dados não recolhidos que representam
parte mais ou menos significativa de
uma realidade estatisticamente investigada.
O termo que tem origem na estatística enquanto disciplina auxiliar das ciências sociais surgiu, precisamente, quando, aplicando métodos
quantitativos à investigação social e, por extensão, à tentativa de melhor conhecer segmentos particulares da vida social e do comportamento individual, se percebeu a incapacidade
de abarcar totalmente a realidade através da
aplicação desse instrumento.
Ao cientista social, bem como, a qualquer outro utilizador do método estatístico, cabe compreender que não se pode exigir desse método
aquilo que ele não pode, de modo algum, fornecer.
Esta verdade é ainda mais contundente quando o fenómeno investigado é o crime nas suas
diversas dimensões: a sua frequência, o seu
volume, a sua gravidade, as estratégias das vítimas, o tratamento que as estruturas formais,
como as polícias e as autoridades judiciárias
lhe dão, entre outros factos passíveis de investigação.
O crime é um fenómeno social que tende naturalmente para a ocultação. Trata-se do desvio
à norma penal e, logo, também social. Uma
desconformidade entre a conduta individual e
as expectativas sociais refletidas na lei, que
tem repercussões nos indivíduos e nas comunidades. Por esse motivo, nem aqueles que o
cometem nem, em muitos casos, aqueles que
deles são vítimas, revelam com facilidade os
contornos exatos do facto.

Todavia, como se não bastasse tal característica, também a interpretação e filtragem institucional prejudica o conhecimento realista dos
fenómenos criminais.
1. O MÉTODO ESTATÍSTICO DA
CRIMINOLOGIA ÀS ESTATÍSTICAS
OFICIAIS DO CRIME

A

tribui-se a Lambert Adolphe Jacques
Quetelet e André-Michel Guerry, no dealbar do séc. XIX, a primeira aplicação de
métodos quantitativos estatísticos para o estudo das frequências criminais, estabelecendo
relações com outros fatores sociais e com dados biográficos. Procuravam-se produzir leituras sobre, por exemplo, as “propensões” para
a prática do delito, algo que acompanhava as
preocupações embrionárias da criminologia
quando ainda não possuía tal designação,
nem se havia destacado da recém-nascida
disciplina da Física Social.
Desde então, a aplicação de métodos estatísticos tem servido uma multiplicidade de propósitos. A revelação das frequências criminais, a
sua relação com outros fenómenos sociais, a
eficácia e eficiência das instâncias formais de
controlo, a avaliação dos níveis de segurança
ou insegurança das comunidades ou dos países e até a competência dos governos para
controlar a criminalidade e insegurança, através da avaliação das políticas de segurança
implementadas.
As chamadas estatísticas criminais deixaram
de ser apenas um instrumento dos cientistas
sociais, para passarem a constar da lista de
interesses e preocupações dos cidadãos, da
Polícia, dos Tribunais e, evidentemente, dos
políticos.
A necessidade de conhecer o crime, é um interesse social legítimo nos estados democráticos de Direito. Trata-se de um elemento de
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avaliação da “saúde social”, por um lado, e da
competência das estruturas de governo para
garantir a segurança, por outro.
A segurança é o elemento da condição de
bem-estar que se produz pelo controlo dos riscos. Considerando que elevados níveis de criminalidade num determinado Estado revelam
o seu estado de insegurança e a incapacidade
das estruturas de governo para implementar
políticas de controlo adequadas, a importância da verificação e da demonstração do volume do crime e do trabalho das instâncias
formais de controlo, através de uma amostragem compreensível, passou a constar das
agendas políticas, forçando os governos e as
suas instituições a criar modelos de registo e
descrição.
Os resultados das estatísticas criminais, que
no caso português são essencialmente descritivas, depende da intenção prévia de quem
as concebe ou encomenda, habitualmente, a
estrutura de governação. Logo, o produto depende também da sua visão e tende a refletir
as suas políticas.
Esta tendência, torna as estatísticas oficiais
da criminalidade um instrumento essencialmente político e não científico. Tal não significa que não sejam exatas, fiáveis ou que, dos
seus resultados, não se possam produzir interpretações.
Todavia, elas, como outras de carácter genérico, não são um instrumento fiável a garantir
o conhecimento de toda a realidade criminal,
nem é essa a sua pretensão.
Particularmente em Portugal, relatórios como
o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI)
ou as Estatísticas da Justiça da Direção Geral
de Política da Justiça, são produtos que refletem essencialmente o trabalho dos operadores que as produzem e não têm intenção de
investigar e revelar pistas para a descoberta
de qualquer fenómeno integrante do universo
criminal.

termina, através da lei, quais são as condutas
sancionáveis criminalmente, o que pode não
corresponder necessária e completamente às
expectativas dos cidadãos.
Não obstante, após definidas as condutas criminosas através da lei, são postos em marcha
um conjunto de mecanismos institucionais que
pretendem detetar, registar, investigar, comunicar, julgar os crimes e punir os responsáveis
pela sua prática.
As fontes tradicionais de medição do crime
estão nas polícias e no aparelho judiciário
composto pelos Tribunais e pelo sistema penitenciário e/ou de reinserção social. Ambos,
polícias e aparelho judiciário, reconhecem o
crime através de critérios pré-definidos estabelecidos nas leis penais, que possibilitam,
por um lado, discriminar os elementos constitutivos dos factos considerados desviantes e,
por outro, verificar a sua gravidade através da
sanção que lhe é atribuída pela lei criminal.
Todavia, nem a Polícia, nem os Tribunais, ainda que tendo por referência os mesmos critérios, interpretam o crime da mesma maneira. A primeira entidade, ainda que tendo por
referência o direito, baseia-se nos elementos
aparentes que indiciam o “crime de facto”. A
segunda, filtra detalhadamente através das
regras do processo, os elementos constitutivos do facto que foram possíveis de apurar,
reunir, submeter a prova e, eventualmente,
sancionar. Esta diferença de enfoque sobre o
crime cria um elemento de filtragem que diferencia o crime conforme a polícia o observa e
regista na sua estatística e aquele que após a
aplicação das regras processuais resulta do
julgamento.
O papel natural da polícia no campo da repressão criminal é o de auxílio à justiça, registando denúncias e queixas ou descobrindo factos passíveis de poderem ser julgados
criminosos por uma outra autoridade - a judicial. Assim, apesar de todos os mecanismos
jurídicos que impõem que, por cada “crime”
2. AS FONTES TRADICIONAIS DAS
conhecido pela polícia se inicie a competenESTATÍSTICAS OFICIAIS DO CRIME
te averiguação cabe, necessariamente, à pocrime é toda a conduta desviante pu- lícia, uma primeira filtragem institucional; um
nível pelo direito penal, logo, uma en- juízo de prognose sobre se um determinado
tidade de direito que decorre de uma conjunto de elementos de informação a que a
entidade de facto. O olhar jurídico sobre o polícia teve acesso, pode ou não representar
crime encerra em si uma primeira filtragem um facto considerado crime.
formal. É o contexto social e político que de- Contudo, para que seja aplicado esse primei-

O
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ro filtro institucional, é preciso que as informações indiciárias tenham chegado à polícia, o
que nem sempre acontece.
Como anteriormente referido, o crime é um
fenómeno que tende para a ocultação. A possibilidade de punição implica, frequentemente,
que o autor do facto o cometa tomando precauções para não ser detetado.
A natureza do facto também pode levar a que a
própria vítima se iniba de o participar às instâncias formais de controlo. Condutas que colidem
com valores morais de elevada profundidade,
como sejam aqueles que ofendem a liberdade
sexual, tais como a violação, o incesto ou o
abuso sexual de menores, idosos ou pessoas
incapazes, para citar apenas alguns exemplos,
tendem a permanecer sob um manto de vergonha silenciosa.
O procedimento penal, não deixa, ele próprio,
de estar construído de tal forma que promove desmotivação entre as vítimas, através da
apresentação de um edifício institucional e
procedimental complexo que as atemoriza e
condiciona. Crimes e suas vítimas estão categorizados valorativamente quer na lei, quer
nas medidas de política criminal. Os primeiros
através de um grau de importância que determina a atenção que recebem de cada nível de
intervenção institucional, as segundas no seu
acesso à justiça. Crimes como as injúrias, difamação, ofensas à integridade física simples,
dano e até alguns furtos, de entre outras condutas puníveis, são frequentemente ocultadas
das instâncias formais de controlo por não ser
compensador percorrer a complexa e prolongada teia de condições e procedimentos que
a lei exige.
É de tal maneira evidente a categorização valorativa dos crimes que entrou no próprio léxico
judiciário o termo “bagatela penal” para identificar crimes que se julgam ser de importância
e impacto social reduzido, ou melhor, aqueles
que, apesar de existirem penalmente, não têm
a dignidade, nem merecem do aparelho judiciário, atenção prioritária.
Por outro lado, quando o conhecimento do crime decorre de denúncia ou queixa, é plausível
presumir que a construção da ideia sobre o delito seja subjetiva. A queixa pode representar
apenas a perspetiva do queixoso, constando
dela poucos factos materiais que comprovem
a existência do crime propriamente dito, mas

exige-se à polícia que faça, com a informação
disponível nesse momento, um enquadramento provisório do tipo de crime. Ao registar
a queixa, a polícia enquadra provisoriamente
o crime e fixa-o na sua própria estatística de
acordo com as informações mais ou menos
precisas que tem dele.
Grosso-modo, o mesmo se passa com a criminalidade registada por iniciativa das polícias
por via do desenrolar da sua atividade operacional, outra fonte de informação sobre a atividade delituosa que se produz pela proatividade policial.
A “tipificação provisória” é feita por exigência
organizacional, política e até mesmo jurídica e
judicial, mas ela não é definitiva do ponto de
vista jurídico, como não é definitiva, aquela
que lhe atribui o titular da ação penal, o Ministério Público. A classificação final da conduta
apreciada pela Polícia e posteriormente pelo
Ministério Público, só se encontra completa,
tornando-se definitiva, após ultrapassadas várias etapas de validação e invalidação de prova, fixando-se os factos em Tribunal.
A propósito das sucessivas filtragens a que fizemos referência, Hassemer e Muñoz Conde
referem que “Nem todo delito cometido é perseguido; nem todo delito perseguido é registado; nem todo delito registado é investigado
pela Polícia; nem todo delito investigado é comunicado; a comunicação nem sempre termina em julgamento; o julgamento nem sempre
termina em condenação” (Hassemer & Muñoz
Conde 1989:47).
A perspetiva judicial é baseada na produção
de prova e nas conclusões finais do julgador
e não na notícia do crime ou na interpretação
que o Ministério Público fez dos dados reunidos sobre ele, que lhe permitiu decidir pela
acusação. Para os Tribunais, um crime só é
crime quando finalmente tiverem sido estabelecido que determinada conduta registada pela
Polícia, comunicada ao Ministério Público e,
por este, levada a julgamento, preenche todos
os requisitos do tipo legal incriminador, possibilitando, por exemplo, a tomada de uma decisão condenatória.
Se, por um lado, os procedimentos de ação
penal são um dos limitadores do conhecimento
do crime enquanto fenómeno, quando considerado através da sua frequência e até magnitude, já o mesmo não se pode dizer em reCRIMINOLOGIA
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lação às questões singulares e fundamentais
da sua prática: os métodos, as motivações, as
consequências, elementos que o processo penal explora intensamente e sobre o qual produz informação detalhada.
Todavia, não é objeto do direito, investigar o fenómeno criminal na perspetiva social, mas tão
só analisá-lo à luz dos direitos legalmente protegidos, agindo em conformidade com a procura e reconstituição da ordem e paz públicas.
Como bem refere Hermann Mannheim “as expressões «crimes conhecidos pela polícia» e
crimes «clarificados» revelam já a nossa consciência de uma das limitações mais comprometedoras do valor das estatísticas criminais.”
(Mannheim 1984:170).
O que tem faltado no tratamento oficial dos dados relativos à criminalidade (em Portugal) é
precisamente a construção de um sistema de
informação que permita compatibilizar e harmonizar os dados de cada uma das fontes tradicionais de medição do crime (as polícias e o
aparelho judiciário composto pelos Tribunais e
pelo sistema penitenciário e/ou de reinserção
social) de tal forma que se construa uma visão
realista do tratamento formal do delito em todo
o seu percurso institucional.
3. O QUE SE PODE ESPERAR DAS ESTATÍSTICAS OFICIAIS?

S

endo o crime um fenómeno social disruptivo da boa ordem, da paz e do sentimento de segurança, é natural que a
atenção que sobre ele incide, seja grande e o
valor associado às suas consequências seja
amplamente inflacionado.
Nas sociedades ocidentais, onde provavelmente a sua distribuição é mais equilibrada, a
segurança é altamente valorizada pelos cidadãos e, quer o Estado, quer o mercado, acompanham e reforçam esta tendência.
A atenção multinivelada sobre o fenómeno criminal nem sempre se repercute no seu bom
conhecimento. As perceções da população em
relação ao crime ou ao desvio em geral, o seu
conhecimento sobre os sistemas policiais e judiciários e sobre a lei, o discurso da comunicação social, os interesses das instituições de
controlo social formal e do poder político na demonstração dos bons resultados operacionais
e do sucesso das políticas implementadas, colabora frequentemente para o desconhecimen-
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to, mais do que para o conhecimento.
É de presumir que a frequência, extensão e
qualidade da criminalidade real não se possa
conhecer, nem através das estatísticas produzidas pelas polícias, nem por aquelas que
resultam dos operadores judiciais, já que ambas introduzem mecanismos de alteração aos
dados recolhidos (Hassemer & Muñoz Conde
1989:46).
A propósito das estatísticas policiais da criminalidade, Albert Biderman e Albert Reiss referem existir duas visões. Uma “realista” que
preconiza que o registo do crime pela Polícia
representa melhor a realidade criminal, e outra
“institucionalista” que o crime apenas tem um
significado válido em termos da resposta social organizada que lhe é dada, naturalmente,
pelas instâncias judiciais (Biderman & Reiss,
1967:2).
Efetivamente, quando se comparam as estatísticas policiais e as estatísticas judiciais,
encontram-se facilmente discrepâncias, uma
vez que ambas, apesar de partirem do mesmo
objeto, observam-no através da aplicação de
critérios procedimentais distintos, que já mencionamos anteriormente.
Uma observação de alguns relatórios oficiais
da criminalidade, da vitimação e da insegurança de base estatística pela Europa, como o
Crime Survey for England and Wales do Reino
Unido ou o Bulletin Mensuel de l’Observatoire
Nationale de la Délinquance et des Réponses
Pénales francês, revelam abordagens e metodologias diferentes mas possuem em comum uma análise dos fenómenos para além
da mera descrição comparativa diacrónica que
se observa, por exemplo, no RASI. Aqueles,
ao contrário deste, procedem frequentemente
à investigação da vitimação e à ligação entre
os diversos momentos do crime, da sua notícia ao resultado penal do seu tratamento institucionalizado. Aqueles, ao contrário do RASI,
promovem informação útil não só para o cidadão, como para o decisor policial, judiciário e
político, não se bastando pela descrição do
que cada órgão de polícia criminal executou
no âmbito da sua missão.
O RASI português, não é propriamente um relatório de segurança interna, como a sua designação poderá antever. Trata-se antes de
um relatório de atividade de alguns órgãos de
polícia criminal, sem parâmetros claramente
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definidos ou uniformização de critérios para a
recolha de informação que permita comparações sincrónicas e diacrónicas coerentes entre
os diversos contribuintes. A agregação de grupos de crimes é coerente com critérios políticos mas não encontra continuidade ao nível do
tratamento judiciário ou de informações fornecidas pelas vítimas. As interpretações dos dados tem um carácter meramente descritivo e
não se aprofundam explorações sobre causas
e consequências. Em suma, o RASI expõe,
não a criminalidade ou a insegurança, mas o
trabalho de registo efetuado por cada uma das
organizações contribuintes, de acordo com
critérios mais ou menos livres e convenientes
para cada um delas e expondo as ações que
cada um entende salientar para demonstrar a
sua eficácia.
Em certa medida, o RASI, apesar da grande
evolução dos anos mais recentes, é um relatório político que não corre riscos, considerando
que as estatísticas da criminalidade registada
não possuem cifras negras. A criminalidade
registada é aquela que se conhece através
das participações dos cidadãos e a atividade
quotidiana das forças e serviços de segurança,
no âmbito das respetivas missões. Não haverá muitas dúvidas que, estando definido quem
contribui para a recolha de dados e indicando que dados foram considerados, o que fica
de fora não tem relevância em face do critério
pré-definido. O que fica de fora é o que não é
participado, mas o RASI não está concebido
para produzir tais análises, mas tão só, para
descrever resultados burocráticos.

ao fenómeno criminal, a atenção a dimensões
e aspetos distintos desse fenómeno ou a análise das mesmas dimensões e aspetos sob
perspetivas distintas.
O ideal seria que se produzissem linhas de comunicação que tornassem as estatísticas de
cada ator compatíveis, para que delas se obtivesse uma leitura harmoniosa e mais próxima
da realidade quanto possível.
O conhecimento do crime para além do que
nos é oferecido pelos relatórios existentes terá
de partir ainda da iniciativa dos investigadores
sociais que se queiram dedicar ao estudo do
desvio e que observem as perceções e estratégias das vítimas nos ambientes e contextos
particulares onde essas observações se possam fazer com maior detalhe.
A título exemplificativo, no estudo “Criminalidade e Adaptação: Perceções e Estratégias dos
Comerciantes da Cidade de Elvas” (Guerra
2007), dissertação apresentada na Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa com
vista à obtenção do grau de Mestre, chegou-se
à conclusão que de entre a população em estudo existiam 70 casos que, antes do momento
de aplicação do inquérito por questionário, declararam já terem sido alvo de furto, pelo menos, uma vez nos 10 anos antecedentes. Após
estas ocorrências as vítimas (comerciantes
do comércio tradicional) agiram, privilegiando,
sempre em primeiro lugar, uma comunicação
às entidades policiais sem desejo de procedimento criminal (40%). Em segundo plano,
35,7% dos comerciantes manifestaram o desejo de iniciarem sempre procedimento criminal. Ainda foi apurado um número reduzido
entre os comerciantes inquiridos (5,7%) que,
4. CONHECER O CRIME PARA ALÉM DAS
após ter sido vítima de furto, não comunicou,
ESTATÍSTICAS OFICIAIS
de todo, o facto às autoridades. Nestes casos,
nquanto não existirem relatórios da cri- a opção sustentou-se no facto do impacto maminalidade e insegurança capazes de terial do crime ser considerado reduzido, não
produzir imagens coerentes e abrangen- justificando, na opinião deste grupo, a infortes desse universo, cabe a cada um dos in- mação às autoridades ou a apresentação de
teressados cruzar como for possível os dados queixa-crime.
da criminalidade registada com os da justiça Uma leitura possível sobre esta estratégia é
e com os poucos inquéritos de vitimação que a de que a comunicação ou a demonstração
formal de procedimento criminal junto das autêm vindo a ser produzidos em Portugal.
Não obstante, esse processo de análise e in- toridades (por estas vítimas no seu contexto
terpretação cruzada das diversas estatísticas particular) é condicionada, não por um senti(polícias, justiça, APAV, etc.) obriga a uma mento de dever cívico para com a comunidade
atenção e responsabilidade superior, conside- de potenciais vítimas e portanto por razões de
rando as diferenças de critério na abordagem prevenção geral, mas pelo impacto do facto na
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economia individual. Demonstra ainda que o
recurso pós-facto às autoridades pode ser instrumental e apenas intentado em face de um
juízo valorativo da vítima em relação à gravidade, não do crime, mas do seu resultado material (o prejuízo sofrido). Dos que comunicaram
sempre à polícia, mas não desejaram procedimento criminal (40%), a maioria, fê-lo com a
simples razão de recuperar algum material que
tivesse sido furtado (53,6%), enquanto outros
o fizeram apenas como forma de alertar a polícia (35,7%). Também houve aqueles que nem
sempre comunicaram à polícia por considerarem que o prejuízo foi baixo e não justificava a
comunicação. De igual modo, os comerciantes
que nunca comunicaram às entidades policiais
nem desejaram procedimento criminal, adotaram esta estratégia pelo facto do prejuízo ser
baixo e não justificar a queixa e o conjunto de
diligências processuais exigidas após a sua
formalização. Estes valores indiciam que um
dos fatores determinantes para a opção de
formalizar ou não procedimento criminal, nestes casos, foi o valor do furto, onde se inclui
o dano provocado com a eventual introdução
forçada no estabelecimento. As razões económicas são condicionantes das opções das vítimas (Guerra, L. 2007:158).
Este exemplo revela que, com os instrumentos
adequados, é possível revelar, não só, parte
dos crimes de facto nunca tornados crimes de
direito, como algumas razões que podem justificar essa diferença. Conhecer as perceções
e as estratégias das vítimas de crime permite
criar indicadores mais precisos sobre o que escapa às instâncias formais de controlo e, talvez mais importante, porquê.

A

CONCLUSÕES

literatura existente sobre as cifras negras
nas estatísticas da criminalidade e insegurança conclui, frequentemente, que
a criminalidade real é substancialmente mais
elevada que a registada. Também é frequente
a conclusão de que é entre os crimes considerados de menor gravidade que se verificam as
dimensões desconhecidas com maior magnitude. Quanto esta segunda conclusão, temos
algumas dúvidas. Não obstante, ser percetível
que a criminalidade de massa contém uma
quota importante dos crimes não processados
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através das instâncias formais de controlo,
considerando o conjunto de filtros informais e
formais a que aludimos no presente texto, também os crimes de elevada gravidade deixam,
com frequência, de ser inscritos nas estatísticas. Crimes contra a autodeterminação sexual, maus tratos, violência doméstica , crimes
contra a humanidade e crimes de corrupção,
tráficos de droga, armas e pessoas, entre outros, possuem também características que inviabilizam o conhecimento realista da sua frequência e magnitude.
A chave para conhecer a realidade criminosa
está, necessariamente, na melhoria das estatísticas oficiais da criminalidade registada e na
investigação fora destas.
Importa realizar estudos que incidam quer no
comportamento do criminoso, quer no das vítimas. Estudos de criminalidade autorrevelada,
estudos de vitimação, do tratamento formal do
crime e de insegurança das populações, permitem compreender melhor, embora nunca totalmente, as configurações da criminalidade e
da insegurança, do funcionamento das estruturas formais e dos seus atores.
Em Portugal, até à presente data não foram
criados instrumentos de pesquisa que permitam ir muito além do que se sabe sobre o tratamento formal do crime.
Os estudos de vitimação portugueses são importantes mas ainda incipientes e deslocam-se
frequentemente para as realidades que merecem a atenção política, não permitindo obter
visões sobre a generalidade do que fica por
processar e, menos ainda, porquê.
Relatórios como o RASI ou as Estatísticas da
Justiça, embora importantes e úteis, dedicam-se quase exclusivamente a analisar através
da estatística descritiva a atividade das organizações envolvidas no tratamento da criminalidade e da insegurança, mas não estudam
verdadeiramente qualquer delas.
Por outro lado, não existe coerência entre as
diferentes fontes de informação estatística utilizadas no RASI. Isto acontece também porque
cada entidade contributiva possui o seu próprio
sistema de recolha e utiliza de critérios distintos no tratamento dos dados.
É ainda patente no RASI o uso da estatística
como um fim, na medida em que se dedica a
demonstrar a atividade de organizações. Seria desejável que o RASI se tornasse um meio
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idóneo a obter uma visão sobre a criminalidade e insegurança.
Enquanto tal não acontece, cabe aos cientistas sociais procurar preencher as lacunas informativas através da investigação do fenómeno criminal nas suas diversas facetas.
Contudo, é imperioso que as atuais estatísticas oficiais evoluam para a uniformização de
critérios e para a inclusão, para além da contabilidade simplista proveniente da burocracia de
cada organização envolvida, de abordagens
às vítimas e à insegurança das populações.
Urge que o RASI tenha critérios transversais a
todas as organizações contribuintes que permitam leituras conjuntas, passíveis de comparação e que se destaquem daquilo que cada
uma quer demonstrar. Importa retratar o que
realmente é produzido pelo sistema e, talvez
ainda mais importante, o que não é e não pode
ser produzido pelo sistema.
Para além disso, para que o RASI seja efetivamente uma fonte de informação credível sobre
a criminalidade e insegurança, a sua abordagem tem de deixar de ser inteiramente institucional e baseada nas “estatísticas da polícia”,
para passar a incluir estudos sobre o sentimento de insegurança, sobre a vitimação e sobre

o tratamento penal do crime e da vítima, que
complementem a contabilidade das queixas e
das operações policiais. Até que tal aconteça,
o RASI não será propriamente um relatório de
segurança interna, mas antes uma estatística
da atividade de algumas das organizações do
sistema e da evolução de agregações estatísticas que correspondem a prioridades estabelecidas politicamente.
Importa criar linhas de correspondência entre
o trabalho dos órgãos de polícia criminal e do
sistema de justiça para que o tratamento formal do crime durante todo o seu percurso institucional seja inteligível.
O conhecimento do crime e da insegurança
dificilmente se faz por recurso apenas aquelas duas estruturas tradicionais. Instituições de
solidariedade social, associações de suporte a
vítimas, o sistema de saúde, entre outros organismos podem dar um contributo decisivo na
revelação de dimensões ocultas do crime, da
violência e do comportamento do criminoso,
da vítima e das instâncias formais de controlo,
passíveis de provocar alterações importantes
no tratamento formal do crime e melhorar a
qualidade do serviço prestado aos cidadãos.

Relatórios estatísticos nacionais como o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) português, o Crime Survey for England
and Wales do Reino Unido, o Bulletin Mensuel de l’Observatoire Nationale de la Délinquance et des Réponses Pénales francês,
embora com objectos diferentes, são demonstrativos desta realidade. No plano internacional, existem ainda os chamados barómetros internacionais da criminalidade e insegurança como o Global Peace Index (GPI) do Institute for Economics and Peace
(IEP) ou as sondagens da Gallup International que se encarregam de outros níveis de informação e pressão.
2
Porque para a criminologia moderna é frequente que se designe crime o comportamento desviante em geral e não apenas
aquele juridicamente criminalizado.
3
É a própria lei penal que discrimina o valor do crime em função do valor relativo do dano ou da subtração. Veja-se, a propósito,
os conceitos de “valor elevado”, “valor consideravelmente elevado” e “valor diminuto”, definidos no artigo 202.º do Decreto-lei
n.º 48/95, de 15 de Março, que aprova o Código Penal e se percorram os diversos efeitos que estes conceitos têm na tipificação
dos crimes contra o património.
4
Esta categorização que tem critérios meramente institucionais económicos está longe de ser compreensível do ponto de vista
das vítimas ou do seu impacto social, nomeadamente no que respeita ao sentimento de insegurança, à prevenção geral ou à
imagem de dignidade e transparência do próprio sistema formal.
5
Ao ser conseguida uma decisão condenatória que resulte em pena de prisão, gera-se uma nova filtragem pela introdução de
um novo ator, o sistema prisional.
6
Quando a estatística é uma ferramenta de verificação da eficácia e da eficiência das estruturas formais de controlo social e de
garantia da segurança, ela frequentemente passa a ser um fim e deixa de ser um meio. A este propósito veja-se o caso NYPD
CompStat, relativo ao sistema estatístico da actividade policial implementado em Nova Iorque que resultou em fraudes destinadas a ocultar a criminalidade e a promover uma imagem de eficácia e eficiência do Departamento de Polícia de Nova Iorque.
7 Comerciantes/Estabelecimentos comerciais do comércio tradicional da cidade de Elvas.
8 O que significa que o crime de facto nunca se transformou em crime de direito e que, por esse motivo, nunca foi registado ou
considerado como tal pelas instâncias formais de controlo.
9 Quanto a estes, por vontade e esforço político temos, hoje, uma imagem da realidade presumivelmente mais nítida. Contudo,
esta nitidez é frequentemente interpretada, erradamente, como alteração de frequência. Esta interpretação simplista é frequente
e pode levar a interpretações erradas sobre o desenvolvimento do crime.
1
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A MEDIAÇÃO PENAL,

QUE FUTURO?
POR

PROFESSORA DOUTORA ANA RAQUEL CONCEIÇÃO

AGRADECIMENTOS
Tendo sido convidada para intervir no âmbito
da mediação penal neste congresso de criminologia, cujo tema é “ A criminologia na atualidade” entendi por bem focalizar o meu estudo
na nova figura que com a mediação penal surge: o mediador penal.
Como os destinatários deste congresso são
essencialmente criminólogos considero que o
futuro da mediação penal a eles lhes pertence, pois são estes os profissionais mais aptos
a exercer a função de mediador penal. Como
tentarei demonstrar nesta minha intervenção.
Porém, antes de entrar verdadeiramente neste tema específico irei traçar as linhas que permitiram a chegada desta nova forma de solucionar o conflito penal.
O sistema de justiça criminal tradicional concebe e encara o crime - o ato criminoso - como
um conflito entre o Estado (ou o sistema formal de justiça criminal) e o infrator - o autor do
crime.
Tem natureza retributiva, na medida em que as
suas respostas se centram no ato criminoso,
e é formalmente legalista e garantístico. Mas
não retribucionista no que diz respeito aos fins
das penas e das medidas de segurança. Pois
como bem sabemos a finalidade primordial da
pena é a prevenção da criminalidade e não a
ideia de castigo e muito menos de vingança
mas como veremos também aquela, aparentemente, se encontra em crise.
Ninguém hoje duvida de que este sistema se
encontra longe da perfeição, estando à vista de
todos uma série de elementos indiciadores da
sua crise: a finalidade pouco clara da punição
(reabilitar e promover a alteração do comportamento do infrator? Inibir outros de praticarem crimes? Afastar, pelo menos temporaria-

mente, o infrator da sociedade, no intuito de
proteger esta?), a ineficácia do aumento das
penas, os custos astronómicos consumidos
pela máquina judicial e, especialmente, pelo
sistema prisional, a elevada taxa de reincidência e o escasso envolvimento das vítimas.
Face a este fracasso do atual sistema de
justiça criminal, com consequências particularmente visíveis ao nível do crescente sentimento de insegurança – potenciado pela projeção mediática dos processos mais sonantes,
diariamente acompanhados por rádios, televisões e jornais -, são em abstrato configuráveis
dois caminhos alternativos: ou “mais do mesmo”, isto é, ou se dota o atual sistema de mais
meios humanos e materiais, aumentando-se o
número de tribunais, de magistrados, de prisões e, eventualmente, se agravam as penas,
ou se desenvolvem e exploram novas ideias
e modelos para lidar com o fenómeno da criminalidade. A denominada justiça restaurativa
revê-se neste segundo caminho.
É um novo padrão de pensamento, que vê o
crime não meramente como violação da lei,
mas como causador de danos às vítimas, à
comunidade e até aos infratores. Centra-se
na ativa participação das vítimas, agressores
e comunidades, muitas vezes concretizada:
através de encontros entre estes, num esforço para identificar a injustiça praticada, o dano
resultante, os passos necessários para a sua
reparação e as ações futuras que possam reduzir a possibilidade de ocorrência de novos
crimes.
A justiça restaurativa tem sido levada à prática
através de diversos modelos que, embora eivados de princípios, valores e características
atrás descritos, diferem razoavelmente entre
si, radicando essas diferenças nas origens
culturais que os inspiram.
O modelo mais utilizado, designadamente na
Europa, é a mediação vítima-infrator.
A mediação, em geral, destina-se a pessoas
físicas ou jurídicas (pessoas coletivas) que
estejam envolvidas em conflitos ou litígios,
CRIMINOLOGIA

| 33

1ª EDIÇÃO | ABRIL 2018

podendo o seu raio de ação estender-se a diferentes áreas, desde ambiental, civil, comercial, familiar, laboral e penal, entre outras.
A sua finalidade última consiste em levar as
partes a colaborarem na resolução do problema, com eventuais cedências mútuas, em vez
de se manterem intransigentemente agarradas
a posições inultrapassáveis e antagónicas. É
por isso que por vezes se diz que a mediação
é um método não adversarial de resolução de
conflitos.
No âmbito do direito criminal, a mediação cobre todos os modelos de intervenção que colocam o acento tónico em comunicação guiada
entre a vítima e o criminoso, e pode ter lugar
antes, durante e depois do julgamento, o que
inclui o perdão, a compensação e a reconciliação – a apelidada de “justiça reparadora” –;
aqui o primordial é a reintegração de perdas e
danos, as quais abrangem igualmente o dano
material, o sofrimento e a injúria social.
Como bem sabemos a mediação penal em
Portugal surgiu por imposição comunitária. Ou
seja, foi a decisão-quadro n.º 2001/220/JAI do
Conselho de 15 de março, relativa ao estatuto da vítima em processo penal, que impôs a
regulamentação, no nosso país, de um regime
jurídico de mediação penal.
Assim a referida regulamentação jurídica encontra-se prevista nas portarias 68ºA, B e C de
2008 de 22 de Janeiro, o despacho n.º 2168A/2008, de 22 de Janeiro e a lei 21/2007, de
12 de Junho.
Todos os referidos diplomas legais têm como
ratio dar especial atenção, a vários níveis, à
vítima, mas apenas funcionando na fase do
inquérito. Não há, ao abrigo dos referidos dispositivos legais, a possibilidade da mediação
penal, no seu sentido formal, funcionar após
o julgamento ou no momento do cumprimento
da medida concreta da pena (a denominada
mediação penal pós-delitual que é muito utilizada nos países anglo-saxónicos).
Ao contrário do sistema de justiça penal clássico, onde a preocupação se dirige ao arguido, pois é este o destinatário da ação penal,
na mediação penal o acento tónico é dado à
vitima e a necessidade da sua compensação.
Como vincadamente se refere na exposição
de motivos da referida decisão quadro: “ Os
estados membros devem aproximar as suas
34| CRIMINOLOGIA

disposições legislativas e regulamentares na
medida do necessário para realizar o objetivo
de garantir um nível elevado de proteção das
vítimas do crime, independentemente do estado-membro onde se encontram.”
Assim, toda a regulamentação jurídica da mediação penal em Portugal tem como finalidade
e propósito a compensação da vítima. Aliás a
sujeição ao processo de mediação penal, carece sempre do consentimento prévio da vítima (quer como mera ofendida ou já na qualidade de assistente).
Trata-se de um processo estritamente voluntário, relativamente informal, a ter lugar preferencialmente em espaços comunitários, sem
o peso e o ritual solene da arquitetura do cenário judiciário, intervindo o mediador penal, e
podendo ser utilizadas técnicas de mediação,
conciliação e transação para se alcançar o resultado restaurativo, ou seja, um acordo objetivando suprir as necessidades individuais e
coletivas das partes e se lograr a reintegração
social da vítima e do infrator.
No debate criminológico, o modelo restaurativo pode ser visto como uma síntese dialética,
pelo potencial que tem para responder às demandas da sociedade por eficácia do sistema,
sem descurar dos direitos e garantias constitucionais, da necessidade de ressocialização
dos infratores, da reparação às vítimas e comunidade e ainda revestir-se de um necessário abolicionismo moderado.
Salienta-se porém que esta nova forma de solucionar o conflito penal apenas é aplicável ao
nível da pequena e média criminalidade, ou
seja, crimes contra as pessoas e património
punidos com pena de prisão até 5 anos.
Normalmente apenas aplicável aos crimes
que dependem de queixa, mas a redação da
lei permite-nos a interpretação que alguns crimes públicos também possam estar no âmbito
de aplicação da mediação penal.
Com o processo de mediação penal surge no
âmbito do direito adjetivo penal uma nova personagem: o mediador penal.
Como refere o legislador: A mediação penal é
um processo informal e flexível, conduzido por
um terceiro imparcial, o mediador, que promove a aproximação entre o arguido e o ofendido e os apoia na tentativa de encontrar ativamente um acordo que permita a reparação dos
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danos causados pelo facto ilícito e contribua
para a restauração da paz social.
Mas então quem é essa nova figura jurídica e
qual o seu papel na mediação penal?
Antes de mais cumpre desde já esclarecer
que o mediador penal não pode nunca assumir a figura de sujeito processual. O Juiz, o
Ministério Público, o Arguido e o Assistente,
todos colaboram na descoberta da verdade
material, daí serem sujeitos de um processo
penal e não partes do mesmo, pois o interesse
de todos é comum: obter a verdade ontológica
com respeito pelas regras processuais. Têm
portanto um interesse no resultado do processo. O mediador penal não.
A participação do mediador penal no processo
de mediação (que não deixa de ser no processo penal apesar de se pretender ser extra-processual) está delimitada à tentativa de
conciliação entre a vítima e o ofensor. Ou seja,
funciona como um técnico que promove e incentiva ao acordo com vista à satisfação dos
interesses da vítima mas sem descurar também as garantias do ofensor.
Os mediadores penais são novos profissionais
do sistema judicial por excelência. São prestadores de serviços ao Ministério da Justiça mas
desenvolvem as suas funções nas instalações
dos Julgados de paz.
A falta de regulamentação da profissão,
em parte justificada pela sua recente implementação, pode dificultar o seu bom desempenho mas também a sua afirmação e estatuto no cenário dos profissionais judiciais.
O mediador penal não pode intervir, por qualquer forma, em quaisquer procedimentos subsequentes à mediação penal. Ou seja, a sua
colaboração e ofício está circunscrito ao processo de mediação.
Saliente-se que quando o legislador delimita
a participação do mediador penal ao processo
de mediação, o exclui não só da tramitação
do processo penal (não pode ser testemunha
ou perito) mas também no âmbito de acompanhamento psicoterapêutico mesmo que tais
tratamentos estejam ou não relacionados com
a mediação penal.
Isto, quanto a nós, de forma a garantir que o
grau de proximidade que o mediador penal
tem com os intervenientes do facto criminoso
não possa, por um lado, prejudicar, ou até vi-

ciar, qualquer juízo probatório ou clínico e por
outro, para a garantir aos participantes da mediação penal uma verdadeira confidencialidade e separação desse processo dos demais
momentos onde o facto criminoso possa também ser objeto de uma apreciação.
Realça-se que a função do mediador penal
não é impor regras ou termos de transação
mas apenas auxiliar o ofensor e a vítima a comunicar entre si, a refletir em qual a melhor
forma que os pode aproximar para a atenuar
os efeitos negativos do conflito penal. Será um
conselheiro com especiais capacidades técnicas no âmbito do conflito penal.
Nesse âmbito no processo de mediação está
o mediador penal obrigado a prestar aos participantes um conjunto de informações obrigatórias, entre elas, está os direitos e os deveres
do próprio mediador, de forma a clarificar que
a sua participação no conflito penal se reduza
a esse mesmo momento, às sessões de mediação.
O mediador penal está adstrito ao cumprimento dos deveres de imparcialidade, independência, confidencialidade e diligência. E por força
desses deveres passa a estar abrangido pela
obrigação de guardar segredo profissional em
relação a tudo o que ocorrer nas sessões de
mediação. Sendo a sua atividade fiscalizada
por uma comissão criada pelo Ministério da
Justiça.
Mas a categoria de mediador penal obedece a
regras muito próprias descritas na portaria 68C/2008, de 22 de Janeiro. Ou seja a atribuição
desta catalogação técnica depende do preenchimento de alguns requisitos cumulativos:
- Ter mais de 25 anos; (por imposição
de um certa maturidade para o exercício
desta função, que inquestionavelmente
exige já ter experiência de vida para lidar
com as emoções típicas da natureza humana. Ou seja, parece-nos que aqui se
verificará uma aproximação com o conceito de homem- médio que muitas vezes é chamado a solucionar questões da
dogmática penal);
- Estar no pleno gozo dos seus direitos
civis e políticos (desde logo não pode
estar numa situação de contumácia, ou
incapacidade de gozo ou exercício de
direitos, como uma interdição ou inabiliCRIMINOLOGIA
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tação);
- Ter licenciatura ou experiência profissional adequadas (desde logo várias são
as licenciaturas que se apresentam capazes de satisfazer este requisito, desde
psicologia, sociologia, serviço social, direito entre outras no âmbito das ciências
sociais, mas acima de tudo a criminologia, face à ambivalência que a mesma
comporta. Pois contém unidades curriculares de psicologia e de direito penal);
- Estar habilitado com um curso de mediação penal reconhecido pelo Ministério
da Justiça (quanto a este requisito vamos
dedicar mais atenção daqui a instantes);
- Ser pessoa idónea para o exercício da
atividade de mediador penal (este requisito impõe-se por questões deontológicas e até mesmo morais, oque impõe
desde logo que não pode ter inscrito no
seu registo criminal a prática de qualquer
crime);
- Ter domínio da língua portuguesa.
Como vimos um dos requisitos para se puder
exercer a função de mediador penal é estar
habilitado com um curso de mediação penal
reconhecido pelo ministério da justiça, para
além de se ser detentor de uma licenciatura
ou experiência adequadas. Ora quanto a nós
deveria aqui verificar-se uma exceção.
Ou seja, parece-nos claro que a licenciatura
em criminologia de forma automática outorga
ao candidato a qualificação necessária para o
exercício da função de mediador penal. Atendendo a toda a estrutura curricular da licenciatura em criminologia parece-nos evidente
que não carece a frequência de um curso de
mediação penal, onde as matérias a ser transmitidas aos formando mais não são do que
um resumo ou encurtamento de algumas das
disciplinas que os estudantes de criminologia
frequentam na sua licenciatura.
Assim é nosso entender que o candidato a mediador penal que obedeça os demais requisito
se for titular de uma licenciatura em criminologia deverá estar dispensado da frequência do
curos de mediação penal.
Este é um futuro na mediação penal, outorgar
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ao criminólogo a habilitação automática para
exercer o cargo de mediador penal.
O licenciado em criminologia no decorrer dos
seus 3 anos de curso é obrigado a conhecer
de várias temáticas mas que no essencial se
delimitam à análise do fenómeno criminal na
vertente da psicologia, (quer na perspetiva da
vítima como na perspetiva do criminoso) do
ponto de vista médico-legal, na vertente do
direito (em especial na Ciência global do direito penal de Von Liszt), quer do ponto de vista
dogmático e até mesmo ao nível da investigação criminal. Toda a licenciatura se centra
no fenómeno do crime, a sua origem, os seus
intervenientes, as medidas da sua prevenção/
repressão e as técnicas para a sua investigação nos termos da lei.
Assim, não existe no momento melhor licenciatura que a criminologia que seja capaz de
dotar ao individuo conhecimentos e experiência para o exercício da função de mediador penal. Pelo que nos parece um absurdo exigir a
um licenciado em criminologia a frequência de
um curso de mediador penal, pois a sua habilitação académica, automaticamente o outorga
das capacidades para o exercício da função
de mediador penal.
CONCLUSÕES
A título de conclusão referimos que a mediação penal em Portugal, apesar de estar em
vigor no nosso país já há alguns anos, ainda não conseguiu demonstrar a sua eficácia.
Eventualmente por falta de cultura jurídica
nesse sentido por parte dos intervenientes judiciários. Porém, quanto a nós poderá ser uma
forma de diversão da solução do conflito penal
profícua, desde que conhecida e aplicada em
conformidade.
Assim, são eventos como este congresso
que permitem a sua difusão e são os senhores da criminologia que com a mediação penal contactam aquando da sua licenciatura e
que, como referi, são as entidades que melhor
estão aptos a exercer a função de mediador
penal, que deverão promover pela sua aplicação por partes das autoridades judiciárias do
nosso país.
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Artigo 2º da Lei 21/2007, de 12 de Junho:

N.º 1 A mediação penal em processo penal pode ter lugar em processo por
crime cujo procedimento depende de queixa ou de acusação particular.
N.º2 A mediação penal em processo penal só pode ter lugar em processo
por crime que dependa apenas de queixa e de acusação particular quando
se trate de crime contra as pessoas ou de crime contra o património.
N.º3 Impendentemente da natureza do crime a mediação em processo
penal não pode ter lugar nos seguintes casos:
a) O tipo legal de crime preveja pena de prisão superior a 5 anos.
b) Se trate de processo por crime contra a liberdade ou autodeterminação
sexual;
c) Se trate de processo por crime de peculato, corrupção ou tráfico de influência;
d) O ofendido seja menor de 16 anos;
e)Seja aplicável processo sumário ou sumaríssimo.
N.º4 Nos caos em que o ofendido não possua o discernimento para entender o alcance e o significado do exercício do direito de queixa ou tenha
morrido sem ter renunciado à queixa, a mediação pode ter lugar com intervenção do queixoso em lugar do ofendido.
N.º 5 Nos casos referidos no número anterior, as referências efetuadas na
presente lei ao ofendido devem ter-se por efetuadas ao queixoso.
Se repararmos apesar de no n.º 1 e n.º 2 se fazer referência aos crimes
que dependem de queixa, no n.º 3 o legislador utiliza a expressão independentemente da natureza processual penal do crime e nos exemplos que
utiliza nas diferentes alíneas lá se encontram referidos crimes públicos.
Assim, é legítimo concluirmos que os crimes públicos cabem no âmbito
da mediação penal, desde que se tratem de crimes contra as pessoas ou
património e puníveis com pena de prisão até 5 anos.
2

Vide n.º 1 do artigo 4º da Lei 21/2007, de 12 de Junho.

Vide n.º 5 do artigo 10 da Lei 21/2007, de 12 de Junho e o artigo 15º da
portaria 68º-C/2008, de 22 de Janeiro: n.º 1:” Não é permitido ao mediador
penal intervir, por qualquer forma, nomeadamente como testemunha, em
quaisquer procedimentos subsequentes à mediação, como o processo judicial ou o acompanhamento psicoterapêutico, quer se tenha aí obtido ou
não um acordo e ainda que tais procedimentos estejam apenas indiretamente relacionados com a mediação realizada.”

3

Assim impõe o artigo 14º n.º 1 da portaria 68-C/2008, de 22 de Janeiro.
Assim o dispõe o artigo 16º n.º 1 a) da portaria 68º-C/2008, de 22 de Janeiro.
Artigo 10º da Lei 21/2001, de 12 de Junho e artigos 14º e 15º da portaria
68º-C/2008, de 22 de Janeiro.
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PROCESOS PSICOLÓGICOS APLICADOS A LA
INTERVENCIÓN OPERATIVA POLICIAL
TEXTO POR

JESÚS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ Y JOSÉ LUIS ALBA ROBLES
(UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA)

L

RESSUMEN

a Intervención operativa policial requiere
de un conjunto de procesos psicológicos
para poder desarrollarse adecuadamente antes situaciones de riesgo para el policía y
el delincuente. Emociones como la ansiedad,
la ira o el estrés pueden impedir que las intervenciones se vean afectadas por una mala
praxis que comporte lesiones tanto para el
agente como para la persona del delincuente. En este artículo repasamos algunas de las
principales reacciones emocionales que aparecen ante situaciones de riesgo y que deben
ser objeto de control para una intervención
táctica más eficaz. También mostramos la
persuasión como una poderosa arma de prevención de las agresiones.
Palabras clave: ansiedad; intervención operativa policial; persuasión; procesos psicológicos

C

on el término Intervención Operativa
Policial (IOP) nos referimos normalmente al conjunto de conocimientos
estratégicos de intervención física que acompañan a las habilidades psicológicas necesarias para que un agente policial sea capaz
de afrontar con éxito una actuación policial,
normalmente de aparición repentina (Cuesta-Tandazo, 2013).
En una definición más amplia, realizada por
Bango S. (2007), uno de los más prestigiosos
autores de esta disciplina en nuestro país, se
destacan algunos elementos esenciales para
entender el alcance de la intervención operativa policial. Bango señala al respecto:
“Nuestro sistema (la táctica operativa policial), estudia el comportamiento del agente
de policía antes, durante y después de la in38| CRIMINOLOGIA
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tervención policial, pero también las intervenciones policiales más contundentes y agresivas. La táctica utilizada en nuestro sistema
es fruto del desarrollo y aprendizaje
d e
intervenciones reales practicadas mediante
role-playing en nuestros laboratorios o salas
de entrenamiento, las cuales serán posteriormente ejecutadas en la labor profesional del
agente policial. La táctica operativa policial
realizada por numerosos profesionales a nivel mundial ha engendrado nuestro sistema
kibukan, un modelo de intervención táctico
que vela siempre por los Derechos y Libertades de los ciudadanos, incluso en momentos
críticos del trabajo policial habitual: la privación de libertad.”
Por esta razón, se destaca aquí el papel de
la Psicología, puesto que los procesos psicológicos necesarios para responder operativamente ante situaciones del trabajo policial
más frecuente devienen fundamentales si
queremos mostrar una actitud activa y alejada de bloqueos perjudiciales para el agente
del orden. Así pues, trataremos la Intervención Operativa del mismo modo que la psicología trata cualquier otra actividad física que
requiera de habilidades cognitivas de afrontamiento ante situaciones estresantes y de miedo autopercibido. Esto es, nuestro objetivo es
conocer cuáles son las técnicas psicológicas
más eficaces en una intervención eficaz, pero
también conocer aquellas que pueden perjudicar nuestra labor como policías. En concreto, perseguimos conocer en qué medida
la ansiedad y el miedo, emociones humanas
básicas y presentes en toda situación de peligro suponen un claro obstáculo para un mejor
trabajo táctico, así como todas aquellas cuestiones psicológicas que nos permitan conocer
estos procesos emocionales implicados en la
táctica operativa policial. Veamos, por tanto,
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que significan términos como ansiedad, miedo y estrés, en la medida en que su comprensión y diferenciación puede ayudarnos a conocer y a manejar mejor tales condiciones.

E

ANSIEDAD

l concepto ansiedad es ambiguo y muchas veces se utiliza de manera equivocada, generalmente remarcando
su carácter negativo. Nada más lejos de la
realidad. Sencillamente se trata de una respuesta natural e inevitable ante la presencia
o anticipación de una situación interpretada
como peligrosa o potencialmente peligrosa.
Es decir, ante todo la ansiedad es un sofisticado sistema de supervivencia orientado al
afrontamiento eficaz de los peligros que nos
depara el mundo. Podemos decir que hoy
estamos aquí porque la ansiedad hizo que
nuestros antepasados reaccionaran más hábilmente ante los peligros y las situaciones
complicadas.
Sin embargo, a veces esta ansiedad se vuelve contraproducente. Cuando se vuelve demasiado intensa y frecuente, el papel adaptativo de la ansiedad se pierde y comienza a
funcionar en nuestra contra: nos impide resolver con éxito situaciones, nos origina un malestar tan intenso como innecesario.
En este sentido, la importancia del miedo fue
claramente reconocido por Charles Darwin ,
quien consideró esta emoción como una característica inherente que había evolucionado
tanto en animales y humanos, pero también
como una respuesta adaptada sobre innumerables generaciones. Dentro del marco de la
Teoría de la Evolución de Darwin, la función
de la ansiedad pretendía despertar y movilizar al organismo para el afrontamiento ante
el peligro externo. Las manifestaciones observables de esta emoción incluyeron: las
palpitaciones rápidas del corazón, temblor,
transpiración aumentada, los cambios en la
calidad de la voz, la erección del cabello y
una peculiar expresión facial entre otras.
Desde la perspectiva evolucionista, la función
adaptativa ante el miedo y la ansiedad persigue proporcionar unas señas que adviertan
al organismo de que algo debe hacerse, por
ejemplo, escapar o eliminar un peligro poten-

cial. De este modo, cuando un delincuente intenta agredir a un policía la reacción de miedo
hace sonar una alarma interior, advirtiéndole
de que se requiere de una acción inmediata para evitar el peligro. Pero la intensidad
de miedo debe ser experimentada dentro de
los límites plenamente estrechos puesto que
poco o mucho miedo pueden tener serias
consecuencias en la ejecución de una tarea:
poco miedo podría llevar al policía a un ataque
temerario sobre el delincuente; demasiado
miedo podría lanzarlo al pánico o, peor aún,
colocarlo en una inmovilidad congelada que
podría convertirlo en una presa fácil. Además,
aun cuando él intentara escapar, su miedo intenso podría persistir y podría obligarle a que
permaneciera inmovilizado. Según la teoría
de la evolución, los organismos, sea que reaccionen menos o reaccionen demasiado a
las situaciones peligrosas están más probablemente orientados a perecer y entonces ser
colocados fuera del grupo. El agente de seguridad que experimenta un grado apropiado
de miedo, facilitando su ajuste a un peligro
objetivo, tendrá siempre mayor probabilidad
para sobrevivir, y sólo los más aptos pueden
transmitir sus cualidades adaptativas a las
generaciones futuras.
Por tanto, la ansiedad:
• No es “mala”. Es una respuesta de
nuestro organismo ante determinadas situaciones y su función es la de prepararnos para
afrontarlas de forma eficaz.
• Cuando esta ansiedad es excesivamente intensa o prolongada en el tiempo impide que afrontemos eficazmente las situaciones, es decir, pierde su función.
• La ansiedad procede de la interpretación que hacemos de las situaciones, de
forma que interpretaciones excesivamente
negativas generan niveles de ansiedad indeseados y contraproducentes.
• Darnos cuenta de que nos estamos
poniendo nerviosos e interpretar esa ansiedad
como algo negativo sólo hace que veamos la
situación como algo más difícil de resolver y
que nos percibamos a nosotros mismos como
más incapaces de afrontarla con éxito. Esto
nos pones aún más nervioso y se hace más
difícil todavía el afrontamiento de la situación.
• Cuando a causa de la ansiedad, no
afrontamos con éxito una situación determiCRIMINOLOGIA
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nada, ponemos en duda nuestra capacidad
para su afrontamiento eficaz y, a veces, nuestra valía personal. La percibimos aún más
negativa y peligrosa si cabe, y aumentamos
la probabilidad de volver a fracasar en dicha
situación. Esto no es real, sino una interpretación rápida y no razonada de nuestro cerebro
ante algo que en un determinado momento
nos ha hecho sentir mal. La función de esta
interpretación es la de evitar volver a exponernos a esa situación vivida como dolorosa
y negativa.

H

ESTRÉS

ace más de medio siglo, Hans Selye,
definió el estrés ante la Organización Mundial de la Salud como: “la
respuesta no específica del organismo a cualquier demanda del exterior”. El término proveniente del idioma inglés, ha sido incorporado
rápidamente a todos los idiomas de manera
que su idea, nombre y concepto se han alojado fácilmente en la conciencia popular. El
estrés es fundamental para la vida, pero sus
consecuencias se experimentan de manera
diferente. Se esperan reacciones diferentes
a eventos similares porque somos diferentes:
físicamente (edad y salud), psicológicamente
(inteligencia y experiencias) y ambientalmente (familia, comunidad y relaciones personales). Además, nuestro cuerpo contiene su propia farmacia única, que produce una especie
de reacción química, desencadenando una
respuesta fisiológica y psicológica. Algunas
respuestas son involuntarias; por ejemplo,
cuando estamos extremadamente nerviosos,
nuestras palmas se humedecen.
En la descripción de este trastorno, según Lazarus y Folkman (1987), se identifican por lo
menos las siguientes tres fases en el modo
de producción del estrés:
. Reacción de alarma: El organismo,
amenazado por las circunstancias, se altera fisiológicamente mediante la activación de
una serie de glándulas suprarrenales localizadas sobre los riñones en la zona posterior de
la cavidad abdominal. El cerebro, al detectar
la amenaza o riesgo, estimula el hipotálamo,
que produce unos factores liberadores constituidos por sustancias específicas que actúan
como mensajeros para zonas corporales tam-
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bién específicas. Una de estas sustancias es
la hormona denominada hormona articotrópica (ACTH), que funciona como un mensajero
fisiológico, viajando por el torrente sanguíneo
hasta la corteza de la glándula suprarrenal.
Así, bajo el influjo de este mensaje produce
la cortisona y otras hormonas llamadas corticoides. A su vez, otro mensaje que viaja por
la vía nerviosa desde el hipotálamo hasta la
médula suprarrenal, activa la secreción de
adrenalina. Estas hormonas son las responsables de las reacciones en toda la economía
corporal.
. Estado de resistencia: Cuando un individuo es sometido de forma prolongada
a la amenaza de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales, el organismo,
si bien prosigue su adaptación a dichas demandas de manera progresiva, puede ocurrir
que disminuyan sus capacidades de respuesta debido a la fatiga que se produce en las
glándulas del estrés. Durante esta fase, suele
ocurrir un equilibrio dinámico y homeostasis
entre el medio ambiente interno y externo
del individuo. Así, si el organismo tiene la capacidad para resistir mucho tiempo, no hay
problema alguno, en caso contrario sin duda
avanzará a la fase siguiente.
. Fase de agotamiento: la disminución
progresiva del organismo frente a una situación de estrés prolongado conduce a un
estado de gran deterioro, con pérdida importante de las capacidades fisiológicas. Por consiguiente, sobreviene la fase de agotamiento
en la cual el sujeto suele sucumbir ante las
demandas, ya que se reducen al mínimo sus
capacidades de adaptación e interrelación
con el medio.
Por consiguiente, tanto la ansiedad como el
estrés en policías pueden impedir que las intervenciones operativas se dificulten, pues no
se poseen las habilidades cognitivas suficientes para poder realizarlas tareas que estas intervenciones requieren, lo que sin duda comporta una mayor probabilidad de lesiones. En
este sentido, ser capaces de controlar el miedo, la ansiedad y el estrés ayudará a realizar
tareas de detención, de persecución y de intervenciones específicas como un secuestro,
de manera más eficaz. Pero además de ser
capaces de disminuir estas emociones para
realizar un trabajo eficiente, son necesarias
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otras habilidades psicológicas para alcanzar
el éxito en las intervenciones operativas. Una
de ellas es la persuasión y la comunicación tal y como la describimos en el siguiente
apartado.
Por otro lado, la evidencia empírica con respecto al estrés policial señala los siguientes
resultados. Por ejemplo, el profesor de Psicología de la Universidad de Maastricht, Zijlstra
(2010), en su estudio europeo sobre estrés
laboral, donde incorporaba diferentes profesiones de alto riesgo de padecer estrés, incluyó a las fuerzas del orden como una de
las más altas en este trastorno. Del mismo
modo, en la escasa investigación al respecto
en España, Casanueva y Di Martino (1994)
situaban a los agentes de policía en segundo
lugar en la incidencia de estrés laboral, sólo
superados por los trabajadores de la minería. También Ruiz-Ramírez (2002) señalaba
la impredecibilidad como una de las variables
decisivas en la generación de estrés dentro
del ámbito policial.
García-Castro (2010) divide en dos tipos a
los estresores que inciden en los cuerpos
policiales: los propios de la tarea y aquellos
que forman parte de la organización. Con los
primeros hace referencia al hecho del estrés
que se produce al tratar con personas con
problemas y cuando habla de los propios de
la organización se refiere a aquellos que se
producen como parte de los escasos recursos de que disponen para hacer frente a la
tarea, los turnos, la falta de comunicación y el
escaso apoyo de sus superiores.
Por tanto, el buen estrés y el mal estrés (angustia) están en todas partes. Sin estrés, no
podría haber vida. Así como la angustia fomenta la enfermedad y el fracaso, el buen estrés promueve el bienestar y el éxito. Todos
los aspectos de la vigilancia son estresantes
porque las experiencias pueden cambiar instantáneamente: cuando un oficial brinda atención de emergencia, ese oficial también puede convertirse en víctima. El FBI informa de
que cada año, aproximadamente 12 de cada
100 (o 60.000) oficiales son atacados. Las
experiencias policiales pueden consistir en
tareas como patrullar avenidas silenciosas a
desafiar sospechosos peligrosos. Las consecuencias del estrés no controlado o no tratado entre los oficiales muestran que poseen un

30% más de probabilidades de experimentar
problemas de salud que otro personal, 3 veces más de abusar de los cónyuges, 5 veces
más de abusar del alcohol, 6 veces más de
experimentar ansiedad. Es más probable que
se deprima y, curiosamente, sea el menos
probable de todos los grupos ocupacionales
en buscar ayuda.
FUENTES DE ESTRÉS EN EL TRABAJO
POLICIAL

L

as fuentes de estrés policial incluyen estresores derivados de incidentes críticos,
trabajo general, familia, género y la organización. Los incidentes críticos son eventos
que van más allá del ámbito de las experiencias habituales, lo que enciende la aparición
de una reacción de crisis en los afectados de
forma aversiva (Toch, 2002). Por ejemplo, un
incidente crítico es una ocurrencia inesperada que altera el control, las creencias y los valores de un oficial. Representa una amenaza
a la vida, desencadenando una vulnerabilidad
emocional o física, y podría incluir eventos
como la muerte o asalto de un compañero oficial, sujetos con barricadas, aprehensión de
delincuentes emocionalmente perturbados, o
dañar o matar a una persona inocente (Collins
& Gibbs, 2003; Suresh, Anantharaman, Angusam & Ganesan, 2013; White, Lawrence, Biggerstaff & Grubb, 1985).
Los eventos representan factores estresantes y las reacciones representan respuestas
críticas, que pueden verse como un intento
de homeostasis psicológica o un equilibrio
mental como resultado de la experiencia de
un factor estresante (Lucas, Weidner & Janisse, 2012). El grado en que se ve afectado un
oficial depende de la intensidad, duración e
imprevisibilidad del evento. Pero también depende de la participación primaria (participante) o secundaria (observador) del agente, las
experiencias previas y la salud mental (McCraty & Atkinson, 2012). Claramente, un oficial que estuvo patrullando en Madrid cuando
se produjo el atentado del 11-M habría experimentado un grado diferente de estrés que
un oficial de Tenerife. Además, los criterios de
diagnóstico incluyen muerte real o percibida,
lesiones graves, o una amenaza a la integridad de un oficial con reacciones de miedo inCRIMINOLOGIA
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tenso, impotencia u horror (Kaur, Chodagiri &
Reddi, 2013).
La intervención profesional en crisis con oficiales que experimentan eventos críticos mejora
la autoestima y desalienta el comportamiento abusivo y el abuso de sustancias debido
a la experiencia acumulada. Una intervención
efectiva en crisis requiere de una estrategia
final inmediata y obligatoria: un método psicológico a corto plazo para estabilizar y guiar
a un agente hacia el funcionamiento independiente. Esta intervención incluye capacidad
para la relajación, apoyo social y afrontamiento adaptativo (McCraty & Atkinson, 2012).
En conclusión, las intervenciones operativas proporcionan un estándar de cuidado,
que puede incluir hacer planes tácticos para
adaptarse al incidente, la comunicación de
acciones coordinadas y evitar la acción independiente o la separación de los socios durante las actividades delictivas. Sin embargo,
la resistencia de los oficiales sugiere que los
mismos factores que contribuyen a la vulnerabilidad del oficial al estrés son los factores
que contribuyen a la resiliencia o vigilancia intuitiva: los oficiales experimentados observan
las conductas exhibidas por los delincuentes
que envían señales de peligro, guiando a un
oficial hacia una reacción de intervención eficaz (Kaur, Chodagiri & Reddi, 2013; McCraty
y Atkinson, 2012). La vigilancia intuitiva representa un proceso de toma de decisiones
aprendido a través de experiencias de incidentes críticos. Sin embargo, la Psicología
señala que, si bien la experticia y el proceso
de aprendizaje ante situaciones críticas ayudaría en alguna medida a las respuestas inmediatas al estrés, no ayudaría a resolver las
perturbaciones psicológicas a largo plazo, y
se acentuarían las respuestas al estrés, exacerbando las respuestas al estrés post-traumático (Patterson, Chung & Swan,2012; Penagos, Bedoya, Fernandez & Cardona, 2013;
Vallejo, 2011).
ESTRESORES GENERALES DEL
TRABAJO

S

e trata de estresores que surgen durante las rutinas de los oficiales, como
conflicto con las normas, papeleo, falta de respeto del público, intervenciones de
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violencia contra la pareja, pérdida de control
ante llamadas de servicio, llamadas de abuso
infantil, un oficial que informa de una lesión,
falta de reconocimiento, apoyo deficiente del
supervisor, falta de respeto por parte de los
tribunales, trabajo por turnos, notificación de
fallecimiento y accidentes en vehículos de patrulla. Los factores estresantes del trabajo en
general pueden cambiar según la experiencia
(García, 2015; Summerlin, Oehme, Stern &
Valentine, 2010; Suresh, Anantharaman, Angusamy & Ganesan, 2013).

E

ESTRESORES FAMILIARES

stos factores estresantes surgen de las
relaciones personales, pero los funcionarios consideran que la vida familiar
es menos estresante de lo esperado. Sin embargo, los miembros de la familia consideran
que el trabajo de un oficial es estresante para
ellos. Las esposas de los oficiales informan
de que el trabajo por turnos, la preocupación
por el cinismo de su cónyuge, la necesidad de
sentir el control en el hogar y la incapacidad
o falta de voluntad para expresar sentimientos los frustran. Además, también, debido a
que los oficiales buscan aventuras y trabajan
en vecindarios distantes a horas inusuales, la
posibilidad de infidelidad que planea es una
opción que aumenta el estrés y el divorcio de
los miembros de la familia (Hall, Dollard, Tuckey, Winefield & Thompson., 2010; Padden,
Connors & Agazio, 2011).

L

ESTRESORES DE GÉNERO

os oficiales femeninos y masculinos comparten estresores policiales similares,
pero surgen diferencias significativas
para las mujeres debido al trato diferenciado de los oficiales varones, los supervisores, los tribunales y el público. El estrés en
asociación con el género proviene de la falta
de aceptación por parte de una fuerza predominantemente masculina y la consiguiente
negación de información necesaria, alianzas,
protección y patrocinio de los supervisores y
colegas; la falta de modelos y mentores; la
presión de demostrar su valía a los colegas;
exclusión de los canales informales de apoyo;
y una falta de influencia en la toma de decisiones (Chitra & Karunanidhi, 2013). Se tra-
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ta de cuestiones que conducen a la renuncia
de las mujeres ante el trabajo policial como
resultado de percepciones de carreras estancadas, una experiencia intensa que acarrea
frustraciones acumuladas, consideraciones
familiares irreconciliables, conductas machistas y acoso de compañeros de trabajo, el
manejo de políticas internas que las excluyen
y nuevas oportunidades de empleo en otras
áreas (Mendoza, 2014). Además, las mujeres
tienden a responder más directamente al estrés que los hombres porque tienden a hablar
sobre sus sentimientos y se toman días libres
para recibir ayuda profesional y personal que
les ayudan (Albuerne, Nieto & Carreño, 2014;
Karunanidhi & Chitra, 2015).
ESTRESORES ORGANIZACIONALES

L

as organizaciones policiales difieren en
tamaño, recursos e iniciativas; sin embargo, las estructuras organizacionales
son consistentes con una burocracia jerárquica (Shane, 2010). Por tanto, los estresores
internos que afectan a los oficiales pueden
incluir un clima político en el cual los comandantes controlan la política con menos frecuencia de lo previsto por el personal de la
policía; la supervisión es consistente con una
estructura burocrática jerárquica que ahoga
los servicios policiales de calidad; los modelos de policía paramilitar exigen una práctica
estricta de aplicación de la ley, que aliena a
los oficiales; la intervención dirigida contra
terroristas se convierte en una colmena de
estrés entre los oficiales y supervisores; y la
profesionalidad del oficial se ve inhibida por
la tradición de la cadena de mando (Brough,
2004; Violanti & Aron, 1993).
Así pues, los estresores organizacionales son
una fuente mayor de estrés disruptivo entre
los oficiales y sus supervisores que los incidentes críticos, el trabajo general, los factores estresantes familiares y los estresores de
género. Esto es consistente con la resistencia
de los oficiales a las nuevas iniciativas policiales y la falta de profesionalismo; en consecuencia, los oficiales se unen en una subcultura policial para su protección (Britz, 1997;
Conser, 1979; Henry,1995).
En el siguiente apartado describimos y conceptualizamos cómo las habilidades de co-

municación y la capacidad de persuasión de
la Policía puede ayudar a las intervenciones
operativas y a la capacidad de influencia en
los delincuentes para evitar el uso de la fuerza.
LA COMUNICACIÓN Y LA PERSUASIÓN
EN EL ÁMBITO POLICIAL
LA COMUNICACIÓN

C

omo señalan Marroquín y Villa (1995),
los seres humanos somos seres sociales, ya que pasamos la mayor parte de
nuestras vidas con otras personas. Por tanto,
resulta esencial aprender a entenderse con
el otro y a funcionar de manera competente
en situaciones sociales. En este sentido, las
habilidades de comunicación ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. Para estos
autores, la comunicación es el acto por el cual
un individuo establece con otro un contacto
que le permite transmitir una información. Los
elementos que intervienen son sobradamente
conocidos: emisor, receptor, mensaje, canal,
código y contexto. La comunicación eficaz
entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido que
pretende el emisor. El conocido psicólogo Goleman, D. (1996), nos explica que las formas
de comunicación humana pueden agruparse
en dos grandes categorías: la comunicación
verbal, referida a las palabras que utilizamos
y a las inflexiones del tono de la voz, y la no
verbal, referida a un gran número de canales, entre los que se podían citar como los
más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de los brazos y
manos o la postura y la distancia corporal. El
mismo autor nos refiere que la atribución a la
comunicación verbal corresponde a un 65%
y un 80% de nuestra comunicación, dejando
el resto a canales no verbales. Pero para que
exista una comunicación eficaz deben existir
una consonancia entre el lenguaje corporal o
no verbal y el lenguaje verbal, de lo contrario
estaríamos incurriendo en mensajes contradictorios, mentiras o desavenencias con el
lenguaje verbal expresado.
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LA PERSUASIÓN

C

on respecto a la persuasión se han escrito numerosos manuales que muestran diferentes técnicas de influencia
sobre las personas, desde el marketing, sobre
todo, pero también en el ámbito policial existen numerosas investigaciones y recomendaciones que pueden ayudar a evitar conflictos
en la práctica diaria de las intervenciones policiales.
¿PERO QUÉ ES LA PERSUASIÓN? ¿CUÁLES SON
LAS TÉCNICAS MÁS EFICACES PARA CONSEGUIR
INFLUIR EN LOS DEMÁS? ¿POSEEN LOS POLICÍAS SUFICIENTES HABILIDADES DE PERSUASIÓN? ¿EXISTE FORMACIÓN EN LAS ESCUELAS DE
CAPACITACIÓN POLICIALES EN ESTA ÁREA?

Según Perloff (2003), la persuasión se puede
definir como “... un proceso simbólico en el
que los comunicadores intentan convencer a
otras personas para cambiar sus actitudes o
comportamientos con respecto a un tema mediante la transmisión de un mensaje en una
atmósfera de libre elección”.
Los elementos clave de esta definición de
persuasión son los siguientes:
• La persuasión es simbólica, utilizando palabras, imágenes, sonidos, etc.
• Implica un intento deliberado de influir en los demás.
• La auto-persuasión es la clave. Las
personas no son coaccionadas; en cambio,
son libres de elegir.
• Los métodos de transmisión de mensajes persuasivos pueden ocurrir de varias
maneras, incluyendo los mensajes verbales y
no verbales a través de la televisión, la radio,
Internet o la comunicación cara a cara.
Rodríguez-Coque (2013) por su parte, define
la persuasión como la intención deliberada
de una persona para modificar actitudes, creencias o comportamientos de otra persona o
grupo de personas a través de la transmisión
de un mensaje. Asimismo, es un medio por el
cual las personas colaboran unas con otras
en la conformación de sus versiones de la realidad. En el ámbito de la seguridad pública,
la persuasión es relevante y necesaria como
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técnica comunicativa en el campo de la intervención operativa. Se puede utilizar cuando
el logro de los objetivos de los guardias civiles
resulta bloqueado por la conducta o actitudes
negativas de alguno de los operadores involucrados en la gestión de la seguridad ciudadana o dentro de la operativa policial, normalmente para que tales individuos redefinan su
comportamiento.
Tal y como señala Vallés, A. (1997), el proceso de persuasión hace referencia al comunicador o emisor del mensaje y se considera la
variable más importante en este ámbito. La
influencia del emisor es un aspecto decisivo
en el logro de una influencia eficaz de los informadores sobre los destinatarios. Quien
emite el mensaje debe valorar el grado de
experiencia, sinceridad, atractivo, semejanza
con el receptor y el nivel de poder. El mensaje
debe tener la capacidad movilizadora de conseguir alcanzar el contenido en sí del mensaje, por ello, debe recurrir a factores motivacionales para el condicionamiento de las
personas. Para que se produzca un cambio
en la audiencia los mensajes deben pasar por
las siguientes etapas.
• Exposición del mensaje, mediante la
percepción auditiva y la visión.
• Atención, siendo el origen para establecer una comunicación persuasiva.
• Comprensión del mensaje, es importante que sea claro y breve.
• Aceptación, como la aprobación del
mensaje por parte del receptor.
• Recuerdo, que consiste en retener y
recordar la nueva actitud, aspectos como la
repetición del mensaje, la intensidad y la originalidad influyen en su fijación.
• La conversión de la nueva actitud en
conducta, interviniendo no solamente la persuasión sino otros factores.
Bandura, A. (1987), cuando conceptualiza la persuasión nos habla de los mensajes racionales y emocionales. Los mensajes
racionales hacen referencia al hecho de proporcionar argumentos con datos y evidencias
avalados para apoyar el mensaje, mientras
que los emocionales utilizan argumentos basados en sentimientos y emociones, tales
como el miedo. Así, para que un mensaje sea
eficaz y modifique la forma de pensar debe
presentar una visión de la realidad acorde con
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los intereses del interlocutor, debe conectar
con las necesidades de la audiencia, apelar a
la emoción y a los sentimientos, el argumento
debe tener fuerza, es decir disponer de datos
estadísticos y ejemplos, ser repetitivo y contener preguntas teóricas. Este autor afirma,
que el contenido del mensaje es la clase de
información que se transmite visual y/o verbalmente en forma de argumento. Puede ser
de tipo unilateral, cuando sólo se presentan
los argumentos y datos que apoyan la propia
posición, o bilateral, cuando en ellos se contrapone los argumentos contrarios a la propia
postura e intereses. La eficacia del mensaje
depende de la calidad de los argumentos, la
cantidad de argumentos y la novedad de los
mismos.
Además, Bandura (1987) también destaca la
relevancia del mensaje que para el receptor
tiene el tema de una comunicación persuasiva; el contexto de la persuasión es el conjunto
de elementos materiales y humano que rodean el proceso de persuasión; el canal, que
está situado dentro del contexto, es el medio
físico a través del cual se transmite la información contenida en el mensaje (relajado,
serio, agradable o desagradable, distracciones). Se trata de una forma de persuasión sin
código que el propio medio genera en función
de sus formas de comunicación y del modo
de organización de sus contenidos. Además,
la efectividad de la comunicación persuasiva,
variará en función de varios factores: inteligencia, autoestima, ansiedad, necesidad de
cognición y el conocimiento previo del receptor.
Verdugo, M.A. (1989), sugiere, según algunas investigaciones realizadas por la Universidad de Yale, que el menaje persuasivo
es más eficaz cuando se transmite en condiciones de baja presión o calma que cuando se ejercen en condiciones de exigencia y
coacción. Es necesario, para que el impacto
persuasivo permanezca después de la exposición al mensaje, recompensar al destinatario mediante la utilización de incentivos y
recompensas. También Verdugo nos define
una serie de conceptos relacionados con el
lenguaje persuasivo. Por ejemplo, la credibilidad es un atributo que le otorga la audiencia
al comunicador. Depende de la competencia
y la sinceridad percibida por el receptor. La

competencia hace referencia al nivel de conocimiento y capacidad para proporcionar
información adecuada de la fuente, que a la
vez se percibe conjuntamente con la educación, ocupación y experiencia del emisor. La
sinceridad es percibida cuando el comunicador habla en contra de su propio interés. La
fiabilidad, por otro lado, es la competencia de
una fuente para hablar con conocimiento auténtico de causa sobre algún tema determinado. La atracción es el carisma del emisor,
lo que condiciona la atención, percepción, y
retención de la audiencia, reforzando las creencias, valores, opiniones y conductas de la
audiencia que comparte con el emisor, que se
escoge como modelo ideal de socialización.
Se basa en el atractivo físico.
En consonancia con lo anterior, las recomendaciones que nos hace Verdugo para la preparación del discurso del emisor son: establecer relaciones transparentes, saber sonreír
(transmitir confianza), negociar cediendo respecto al otro, ser flexible y saber escuchar,
tener un estado de humor óptimo del emisor,
emplear argumentos concisos y concretos,
evitar cambios bruscos (graduarlos), fomentar la participación y realizar entrenamiento
de todo lo anterior.
Valles, A. y Vallés, C. (1999) nos relatan una
secuencia para que un emisor que conozca
el fenómeno de la percepción selectiva en
la comunicación verbal y desee transmitir un
mensaje relevante debe tener en cuenta. Se
trata de que la transferencia del mensaje no
sólo dependerá de la percepción del receptor
sino de la habilidad del emisor en modular la
señal y adaptar su comunicación a su objetivo
de persuasión.
Así, existen para estos autores unas técnicas
básicas por las que el emisor puede modular
la señal:
• Atraer la atención del destinatario,
que dependerá de la capacidad del emisor de
convertir la actitud pasiva del receptor en activa. Las herramientas del receptor son la habilidad, entrenamiento y empatía. La empatía
hace referencia a la compenetración entre la
audiencia y el persuasor.
• El emisor deberá ser capaz de detectar el estado de ánimo del receptor e identificar aquello que le puede llamar la atención y
captar su interés. Es importante la capacidad
CRIMINOLOGIA
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empática del emisor, la habilidad de saber situarse en el lugar de los demás.
• Para asegurar la recepción del mensaje, el emisor debe analizar al receptor, sus
prejuicios y su cultura. Deberá ser capaz de
modular la señal de la forma conveniente para
aseguras la recepción del mensaje. Esta modulación empática tiene cabida en la comunicación verbal y la comunicación paraverbal
que son componentes de la voz como el tono,
ritmo, la mirada y acciones como la risa, el llanto, los gritos, el jadeo, el bostezo, y en la comunicación no verbal como son las posturas y
gestos.
• El emisor debe expresar las ideas
en orden, lo cual ayuda también a la correcta
transmisión del mensaje, utilizar un vocabulario preciso y adecuado, situarse en el registro
cultural del destinatario y no utilizar ambigüedades.
• Finalmente, no debemos olvidar el papel que ejerce la actitud del emisor en la transmisión del mensaje. Si se desea transmitir un
mensaje claro y sin distorsiones, es necesario
previamente preparar un guión de comunicación, en donde la escena debe realizar una
puesta a cero de sus variables, para evitar que
factores como sus propios prejuicios, estado
de ánimo, prisas, falta de concentración y falta
de escucha activa contaminen el mensaje y no
se transmita adecuadamente.
Thompson, G.J. y Jenkins, J.B. (1994), nos hablan de varios conceptos, uno de los cuales es
el denominado “Retroalimentación Persuasiva”. Se considera que la comunicación humana es bidireccional, por lo que se configura un
proceso de retroalimentación entre el emisor
y el receptor. Aunque las situaciones descritas
hasta el momento, se reducen a un emisor con
interés por transmitir un mensaje y un receptor
sin un interés manifiesto por recibirlo; pero la
realidad no es tan simple y los papeles del emisor y el receptor se van alternando en la comunicación. Las señales emitidas por el que hasta
ahora considerábamos el receptor y recibidas
por el que considerábamos el emisor, conforman un proceso continuo de retroalimentación que será usada por el emisor para modular
en un sentido u otro el mensaje, ya que será
la única forma que tiene el emisor de detectar los factores inherentes al destinatario que
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condicionan la recepción del mensaje. Así, la
información puede provenir tanto del lenguaje
verbal como del no verbal, y servirá al emisor
para evaluar la personalidad, estado de ánimo,
cultura y otra serie de factores del receptor que
afectan a la percepción de la señal.
También estos autores , nos hablan de otros
factores que intervienen en la comunicación
persuasiva, incrementando la eficacia de la
persuasión, como son: aspectos no verbales
como el tono de voz, los gestos, las posturas,
la mirada, la asertividad, y el entorno físico del
contexto del mensaje como ruido, la iluminación, confort térmico que pueden facilitar o dificultar la comunicación y la eficacia del mensaje persuasivo. En el mismo sentido, Goleman,
D. (1996), nos señala que la relación entre la
persuasión y la inteligencia emocional se ha
abordado en la Nota Técnica de Prevención
750 , que versa sobre prevención e inteligencia
emocional de la capacidad de influencia y recursos lingüísticos. En este documento se expone que la persuasión se utiliza mediante la
influencia como potenciadora de la capacidad
del receptor e incrementa el nivel de recuerdo
y la posibilidad de toma de decisiones. Persuadir supondría generar entornos capaces de
motivar determinadas conductas que favorezcan la prevención de riesgos laborales.
La interpretación de la información a transmitir dependerá de los factores psicosociales del
receptor, de sus valores, actitudes, creencias
y normas.
Por tanto, para este autor existen unos estándares del discurso persuasivo:
• Evitar la evidencia falsa.
• Argumentación sin apoyo.
• Presentarse como experto cuando no
lo es.
• Omitir o distorsionar efectos negativos.
• Fingir certeza en situaciones de complejidad.
• Considerar las características de las
personas receptoras de los mensajes, tales
como: la susceptibilidad ante la persuasión,
edad, nivel educativo, creencias previas, autoestima, etc.
• El entorno donde se realice esta técnica y las condiciones de éste.
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En conclusión, la persuasión se organiza,
como experiencia práctica, mediante la planificación ordenada y sistemática de los contenidos, las formas y los canales o medios de
comunicación social en función de los objetivos que definen los emisores. La persuasión
es una forma consciente e intencional de manipulación informativa, cuyo objetivo es la orientación de las actitudes y del comportamiento
de los receptores, influyendo mental, afectiva y
cognitivamente en los destinatarios del mensaje a través de diversos medios psicosociológicos. La eficacia y el éxito de la persuasión dependerá casi siempre del desconocimiento del
público en determinados temas. Así pues, la
estructura profunda de los mensajes, los objetivos y estructura de la comunicación persuasiva intencionalmente es ignorada por el público
destinatario. El problema es que en los cuerpos policiales no se adiestra en comunicación
o persuasión, lo que supone un grave déficit
en la tarea habitual de los agentes ya que se
podrían evitar muchos altercados a la hora de
la comunicación de aquellos sujetos que son
objeto de intervención operativa. Se trataría
más bien de una cuestión personal de cada
individuo que accede a la policía y la Guardia
civil que de un entrenamiento recibido por estos cuerpos policiales, con algunas excepciones en cuerpos especiales. Por esta razón, las
intervenciones donde los agentes tienen más
experiencia y habilidades se producen sin altercados, sin negativas y con mayor eficacia
que cuando las realizan agentes torpes y con
graves déficits en comunicación, lo que comportará un uso excesivo de la fuerza, y esto
siempre es lo último a lo que debe aspirar un
agente de policía que pretende ser eficiente en
su trabajo (Alba y López-latorre, 2006, pg 68).
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A PROVA NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
TEXTO POR

MESTRE ANTÓNIO GUILHERME DE SOUSA

A violência doméstica (VD) constitui um dos problemas sociais e de saúde pública mais
preocupantes da atualidade, revestindo-se de importantes e complexos contornos legais. Segundo o Relatório Anual Segurança Interna (RASI) do Ministério da Administração Interna (MAI), o crime de VD é dos mais participados em Portugal.
A VD caracteriza-se por uma forma de violência grave, planeada e direcionada, perigosa e imprevisível, devastadora a qualquer momento; vários dos casos têm sido fatais,
sobretudo nas situações de violência nas relações de intimidade, acompanhando-se
muitas vezes de pré-aviso às vítimas, sendo que nos casos de homicídio, para muitos
dos agressores morrer não constitui qualquer problema – cerca de metade atenta contra a sua própria vida após a agressão fatal (Pereira, A.R. [et al.], 2013). Mas também
outros elementos da sociedade, mais vulneráveis e indefesos (e.g., crianças e idosos)
são molestados e assassinados no quadro da VD (Magalhães, T., 2010). Importa, por
isso, intervir de forma atempada e eficaz, de modo a prevenir e controlar este fenómeno,
reabilitando vítimas e agressores.
Em Portugal, o crime em causa assumiu a designação de VD em 2007, através do artigo
152º do Código Penal (CP). A partir de 2007 um quadro legal de emergência direcionado
à prevenção da VD foi criado, desde no presente artigo (152º) abarcar outas potenciais
vítimas e a criação de vária legislação extravagante (e.g., Lei 112/2009, 16/09 - regime
jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistências das
suas vítimas). Anteriormente o artigo 152º do CP com designação de “Maus tratos e
infracção de regras de segurança” abarcava os casos que diretamente se dirigiam à VD
(Dias, I., 2000).
A natureza pública deste tipo legal de crime permitiu ao sistema jurídico-penal balizar
as condutas criminosas dirigidas às vítimas de VD, bem como a decisão processual,
tendo-se verificado um aumento das denúncias efetuadas (Azevedo, N.A.d.S., 2013,
DGAI, 2011, MAI, 2014). Porém, a elevada complexidade deste fenómeno, que apesar
da típica reiteração das práticas abusivas, vive do silêncio das vítimas e de eventuais
testemunhas (Marinho, L.P.P.R., 2006, McKie, L., 2005, Rocha, R. [et al.], 2008), é fonte
de enormes dificuldades probatórias para o sistema de justiça, mesmo quando numa
boa parte dos casos estão em causa bens jurídicos fundamentais, como a liberdade, a
saúde, a integridade física e até mesmo a vida. De facto, as provas que se conseguem
obter são frequentemente escassas e inespecíficas, não permitindo atingir os resultados pretendidos, pelo que muitas vezes a atuação dos órgãos de polícia criminal e do
sistema judicial surge desacreditada perante a sociedade, e muito particularmente perante vítimas e perpetradores, os quais experimentam, frequentemente, sentimentos de
impunidade (Guimarães, A.P., 2003). A experiência diz-nos que, efetivamente se tem
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verificado uma enorme discrepância entre o elevado
número de denúncias relativa a alegados casos de VD
e o baixo número de casos que chegam a julgamento e
culminam em condenação (Azevedo, N.A.d.S., 2013).
E este facto, entre outros, pode ser um dos motivos da
reincidência destes comportamentos abusivos.
Até porque se pode, pois, dizer, de uma forma geral,
que a prova é muito focalizada no depoimento da vítima, sendo esta que, mesmo tratando-se de um ilícito
de natureza pública, continua a ter o papel principal na
comunicação dos factos às instâncias formais. Acresce que, se trata de prova “frequentemente precária e
tendencialmente indiciária” (Braz, J., 2010), apesar de
muitas vezes ser a única. Realça-se a importância da
intervenção dos profissionais nas primeiras horas após
o cometimento do crime, elaborando os referidos autos (Richard, L. [et al.], 2008)., atentos a que no local
da cena do crime, existe a possibilidade de recolha de
muitos elementos probatórios (e.g., fotografias, armas
de fogo/brancas, flagrante delito, recolha de depoimentos de testemunhas-vizinhos), o que infelizmente por
vezes acaba por não acontecer, cingindo-se os Profissionais a atos meramente administrativos (Durão, S.,
2013); ora, a posteriori, muito dificilmente se conseguirá recolher estes elementos de prova tão consistentes,
dado o tempo decorrido entre o momento da prática do
facto e o início da recolha de prova (e.g., inquirições),
em alguns casos mais do que um mês; este tempo
concorre para a destruição de muitas provas e para a
desistência da vítima ou de outras pessoas quanto a
testemunharam, em razão de ameaças ou de outras
circunstâncias.
Urge aprofundar o conhecimento científico no âmbito
da recolha da prova, a qual possa adquirir consistência
probatória na decisão judicial, sendo nesta matéria de
extrema importância as ações iniciais da polícia (Richard, L. [et al.], 2008). Efetivamente sabe-se já muito
acerca das dinâmicas da VD, muitas são as doutrinas
explicativas do fenómeno, o qual goza de enorme visibilidade social e mediatização, mas ao nível da produção da prova - princípio elementar e objetivo principal
na fundamentação da condenação do abusador -, não
tem sido conferida atenção suficiente na investigação
científica (Slep, A.M. and O’Leary, S.G., 2001).
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:

O PAPEL DO CRIMINÓLOGO NUMA CPCJ PERANTE ESTA PROBLEMÁTICA

Texto por Dr.ª Susana Araújo
*Reflexão do tema debatido no congresso da apc

COMISSÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS- O QUE SÃO E
PARA QUE SERVEM?
São instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam promove os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua
segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.
Exercem as suas atribuições em conformidade com a lei e deliberam com imparcialidade e
independência (art. 12º, Lei n.º 142/2015 LPCJ).

QUANDO INTERVÊM? PERIGO VS. RISCO
Nem todos os aspetos de risco justificam, necessariamente, a intervenção do Estado e da
sociedade na vida dos jovens e das suas famílias (Agra&Castro,2002).
Criança em risco aquela “que pelas suas características biológicas e ou pelas características
da sua família, está sujeita a elevadas probabilidades de vir a sofrer omissões e privações,
que comprometam a satisfação das suas necessidades básicas de natureza material ou
afetiva” podendo comportar perigo ou dano. (Department of health [DH], 2000; Rodrigo, Máiquez, Correa, Martín&Rodríguez,2006).
Por sua vez, o perigo, da competência específica das CPCJ e Tribunais é a eminência da
concretização de uma ameaça, que coloca a criança ou jovem numa situação limite de integridade (art.3º da LPCJP)

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA INTERVENÇÃO DA CPCJ:
a) Interesse superior da criança e do jovem
b) Privacidade
c) Intervenção precoce
d) Intervenção mínima
e) Proporcionalidade e atualidade
f) Responsabilidade parental
g) Primado da continuidade das relações psicológicas profundas
h) Prevalência da família
i) Obrigatoriedade da informação
j) Audição obrigatória e participação
CRIMINOLOGIA
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k) Subsidiariedade

O QUE A CRIMINOLOGIA ACRESCENTA?
O modelo R.N.R (risco, necessidade e responsividade), na reabilitação de ofensores, preconiza o acesso aos fatores de risco e às necessidades criminógenas dos indivíduos (fatores
de risco dinâmicos)
No sistema de proteção os profissionais devem fazer uma ponderação dos fatores que a literatura identifica como “potenciadores” da ocorrência ou manutenção de situações de maus-tratos, contribuindo para uma maior probabilidade da sua prática, e dos fatores de proteção
relacionados com a criança, progenitores e contexto ambiental e que atuam como “inibidores” das situações de risco ou perigo (Andrews & Bonta, 2006 ;CNPCJR, n.d; DH, 2000).
Insere-se na categoria “Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar
e desenvolvimento da criança”. Em 2015 foram comunicadas 12237 novas situações, sendo
que 7793 das comunicações correspondem a situações de Violência Doméstica.
A intervenção com crianças expostas à violência interparental
Exposição: pode ser assistir ou ouvir a situação de violência, experienciar o momento após
a violência, ou experienciar os resultados a longo prazo da violência (eg. ver a mãe chorar).
(Fantuzzo e Mohr, 1999)

COMO PROCEDER?
RECOLHA DE CONSENTIMENTO
• Envio de convocatórias
• Ter o cuidado de marcar os atendimentos para horários diferentes
As boas práticas sugerem que os atendimentos devem ser feitos separadamente e, preferencialmente, em horários ou dias diferentes para que os indivíduos não se cruzem
e para diminuir a probabilidade da alegada vítima se intimidar com o suposto agressor
(U.S Department of Health and Human Services, 2003; Ministry of Children and Youth
Services, 2007; New Jersey Division of Criminal Justice, n.d.).
Instrumentos de avaliação diagnóstica
• Entrevista com a criança;
• Visitas domiciliárias à habitação da criança;
• Observação em contexto de entrevista e visita domiciliária.
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
Finalidade: pôr termo à situação de perigo daí ser fundamental fazer uma recolha de dados
fidedigna.
Nas sinalizações de exposição de crianças à violência interparental: recolha de informações
acerca do impacto nas crianças e a avaliação da forma como essa violência resulta no risco acrescido de abuso ou negligência, para se tomarem melhores decisões (Edleson et al,
2007).
Privilegia-se as avaliações junto de vários sistemas e entidades e por meio de diferentes
estratégias ou metodologias. Mas deve ser dada especial atenção à entrevista.
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ATENDIMENTOS PRESENCIAIS- ENTREVISTA
A literatura evidencia que há uma tendência de os técnicos dos serviços de proteção para,
de certa forma, culparem a vítima e contribuírem, assim, para uma vitimação secundária (U.S
Department of Health and Human Services, 2003).
A ordem de atendimento deve ser a seguinte: 1º vítima; 2º criança exposta à violência interparental e 3º agressor/a (Ministry of Children and Youth Services, 2007).
Escutar as crianças: ouvir o que elas ouviram
Porquê escutar as crianças e jovens?
Mesmo quando um ou ambos os pais relatam que seus filhos não foram expostos à violência doméstica, mais de 1 em 5 crianças (21%) conseguem relatar descrições detalhadas de
violência doméstica nas suas casas. (O’Brien, John, Margolin e Erel (1994, cit in, Edleson et
al, 2007)
Não esquecer: a criança é o centro da nossa intervenção! Os esforços têm de ser mobilizados em torno dela
A(s) entrevista(s) com as crianças
O criminólogo desempenha aqui um papel fundamental graças, sobretudo, aos seus conhecimentos de Vitimologia e Criminologia Clínica.
A entrevista à criança/jovem deve ser realizada separadamente da mãe e do pai para salvaguardar o seu envolvimento e/ou exposição à violência doméstica, e a sua segurança geral
e bem-estar (DHHS, n.d.).
Utilização de guiões de entrevista semi-estruturados porque permitem espaço para desenvolver uma relação de confiança com a criança e que as questões surjam numa sequência
livre de ser alterada (Sani, Gonçalves e Keating, 2000).
DURANTE A ENTREVISTA
• Ter por base as necessidades da criança exposta à violência interparental;
• Procurar quebrar o silêncio sobre a situação;
• Perceber se há algum tipo de sentimento de culpa por parte da criança;
• Criar um ambiente seguro e acolhedor para que consiga processar as memórias traumáticas;
• Fazer com que a criança compreenda que existem alternativas à violência nas relações, e que esta não é aceitável em nenhum contexto. (Sudermann & Jaffe, 1999).
AVALIAR A NECESSIDADE DE PLANO DE SEGURANÇA.
Exemplo de plano de segurança para criança de 10 anos:
O meu lugar seguro é:________; O adulto que eu mais confio para pedir ajuda
é:_________; O contacto telefónico desse adulto é:_________; os contactos telefónicos da GNR de x y são:______; O que devo dizer quando telefonar é:____________;
Pedidos de informação
Visão sistémica
Para fazer uma avaliação rigorosa, é importante obter informações de fontes conhecedoras fora do sistema familiar (Kropenske & Howard, 1994).
Tendo sempre em conta o princípio da privacidade (art. 4º, a) e b) da LPCJP) por norma são efetuados, por escrito, um pedido de informação à escola, à médica/o de faCRIMINOLOGIA
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mília, um pedido de reencaminhamento para psicóloga/o da escola e, posteriormente,
um pedido de informação sobre a avaliação psicológica realizada à criança.
Pedidos relacionados com psicólogos/as ou psiquiatras dos pais também podem constituir uma boa fonte de informação.
Avaliação do risco de (re)emergência do perigo, avaliação compreensiva e avaliação
do potencial de mudança
Embora o julgamento clínico nunca possa ser eliminado de qualquer processo de avaliação de risco é necessário fazer avaliações estruturadas por instrumentos ou sistemas que identifiquem características de casos específicos, muitas vezes aqueles que
foram selecionados após uma revisão da literatura, para o técnico avaliar (Ereth et.
al., 2003; Fuller et. al., 2001; Munro, 1999, cit in, Baird &Wagner, 2000; Shlonsky &
Wagner, 2005)
No final da avaliação pressupõe-se que se tenha conseguido um conhecimento geral
do nível de funcionamento atual e o estado desenvolvimental da criança, dos seus
recursos, das suas estratégias de coping, fatores protetores e fatores de risco; problemas e/ou preocupações parentais relativas à situação e uma compreensão geral de
como a criança foi afetada pela exposição à violência interparental (Sani, 2002).

IMAGEM 1 | QUADRO EXPLICATIVO
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A violação da propriedade industrial:

CONTRAFAÇÃO
um crime sem vítimas?
texto por

Mestre Rute Serra

Sumário:
1. Percurso histórico-legislativo nacional e transnacional da proteção da propriedade industrial;
2. O bem jurídico protegido no artigo 323º do CPI e a
evolução normativa da natureza do crime;
3. Apontamento sobre o combate comunitário ao fenómeno da contrafação;
4. O impacto económico e social, do comércio de produtos contrafeitos.

SÍNTESE:
As profundas mutações socioeconómicas, em especial, dos últimos
três séculos, impulsionaram a necessidade de proteger os modos
de afirmação económica dos operadores económicos, em mercado
de livre concorrência. Concomitantemente, e num plano individual,
fomentaram uma sociedade ávida de consumo, por bens que alavanquem o prestígio social. Estas duas carências unidas foram alvo da
atenção de legisladores nacionais e internacionais, que no decurso
do tempo tentaram burilar as normas que sustentassem a eficácia da
livre concorrência. Mas, na exata medida que o Homem cria, também
destrói. À livre concorrência opõe-se assim a concorrência desleal,
nas suas diversas formulações. Surge o engodo e a falsídia, na tentativa de contornar as regras de mercado saudável. O fenómeno da
contrafação atinge globalmente valores exorbitantes. É esse exato
valor que se perde em receita fiscal e postos de trabalho, ao qual
deve ser somado o inquantificável, de desinvestimento na inovação.
A diversificação de produtos alvo ameaça, mais que nunca, pôr em
causa a saúde pública e a segurança de pessoas e bens. Demanda-se, com urgência, uma atuação policial concertada, apta a debelar o
crime que vai alimentando, pela facilidade e impunidade com que é
cometido, organizações criminosas, por todo o mundo.
Palavras-Chave: crime; contrafação; propriedade industrial; direito
penal; União Europeia; economia.
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1. PERCURSO HISTÓRICO-LEGISLATIVO
NACIONAL E TRANSNACIONAL DA
PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1
A definição da expressão “propriedade industrial”, constante da Convenção, é: [o conjunto de direitos
que compreende as] patentes de
invenção, os modelos de utilidade,
os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de
comércio, as marcas de serviço, o
nome comercial, as indicações de
proveniência e as denominações
de origem, bem como a repressão
da concorrência desleal.

Que se traduz em garantir a todos
os cidadãos de outros Estados não
subscritores, os mesmos direitos
de propriedade intelectual que os
cidadãos dos Estados subscritores
usufruem.

2

O direito de prioridade estabelece
que a proteção de uma invenção e
a sua propriedade, se efetivam a
partir do primeiro pedido de patente ou marca feito pelo inventor, em
qualquer dos países aderentes à
Convenção. Por outro lado, permite ao proprietário arquivar um pedido subsequente em outro país para
a mesma invenção e beneficiar,
através deste pedido subsequente,
a partir da data de apresentação
do primeiro pedido. Deste modo,
evita-se o potencial problema, de
uma invenção ser concedida a diferentes inventores, dependendo
de quem primeiro apresentou o
direito em qualquer dos Estados
participantes.

3

A Constituição da República Portuguesa consagra no artigo 42.º n.º
2 do Título II, Capítulo I (Direitos,
Liberdades e Garantias Pessoais),
o direito à invenção como um direito de “liberdade de criação cultural”. Nestes termos, conclui-se
que o direito à propriedade industrial, considerando a ordenação
axiológica jurídico-constitucional,
encontra-se submetido aos princípios constitucionais, o que desde
logo indicia a relevância penal do
bem jurídico que visa proteger, cfr.
defende DIAS, Jorge de Figueiredo, in “Temas Básicos da Doutrina
Penal”, Coimbra Editora, p. 59.

4

DIAS, Jorge de Figueiredo, in “Direito Penal, Parte Geral”, 2ª ed.,

5
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O surgimento de novos mercados consumidores no mundo
pós-Guerra Fria, permeabilizou o fenómeno da contrafação,
favorecendo o seu crescimento. A abertura da Organização
Comercial do Comércio (OMC), a países emergentes, como
a China, contribuiu enormemente para catapultar este ilícito, para o topo das infrações antieconómicas.
O projeto europeu resultante da instituição da Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço (CECA) de 1951, enfatiza-se
no conceito de cooperação económica interestadual. O Tratado de Lisboa, em 2009, reforça a cooperação comunitária,
com vista ao aumento da eficácia da atuação da União Europeia (UE), relativamente ao debelar de desafios globais,
assumindo especial relevância, no que concerne ao combate concertado a este fenómeno, o reforço da cooperação
judiciária e policial dentro do espaço europeu, regulada pelo
Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE).
Não obstante, a liberalização dos mercados económicos, a
par de uma sólida consolidação dos sistemas democráticos,
aportou consigo o incremento dos sentimentos de insegurança e vulnerabilidade dos cidadãos, perante o intensificar, porque agora facilitado, da criminalidade transnacional,
onde se insere a contrafação.
Porém, desde o dealbar do século XIX, com o advento da
Revolução Industrial, pressentiu-se a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos legais que protegessem os direitos
industriais, emergentes da livre concorrência. Os esquiços
da proteção dos direitos de propriedade industrial, resultantes do “Statute of Monopolies”, do Reino Unido, em 1623,
do “Patent Act” de 1790 dos Estados Unidos e da Lei francesa de 1791, deram origem à primeira definição constante de tratado solene de “propriedade industrial”, conforme
consta da Convenção da União de Paris para a Proteção da
Propriedade Industrial, datada de 1883 , da qual Portugal foi
signatário, a qual representou um primeiro esforço concertado de harmonização dos vários sistemas jurídicos, relativos àquele tipo de propriedade, consagrando pela primeira
vez o princípio da reciprocidade e o direito de prioridade .
O Acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights), subscrito em 1994, na sequência do Uruguay Round, que institui a OMC, manteve esta
Convenção em vigor.
À Convenção de Paris, sucederam-se diversos Acordos,
correlacionados: Os Acordos de Madrid de 14 de abril de
1894, para o Registo Internacional de Marcas e para a Repressão de Falsas Indicações de Proveniência; o Acordo
de Nice, de 1957, para a classificação dos Produtos e Serviços; o Acordo de Lisboa, de 1958, para a Proteção das
Denominações de Origem; a Convenção de Estocolmo,
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que em 1967 instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), responsável
pela atualização da Convenção de Paris e sucessivos Acordos, e o “Patent Cooperation Treaty”
(PCT), subscrito em Washington, em 1970.
Em Portugal, o primeiro esboço de sistematização legal da propriedade industrial consta do Decreto de 16 de janeiro de 1837 (só para as invenções), seguindo-se, anos depois, a Carta de Lei
de 4 de junho de 1883 (marcas). O Código Civil de 1867 (conhecido como Código de Seabra)
apresenta nos seus artigos 613º a 640º regulação relativa à temática da propriedade dos inventos e à responsabilidade civil dos contrafatores.
A propriedade industrial só veio a ser plenamente regulada na Carta de Lei de 21 de maio de
1896, a qual constitui a primeira iniciativa legislativa sistematizada, da propriedade industrial em
Portugal, pois que se trata do primeiro instrumento, onde estão pela primeira vez reunidas as
matérias sobre patentes, marcas, desenhos industriais e modelos industriais.
Em 1940 surge o primeiro Código (na exata definição do termo) da Propriedade Industrial (Decreto n.º 30.679, de 24 de agosto), o qual foi substituído, em 1995, pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de
24 de janeiro (Código de 1995). Este último Código padecia de inúmeras incorreções, corrigidas
posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março (Código de 2003), alterado pelos
Decretos-Leis nºs 318/2007 de 26 de setembro, nº 360/2007 de 2 de novembro, 143/2008 de 25
de julho e pela Lei nº 16/2008 de 1 de abril.

2. O BEM JURÍDICO PROTEGIDO NO ARTIGO 323º DO CPI E A
EVOLUÇÃO NORMATIVA DA NATUREZA DO CRIME
É sabido que a intervenção do direito penal como garante da integridade de direitos, deve ser
utilizada em ultima ratio, atendendo ao princípio constitucionalmente consagrado da proporcionalidade .
Com efeito, somente os valores dotados de dignidade constitucional podem ser elevados à
categoria de bens jurídico-penais. Como bem defendia DIAS, Jorge de Figueiredo “um bem jurídico político-criminalmente tutelável existe ali – e só ali – onde se encontre refletido num valor
jurídico-constitucionalmente reconhecido em nome do sistema social total e que, deste modo,
se pode afirmar que preexiste ao ordenamento jurídico-penal” .
Na jurisprudência nacional, inexistem controvérsias assinaláveis no que concerne à definição do
bem jurídico protegido pelo artigo 323º do CPI. É uniformemente aceite que “os bens jurídicos
protegidos, previstos nos ilícitos a que se referem os artigos 323.º e 324.º do CPI, reconduzem-se à integridade e identidade da marca, a par da exclusividade da fruição das virtualidades que
da mesma a lei permita que sejam extraídas, pertencentes ao respetivo titular” .
De facto, “A lei pretende impedir que por via da reprodução ou da imitação de uma marca já
registada se possa criar confusão e erro no mercado, visando proteger-se por um lado a confiança e interesse do consumidor e, por outro lado, a reputação, prestígio, crédito e benefícios
económicos do titular da marca” .
Pelo que, “Relativamente ao bem jurídico protegido por esta norma, temos que é a propriedade
da marca registada; a confiança dos consumidores na genuinidade e qualidade dos produtos,
suscetíveis de ser defraudadas pela aparência imitativa da mercadoria e idónea a enganar. O
interesse aqui protegido é essencialmente o do consumidor, a boa-fé nas relações negociais.”
Doutrinalmente esta tese é defendida por MUÑOZ CONDE, autor espanhol que sustenta uma
dimensão maior do que a que se refere apenas à tutela do interesse individual do titular do direito de propriedade industrial, face à pluriofensividade do delito: haverá que contextualizar o
conteúdo socioeconómico do ilícito, na medida em que incide também nos direitos dos consumidores.
Na vigência do CPI aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de janeiro, o crime de contrafação revestia natureza pública . Isto significa que as entidades fiscalizadoras que adquirissem,
por qualquer modo, notícia da prática de factos que integrassem o tipo de crime, deviam dar
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notícia daquele ao Ministério Público, para efeitos de
promoção, oficiosa, da ação penal.
A nova produção legislativa comunitária impulsionou
a dimanação do novo CPI de 2003, que entrou em
vigor a 1 de julho daquele ano. No que respeita ao
crime de contrafação, antes previsto no artigo 319º
do CPI de 1995, e agora plasmado no artigo 323º,
regista-se a principal alteração, esta prevista no artigo 329º, sob a epígrafe “Queixa”, ex vi artigo 49º, nº
1, do Código de Processo Penal (CPP): para que se
inicie a investigação de um processo de contrafação,
é necessário que o titular dos direitos ou o respetivo
representante legal, apresente, junto das entidades
competentes, uma queixa.
Nestes termos, a queixa passou a ser condição de
procedibilidade para a ação penal. Esta alteração
da natureza do crime teve várias implicações, que
importa assinalar. Nos bens jurídicos tutelados pela
proteção penal das marcas há um interesse público,
no exercício credível do funcionamento dos mercados, ou seja, na saúde da economia . Os titulares
das marcas têm, ao longo dos anos, olvidado esforços ativos, pela defesa da genuinidade dos produtos
e logo, pela proteção dos seus interesses. Em face
do exposto, difícil se torna perceber em que medida
a desistência de perseguição penal das condutas ilícitas, lhes poderá ser útil.
Por outro lado, questiona-se a eficácia de inversão
do ónus da notícia sobre a existência de ilícitos, entre interessado e entidade fiscalizadora. Senão vejamos: se até 2003, o interessado dependia da atuação
eficiente da autoridade policial para adquirir notícia
do crime, é agora aquela entidade que depende da
informação a prestar pelo interessado, desprovido,
porém, de meios – pelo menos tão eficientes, como
aqueles ao dispor das autoridades policiais – e de
vocação, para a investigação (ainda que preliminar),
dos ilícitos.
Pese embora esta alteração quanto à natureza do
crime, mantêm os órgãos de polícia criminal, legitimidade para realização oficiosa de diligências de fiscalização, sendo certo que sem a apresentação de
queixa, pelo interessado, improcede a ação penal.

Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 120.
6
Vd. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 27 de junho de 2006, proferido no
processo n.º 4512/2006-5.

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
de 3 de novembro de 1994.

7

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
proferido no processo nº 896/07.5TAMTS.
P1, em 10 de março de 2010.

8

CONDE, Francisco Muñoz, in “Derecho
Penal. Parte especial”, ed. Tirant lo Blanch,
Valencia, 2004, página 497.

9

Encontrava-se previsto no artigo 264º, nº
2 do CPI de 1995 (Decreto-Lei nº 16/95 de
24 de janeiro).

10

E.g. Diretiva nº 98/44/CE de 6 de julho,
relativa à proteção das invenções biotecnológicas e a Diretiva nº 98/71/CE de 13 de
outubro, relativa à proteção legal de desenhos e modelos. Por outro lado, também
influíram as modificações introduzidas, as
regras decorrentes do Acordo sobre Aspetos dos Direitos de Propriedade Industrial
relacionados com o Comércio, celebrado no
âmbito da OMC, da qual Portugal é membro,
de pleno direito, desde janeiro de 1996.

11

Com efeito, de acordo com o disposto no
artigo nº 258º do CPI, essencial para a qualificação ilícita do ato se torna, que aquele
tenha sido praticado no âmbito do desenvolvimento de uma atividade económica.

12

13 A este propósito, vd. Acórdão do Tribunal
da Relação de Guimarães, no processo nº
2247/04-1, de 4 de julho de 2005.
Disponível em https://euipo.europa.eu/
ohimportal/documents/11370/80606/2015+Situation+Report+on+Counterfeiting+in+the+EU (consultado em 21.11.2016).

14

Resolução do Parlamento Europeu, de 25
de outubro de 2016, acerca da luta contra
a corrupção e follow-up sobre a Resolução (2015/2110(INI), disponível em (http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0403+0+DOC+PDF+V0//EN) (consultado em 21.11.2016).

15

3. APONTAMENTO SOBRE O COMBATE COMUNITÁRIO AO FENÓMENO
DA CONTRAFAÇÃO
De há alguns anos a esta parte, que a União Europeia (UE) tem colocado no topo da lista de preocu58| CRIMINOLOGIA
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pações, o fenómeno da contrafação. Se atentarmos na dimensão do dano, na economia do
mercado interno, bem se compreenderá tal.
Destacamos as mais relevantes iniciativas comunitárias encetadas, desde o lançamento pela
Comissão Europeia, em 1998, do Livro Verde sobre a luta contra a contrafação e pirataria no
mercado único: O Regulamento CE nº 1383/2003 de 22 de julho de 2003, define e distingue
contrafação de bens e pirataria; O Regulamento CE nº 1891/2004, de 21 de outubro de 2004,
conhecido por “Regulação Anti-Pirataria”, que permite às Alfândegas intercetar a mercadoria
suspeita de ser contrafeita ou pirateada.
Em 2004, a Diretiva nº 2004/48/CE do Parlamento e do Conselho, de 29 de abril de 2004 – a Diretiva do Enforcement - prevê medidas e procedimentos específicos a encetar pelas entidades
fiscalizadoras no âmbito da defesa da propriedade intelectual, transposta para o direito interno
em 2008. Atualmente esta Diretiva encontra-se em sede de revisão, na sequência da Estratégia
Digital do Mercado Único, de maio de 2015, com vista ao reforço dos meios de cooperação entre
as autoridades, considerando a expansão da realidade criminosa a nível digital e além-fronteiras.
Da parceria entre a Europol e a OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market), da UE,
resultou um relatório de ponto da situação, de 2015 , no que concerne ao fenómeno da contrafação, na União Europeia. Naquele, são identificadas as seguintes áreas de atuação prioritária,
a exigirem reforço de combate: na totalidade da cadeia de fornecimento, na legislação referente
à temática, na investigação policial dos ilícitos, nomeadamente ao nível do e-commerce, investimento em campanhas de sensibilização destinadas ao consumidor final, formação e sensibilização específica aos agentes fiscalizadores.
Face à utilização sistemática deste método ilícito e gerador de lucros significativos, pela criminalidade altamente organizada, o Parlamento Europeu aprovou, muito recentemente, uma Recomendação com enfoque nas medidas que considera essenciais para combater eficazmente
o problema.
Envolto em conturbada contestação, está desde 2011, o Acordo ACTA (Acordo Comercial Anti-Contrafação), subscrito por trinta países (entre os quais Portugal) e desde 2012 a aguardar
aprovação pelo Parlamento Europeu (com poder de veto, desde a aprovação do Tratado de
Lisboa), o qual já instou a Comissão Europeia, a tornar públicos os documentos relativos ao
Acordo, e a alargar o papel do Parlamento Europeu nas negociações sobre o seu conteúdo.
O objetivo deste Acordo está relacionado com a aplicação efetiva dos direitos de propriedade
intelectual a nível internacional e foi elaborado para mitigar os prejuízos decorrentes da contrafação e da pirataria para as economias de diversos países.
A polémica em torno da aprovação deste Acordo prende-se com a acusação feita por alguns
ativistas que consideram que, a sua entrada em vigor, irá favorecer os interesses das grandes
empresas, em detrimento dos direitos civis e entendem a sua aplicação na Internet, como uma
potencial ameaça, à privacidade das pessoas e aos direitos humanos. Por outro lado, as negociações sobre o acordo têm sido acusadas de falta de transparência e de não terem sido envolvidos representantes da sociedade civil, nem os países em desenvolvimento.

4. O IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL, DO COMÉRCIO DE
PRODUTOS CONTRAFEITOS
A contrafação, enquanto fenómeno, detém no seu cerne uma perspetiva dual, no que aos efeitos da sua existência, diz respeito: se por um lado, gera prejuízos de ordem patrimonial, às
empresas e aos Estados, por outro, é uma fonte potencial de perigo, para a saúde pública e
segurança de pessoas e bens.
Até um período relativamente recente, a contrafação incidia especialmente em vestuário de
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qualidade inferior e acessórios de marcas de luxo. Porém, os criminosos sofisticaram a sua atuação, ao perceberem os enormes lucros gerados, com esta atividade ilícita. Atualmente, todos
os setores da economia são, em potência, atingíveis: produtos farmacêuticos, bens eletrónicos,
produtos para o lar, cosméticos, peças de automóveis/aviões, pesticidas, tabaco, até produtos
alimentares.
A estatística apresentada em 22 de setembro de 2016, pela Directorate-General for Taxation and
Customs Union (DG TAXUD), a funcionar junto da Comissão Europeia, demonstra a crescente
tendência de importações suspeitas de violar a propriedade industrial. Em 2015, registaram-se
80.000 detenções, efetuadas pelas Alfândegas da UE, e cerca de 40 milhões de artigos apreendidos, avaliados em mais de 642 milhões de euros. No topo da lista mantem-se a contrafação
de tabaco (27%), seguida de outros produtos indiferenciados, como sejam baterias e aerossóis
(10%) e brinquedos (9%).
No que concerne às economias de proveniência da contrafação, a China destaca-se, relativamente a bens que violam a propriedade industrial, em especial bens eletrónicos, enquanto o
Benim lidera a exportação de bens alimentares contrafeitos, o México e Marrocos, as bebidas
alcoólicas, a Malásia, os produtos de higiene pessoal, a Turquia, o vestuário, o Montenegro, o
tabaco e a Índia, os produtos farmacêuticos.
Não obstante este enforcement robusto, de acordo com o mais recente relatório da Task Force
on Countering Illicit Trade, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE), denominado “Trade on Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the economic impact”,
divulgado em abril de 2016, estima-se que o valor dos produtos contrafeitos e pirateados representem, em 2013, cerca de 5% das importações da União Europeia (85 mil milhões de euros).
Assinala-se ainda o crescimento desenfreado do fenómeno, que há uma década valia apenas
1,9% das mesmas importações.
As redes criminosas estão atentas às necessidades dos consumidores, e bem apetrechadas
para as satisfazer: em muitas partes do mundo, existem consumidores que precisam de acesso
facilitado a medicamentos essenciais, tais como retrovirais para tratamento da SIDA, medicação anti-malária, tratamento para a tuberculose, medicação anticancerígena, remédios para a
diabetes, entre outros.
Para o setor empresarial o panorama não é mais animador: a perda de confiança gerada pelas
situações conotadas com o fenómeno, a tão grande escala, traduz-se numa redução do investimento e dos esforços de inovação e criatividade, com repercussões evidentes no plano económico e social, nomeadamente pelas perdas de empregos derivadas.
Não falamos assim, como à primeira vista poderá parecer, de um crime sem vítimas, mas antes
de um criminoso sem rosto que visa plúrimas vítimas, as quais, lamentavelmente, as mais das
vezes, nem consciência do ataque têm sequer.
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“LOUCURA E CASTIGO”
SENTENÇAS DE HOMICIDAS SUBMETIDOS A PERÍCIA FORENSE
texto por

Professora Doutora Mónica Botelho e Professor Doutor Rui Abrunhosa Gonçalves

RESUMO
A sentença judicial advém de um processo que envolve a tomada de decisão
humana, com todas as suas especificidades e limites. Em Portugal, a pesquisa
empírica em torno da decisão judicial ainda é escassa, carecendo de ação investigativa. A presente investigação, de carácter exploratório, visa contribuir para a
identificação dos fatores ponderados pelos juízes no momento de decidir quando
o homicida é portador de anomalia psíquica. A amostra foi constituída por quarenta processos-crime de homicídio consumado e tentado julgados após a reforma
penal de 2007. Os resultados revelam que os magistrados tendem a valorar a determinação de (in)imputabilidade e não o diagnóstico propriamente dito avaliado
pela perícia. A elevada percentagem de ofensores com anomalia psíquica condenados a penas de prisão efetivas fazem refletir sobre a adequação do sistema
prisional.
PALAVRAS-CHAVE: anomalia psíquica, homicídio, decisão judicial.

A associação entre criminalidade violenta, nomeadamente o homicídio, e as perturbações
mentais sempre foi facilmente estabelecida pela sociedade (Stewart & Wilton, 2014; Swanson, McGinty, Fazel & Mays, 2015), procurando através da endogeneidade, justificações
para o condenável. Este argumento tem sido discutido por diversos investigadores, embora
não se verifique grande coerência entre os resultados. Se por um lado, um vasto acervo
investigatório conclui que a associação entre violência e anomalia psíquica é baixa (e.g. Arsehault et al., 2000; Swanson, McGinty, Fazel & Mays, 2015), incluindo para o crime do homicídio (e.g. Flynn, Rodway, Appleby & Shaw, 2014; Large, Smith, Swinson, Shaw & Nielson,
2008; Shaw, et al., 2004; Taylor & Gunn, 1999), outros estudos encontraram uma ligação
entre criminalidade violenta e doença mental (e.g. Almeida, 1999; Brennan, Mednick, Hodgins, 2000; Devantoy, Olie & Gouveritch, 2009; Swinson et al., 2011), especialmente quando
o sujeito exibe uma perturbação psicótica ou da personalidade e concomitante consumo de
substâncias psicoativas (e.g. Blackburn & Trulson, 2010; Brennan, Mednick, Hodgins, 2000;
Devantoy, Olie & Gouveritch, 2009; Houser, Belenko & Brennan, 2012; Swinson et al., 2011).
A prevalência de crimes perpetrados por pessoas com perturbações mentais, varia de acordo com a definição utilizada, isto é, investigações mais recentes utilizam a classificação do
manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais (5ª ed,, DSM-V, American Psychiatry Association, 2014), estudos mais antigos excluem as perturbações associadas aos
consumos e as da personalidade (Petursson & Gudjanssan, 1981). A definição de homicídio
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também varia entre estudos, por exemplo, na investigação conduzida por Eronen, Hakola e
Tiihonen (1996) recorreram a uma amostra de homicídios com e sem dolo, enquanto Fazel e
Grann (2004) analisaram uma amostra de homicídios na forma consumada e tentada. A variabilidade no que diz respeito ao que é considerado nos estudos como “perturbações mentais” e ao tipo de homicídio pode justificar as discordâncias entre os resultados. Contudo,
independentemente das discrepâncias entre definições e considerações ou justificações sociais, o homicídio perpetrado por pessoas com perturbações mentais é um fato existente. Na
realidade portuguesa, não é conhecido que elementos são ponderados pelos magistrados
quando o arguido é portador de anomalia psíquica. Face ao exposto e visando a compreensão da decisão judicial, entende-se que um dos primeiros passos é a descrição dos elementos estruturais da tomada de decisão, isto é, conhecer o que o magistrado pondera quando
decide (e.g. informação sociodemográfica, informação clínica, resultado da perícia,…). Com
base neste argumento, o presente estudo pretende identificar elementos estruturais relativos ao crime, ao ofensor, à vítima e à perícia forense, que no acórdão tenham demonstrado
influência na tomada de decisão judicial.

HOMICÍDIO E DOENÇA MENTAL
Estudos epidemiológicos demonstram que a larga maioria das pessoas com doença mental
não são violentas, no entanto, a perpretação de crimes por pessoas com doença mental
pode ser ignorada (Swanson, McGinty, Fazel & Mays, 2015).
Em Portugal, de acordo com os relatórios anuais de segurança interna (Sistema de Segurança Interna, 2014) o número de indivíduos inimputáveis a cumprir uma medida de segurança
em instituição psiquiátrica prisional tem aumentado desde 2008 (cf. Figura 1), o que traduz
um aumento de crimes perpetrados por indivíduos com doença mental. Os estudos conduzidos por Almeida (1999), Almeida e Carvalho (2012), Almeida e Pinto da Costa (1992) e
Saraiva, Costa e Pereira (1995) têm contribuído para o conhecimento do crime de homicídio
cometido por indivíduos com perturbação mental.

Figura 1 Inimputáveis a cumprir medida de segurança em estabelecimento
psiquiátrico prisional

Vários estudos atestam a elevada taxa de indivíduos com esquizofrenia detidos por crimes
violentos, aumentando a sua prevalência quando considerada comorbilidade com consumo
de substâncias psicoativas (Almeida, 1999; Almeida & Carvalho, 2012; Shaw, et al, 2006a;
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Swinson et al., 2011; Vinkers, Beurs, Barrendregt, Rinne & Hoek, 2011; Wallace et al, 1998).
Esta prevalência pode ser explicada por este quadro condicionar a capacidade de escolha
racional do sujeito, potenciando-se o risco quando os sujeitos deixam de ter contacto com
os serviços de saúde (Laajasalo & Häkkänen, 2006) ou suspendem a medicação prescrita
(Hodgins, 2014). Na mesma linha, também as perturbações da personalidade, com especial
incidência para as perturbações da personalidade antissocial, narcísica, borderline e psicopatia surgem associadas a condutas delitivas violentas, (Eronen, Hakola & Tiihonen, 1996;
Fazel & Grann, 2004; Langan & Johnstone, 2010; Wallace et al, 1998), verificando-se comorbilidade com consumo de substâncias psicoativas (Shaw et al, 2006b). Estas perturbações
traduzem-se por uma desarmonia no que respeita à afetividade, integração da vida afetiva e
emocional, integração deficitária dos impulsos e desajustamento e disfuncionalidade de julgamento, podendo justificar a exibição de condutas violentas (Coid, 2002; Langan & Johnstone, 2010). Outros quadros clínicos, como as perturbações de humor e a deficiência mental,
surgem com alguma frequência envolvidos em processos judiciais de homicídio (Almeida,
1999, Almeida & Carvalho, 2012; Crump, Sundquist & Winkleby, 2013; Cote & Hodgins,
1992; Shaw, et al, 2006b).
De uma forma generalizada a literatura indica que os homicidas com doença mental são essencialmente indivíduos do sexo masculino, com baixas qualificações académicas e poucos
vínculos sociais (e.g. Almeida, 1999; Almeida & Carvalho, 2012; Crump, Sundquist, Winkleby
& Sundquist, 2013; Markowitz, 2014); sendo o desemprego ou o trabalho precário fatores
também prevalentes nesta população (Crump, Sundquist, Winkleby & Sundquist, 2013). A
este respeito, o desenraizamento e a falta de uma rede social de suporte potenciam o risco
de exibir condutas violentas, dada a dificuldade em supervisionar a regularidade dos contatos com os serviços de saúde e o cumprimento da medicação prescrita (Matejkowski, Cullen,
Phyllis & Solomon, 2008; Oram, et al, 2013).
As vítimas são predominantemente familiares ou conhecidas dos homicidas (Almeida & Costa, 1992; Shaw, et al 2006a), verificando-se uma incidência de crimes relacionados com
violência doméstica ou sem qualquer motivo aparente. Em ambas situações, as relações
de proximidade debilitantes e mais intensas podem, num momento de descompensação,
potenciar uma conduta violenta (Matejkwski, Cullen, Phyllis & Solomon, 2008; Oram et al,
2013). Belfrage e Rying (2004) apontam que a separação ou divórcio pode constituir o gatilho para o homicídio, atendendo à instabilidade emocional (potenciada por perturbações de
humor ou da personalidade borderline), comportamentos possessivos e de inveja exibidos
pelo ofensor.
O homicídio de pessoas desconhecidas associa-se frequentemente a situações de roubo,
em que sujeitos com perturbação mental e problemática aditiva associada, motivados pela
ausência de recursos económicos, recorrem a condutas delitivas para fazer face aos consumos (Swinson et al., 2011; Vinkers, Beurs, Barrendregt, Rinne & Hoek, 2011). As intoxicações com substâncias psicoativas são igualmente comuns em homicídios que resultam
de altercações, em que ofensor após uma discussão perde o controlo e emprega um nível
de violência extrema (Nordström, Dahlgren & Kullgren, 2006; Shaw, et al, 2006). O modo de
execução prevalecente na maioria destes crimes advém da oportunidade, ou seja, o recurso
a armas brancas ou força física relaciona-se com a impulsividade do ato (Laajasalo & Häkkänen, 2006; Matejkowski, Cullen, Phyllis & Solomon, 2008; Shaw, et al 2006b).
A investigação demonstra que a história criminal é um preditor de ofensas futuras (Bonta, Law
& Hanson, 1998; Hodgins, 2001; Tengstrom, Hodgins, 2002; Wallace, Mullen & Burguess,
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2004), potenciando o risco quando conjugada com dependência de substâncias (Blumenthal
& Lavender, 2000). Não obstante, os preditores de reincidência entre ofensores com ou sem
perturbação mental são idênticos, destacando-se fatores como: o consumo de substâncias,
rede social de suporte debilitante e desemprego, o que sugere a baixa relevância dos fatores
clínicos (Gray, et al, 2004; Phillips, et al, 2005).
Sucintamente, a casualidade emaranhada e multifatorial sobre o homicídio perpetrado por
indivíduos com doença mental, evidencia a complexidade deste tipo de crime e a consequente dificuldade de o julgar. Salienta-se que indivíduos com o mesmo diagnóstico exibem
comportamentos distintos, dependendo de fatores como a idade, história pessoal, participação/pertença a uma rede social e o contexto social e cultural (Swanson, Holzer, Ganju
& Jono, 1990), fundamentando a necessidade de aprofundar o conhecimento deste crime
nomeadamente no contexto português.

		

(IN)IMPUTABILIDADE: ENTENDIMENTO LEGAL

O modelo processual de inimputabilidade no ordenamento jurídico português, radica num
modelo de tipo misto, constituindo-se um conceito de âmbito puramente legal, dependente
de avaliação forense prévia. O art.º 20 do código penal (Sá-Pereira & Lafayette, 2014) determina e esclarece as condições pelas quais a inimputabilidade é definida, sendo aplicável a
quem no momento do crime, por força de anomalia psíquica, não é capaz de avaliar a ilicitude e de se determinar de acordo com essa avaliação. Ao inimputável não cabe uma medida
efetiva de prisão, uma vez que a sentença deverá ser proporcional à gravidade da ofensa e
ao grau de culpa do perpetrador do crime, prevendo o direito penal que a determinação de
inimputabilidade isente o agente da culpa (nulla poena sine culpa), sendo-lhe aplicada uma
medida de segurança (internamento em instituição psiquiátrica). O ato criminal constitui-se,
para a aplicação da medida de segurança, um sintoma da perigosidade do agente. Deste
modo, atendendo a que a aplicação da medida de segurança pressupõe um juízo de prognose consubstanciado na perigosidade criminal, levanta-se a problemática da previsibilidade
e determinabilidade do comportamento humano, constituindo-se uma tarefa complexa e delicada no âmbito político-criminal (Figueiredo Dias, 1993).
No mesmo artigo 20, o código penal encerra também o conceito de imputabilidade diminuída, quando o agente exibe menor liberdade de autodeterminação advinda de uma doença
mental, que poderá atenuar ou agravar a medida da pena, consoante as necessidades de
prevenção geral.
O diagnóstico de doença mental não é por si só suficiente para que o tribunal determine
inimputabilidade ou imputabilidade diminuída, é necessário que a avaliação forense esclareça, em função de requisitos biológicos (existência de anomalia psíquica) e psicológicos
(incapacidade da avaliação da ilicitude e de autodeterminação em função dessa avaliação,
gerada pela anomalia psíquica) se a perturbação em causa condiciona a compreensão da
ilicitude do ato e a capacidade de se determinar em função dessa avaliação (Marques-Teixeira, 2006). Isto não significa que a doença mental não seja considerada, uma vez que,
é em função da mesma que se ajuíza sobre a “normalidade” ou “anormalidade” do agente
(Marques-Teixeira, 2006), mas será fulcral perceber se no momento do cometimento do crime o sujeito estava ou não capaz de se determinar, considerando a relevância que se pode
atribuir à existência de sintomas ativos de doença mental que incapacitem indelevelmente
essa capacidade de se autodeterminar, nesse momento.
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A PERÍCIA FORENSE ENQUANTO MEIO DE PROVA
O século XIX é marcado por uma nova compreensão sobre a doença mental, a loucura
abandona o mundo dos deuses e dos demónios e circunscreve-se à medicina. Esta mudança transforma a falha moral num fenómeno físico, observável, disciplinável e acessível ao
direito penal; e a visão endógena do crime desloca o olhar do direito do facto praticado para
o potencial criminoso do indivíduo (perigosidade), determinando o tribunal o encarceramento
terapêutico (Foucault, 1978). Atendendo à necessidade de efetuar uma avaliação rigorosa
da existência ou não de anomalia psíquica, em 1896, o direito penal português promulgou a
lei que determina a realização de exames médico-legais, diante suspeita de alienação (Curado, 2007). Atualmente, em Portugal, o regime jurídico das perícias médico-legais e forenses
encontra-se estabelecido pelo Decreto-lei nº 45/2004.
O tribunal determina a realização de exames e perícias de avaliação no âmbito da psiquiatria
e psicologia forense (doravante perícia forense), quando a perceção ou a apreciação dos
factos exigem especiais conhecimentos técnicos e científicos , abrindo-se o campo do judiciário a outros saberes. A maioria das perícias forenses realizadas em âmbito penal visa a avaliação da personalidade, ao abrigo do artigo 160º do código de processo penal; a avaliação
do estado de toxicodependência; a avaliação do estado psicológico do sujeito; e avaliação
da (in)imputabilidade do sujeito. A prova pericial é valorada pelo julgador a três níveis: quanto
à validade (respeitante à regularidade formal), quanto à matéria de facto em que se baseia a
conclusão e quanto à própria conclusão. Conforme dispõe o art.º 163 do código de processo
penal, este tipo de prova é subtraída à livre apreciação do juiz. Este meio de prova não tem
valor probatório pleno, mas sim valor presuntivo pleno, ou seja, o magistrado pode ceder
perante contra-argumentação devidamente fundamentada. Figueiredo-Dias (2001, p.574)
refere que a “última palavra pertencerá sempre ao juiz e à sua capacidade de crítica material,
será irrestrita nesta parte e medida, continuando a caber-lhe a justeza de peritus peritorum”.
Desta forma, o peso probatório da perícia depende dos conhecimentos e convicções do magistrado, mesmo quando essa valoração exige conhecimentos científicos que transcendem
a formação dos juízes (Manita & Machado, 2012).
A perícia forense enquanto auxiliar do direito, exige aos peritos aptidões e competências
específicas, dadas as particularidades inerentes à interface entre o direito e a saúde mental.
É pedido ao perito que se pronuncie sobre a existência ou não de anomalia psíquica, que
determine a gravidade, as repercussões que emergem e condicionam o agente e o grau de
perigosidade do mesmo. Esta avaliação reveste-se de especial complexidade, ao implicar
que o perito “ingresse numa espécie de viagem ao passado”, onde procura perceber se, no
momento do crime, o sujeito seria capaz de avaliar ilicitude do ato e de se determinar em função da mesma, ou seja, que avalie se o agente poderá ser ou não considerado inimputável.
Ao perito pode ser também solicitado a predição sobre a propensão do agente para a prática
de atos de violência, isto é, que infira sobre a perigosidade social que representa. Por outro
lado, a possibilidade do agente exacerbar sintomas ou representar sintomatologia inexistente (simulação), exige ao perito experiência e conhecimentos técnicos para a sua deteção.
Ao abrigo do art.º 350 do código de processo penal, o tribunal ou as partes podem convocar
a comparência do perito em audiência, na fase de produção de prova, para esclarecimento
dos factos que são objeto do processo (Carmo, 2011). Com a convocação, não se objetiva a
produção de mais informação, mas tão só a explicação, aprofundamento e fundamentação
do parecer emitido, visando a sua credibilização (Machado & Gonçalves, 2011). É também
possível que as partes arrolem testemunhas peritas, todavia, a credibilidade do depoimento
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prestado poderá ser colocada em causa, uma vez que dificilmente deporá em desfavor de
quem a arrolou (Machado & Gonçalves, 2011). Salientando-se que o sistema penal português excluí o regime de perícias adversariais (Sousa, 2011), pelo que a participação deste
tipo de testemunhas está integralmente sujeita ao princípio da livre apreciação da prova
(Carmo, 2011).

ANOMALIA PSÍQUICA, CONDIÇÕES DO AGENTE E PERÍCIA FORENSE:
IMPLICAÇÕES NA DECISÃO JUDICIAL
A determinação da sentença de um arguido que alega ou que o tribunal considera poder ser
portador de uma perturbação mental é complexa, ao considerarmos que qualquer decisão
judicial deriva da forma como cada magistrado seleciona, aprecia, pondera e interpreta a
informação processual, a lei e os códigos, os relatos testemunhais, os indícios materiais e
as perícias. A formação dos magistrados apela a uma substantiva racionalidade, no entanto,
tal como qualquer leigo na área do direito, estão igualmente sujeitos a vieses cognitivos (Englich, Musseweiler & Strack, 2006; Vidmar, 2011). Por outro lado, decidir judicialmente sobre
a equação crime - doença mental, obriga a decidir dentro de um contexto social, histórico e
cultural, que cimenta constructos socialmente concebidos sobre a normalidade e anormalidade das condutas. Em face ao exposto, compreende-se a contribuição das perceções,
crenças e preconceitos vigentes sobre as perturbações mentais para a determinação da
sentença (Perlin, 2000). As investigações de Berkman (1989) e Freckelton (2007) apontam
disposições opostas relativamente ao agravamento ou atenuação da pena do agente portador de anomalia psíquica comparativamente àqueles que não padecem de perturbação
mental. A doença mental pode considerar-se uma agravante quando é assumida a tónica da
perigosidade do agente e a incapacidade de autodeterminação (Berkman, 1989). Shaw e colaboradores (2006b) referenciam que não é invulgar sentenciar ofensores com perturbações
mentais graves a penas de prisão efetivas, não se equacionando as consequências para o
próprio sujeito e na gestão do contexto prisional. Os reclusos com doença mental são mais
vulneráveis a agressões físicas e a abuso sexual do que os reclusos sem patologia (Johnston, 2013). Por outro lado, apresentam maior dificuldade em se adaptarem, o que resulta em
processos disciplinares que prolongam o tempo de cumprimento de pena (James & Glaze,
2006). Assinala-se também, que a taxa de suicídio é superior nesta população (Daniel, 2007;
James & Glaze, 2006; Johnston, 2013).
A doença mental também poderá constituir-se uma circunstância atenuativa ao se atender
que o agente não ajuíza e controla o seu comportamento em pleno (Freckelton, 2007; Garvey, 1998), mitigando-se a perceção de perigosidade e culpabilidade (Hochestedler, 1987).
Coelho (2007) referencia que, em Portugal, a falta de clarificação da imputabilidade diminuída no código penal conduz geralmente à atenuação da pena, mesmo quando o ofensor
é portador de uma perturbação da personalidade. A autora advoga que, se em algumas
situações é justificável, em outras seria mais adequado a determinação de um plano de reabilitação e ressocialização.
No caso português, a lei não é clara na definição do tipo de condições que afetam a responsabilidade penal, centrando-se a decisão judicial no impacto que a doença mental produz
na compreensão da ilicitude do ato e na capacidade de autodeterminação em função dessa
compreensão (Marques-Teixeira, 2006). Em concreto, é a interpretação que o juiz faz dos
resultados da perícia que conduz à determinação de inimputabilidade ou de imputabilidade
diminuída. Grey (2012) verificou que, nos Estados Unidos da América, não há coerência na
determinação das perturbações mentais que podem constituir uma atenuante, assim como,
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em que circunstâncias a doença mental inibe a autodeterminação. O que parece ser um
facto é que, com alguma frequência, quando não existe uma condição física/biológica associada, o tribunal adota uma postura de ceticismo sobre o estado mental do agente, justificando com a inexistência de nexo de causalidade entre doença e crime (Grey, 2012). Algumas
investigações têm vindo a demonstrar que quando há uma justificação biológica para o comportamento, as penas tendem a ser atenuadas (Aspinwall, Brown & Tabery, 2012; Barnett,
Brodsky & Price, 2007), consubstanciando a endogeneidade criminal. Provavelmente, os
constantes avanços no estudo das estruturas cerebrais e no âmbito da genética sustentam
o estabelecimento de um nexo de casualidade entre lesões cerebrais e anomalias genéticas
no desencadeamento de condutas violentas e criminais (e.g. Boardman et al., 2014; Raine, 2013), legitimando esta posição do tribunal. No mesmo sentido, a doutrina portuguesa
advoga que a existência de fatores de ordem biológica concede maior concretização, e em
consequência, maior certeza e segurança jurídica (Figueiredo-Dias, 2001).
Numa direção diametralmente oposta, outras investigações (e.g. Cadwell, 2011; Freckelton,
2007; Garvey, 1998) referenciam que fatores de ordem desenvolvimental também participam
na decisão judicial. A exposição a experiências de abuso ou negligência parental na infância
são tidos como elementos explicativos do desvio, conduzindo o tribunal a atenuar as penas
e a ponderar alternativas de reabilitação; deslocando a sua decisão de fatores endógenos
para fatores exógenos.
Quando proferem a sentença, os juízes tendem a recorrer a sistemas de crenças e expectativas pessoais (McAuliff & Bornstein, 2012), nomeadamente quando o agente é mulher (Manita & Machado, 2012). Entre as duas teorias que se debruçam sobre a forma como a mulher é
julgada no sistema judicial penal, uma remete para a punição severa da mulher considerada
“má”, perpetradora de crimes impensáveis e que normalmente estão associados ao género
masculino; enquanto a outra assenta no princípio que a criminalidade feminina violenta é
produto de um estado mental alterado (“louca”), o que aumenta a probabilidade de obterem uma medida de internamento ou ver a sua pena atenuada (Armstrong, 1999; Deering
& Mellor, 2009; Peter, 2006), quando a sua conduta habitual se subordina aos estereótipos
associados ao género feminino (Auehahn, 2007). Acrescente-se que o género da vítima também parece participar na sentença, verificando-se que as penas tendem a ser mais elevadas
quando é vitimada uma mulher (Curry, Lee & Rodriguez, 2004; Koons-With, Sevigny, Burrow
& Hester, 2014), desde que a mesma se enquadre no estereótipo associado ao género feminino (Gillespie, Loughran, Smith, Fogel & Bjerregaad, 2014).
Quase de forma invariável, a investigação aponta também para a existência de comportamentos aditivos concomitantes com a perturbação mental e a perpretação de crimes violentos (Shaw et al., 2004; Shaw et al., 2006a b, Stewart & Wilton, 2014, Swinson et al., 2011). No
entanto, a forma como este fator é ponderado pelos julgadores é variável. Se por um lado, o
consumo de substâncias psicoativas pode conduzir à determinação de penas mais severas,
responsabilizando o agente (Butler & Moran, 2002; Garvey, 1998); por outro, pode funcionar
como uma circunstância desculpabilizante do ato cometido (Barnett, Brodsky & Davis, 2004;
Freckelton, 2007), denotando que a decisão fica cativa às convicções do julgador.
O direito procura uma verdade inquestionável, a que Van Glaserfeld (1984, como citado em
Machado & Gonçalves, 2005) designa de match, e à qual a perícia forense não permite aceder. A investigação internacional salienta algum ceticismo do direito em relação às perícias
forenses, especialmente as da área da psicologia (e.g. Fradella, Fogarty & O’Neill, 2003;
Neal & Grisso, 2014; Tanford, 1990). Esta posição mais conservadora fundamenta-se no facCRIMINOLOGIA
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to dos julgadores considerarem que o resultado da avaliação forense é subjetivo e procura
desculpabilizar o comportamento criminal (Fradella, Fogarty & O’Neill, 2003; Sousa 2011).
Na investigação de Murrie e colaboradores (2013) foi possível encontrar variabilidade na
consideração dos pareceres forenses quando estes são requeridos pela defesa ou pela acusação, o que por si só já aparenta uma certa descredibilização deste tipo de prova. É certo
que os peritos, tais como os juízes ou qualquer leigo, estão sujeitos a vieses e heurísticas
quando tomam decisões, podendo contaminar o resultado da perícia (Neal & Grisso, 2014;
Quinsey & Ambtman, 1979). Em Portugal, Sousa (2011) coloca em causa a objetividade,
qualidade e idoneidade do trabalho pericial, salientando a importância de as perícias serem
realizadas por entidades públicas e isentas, sujeitas a critérios e processos científicos e objetivos. Dado o exposto, tanto na literatura internacional (e.g. American Psychological Association, 2013; Gagliardi & Miller, 2008) como nacional (e.g. Fonseca, Pinho, Taborda Simões
& Simões, 2006; Gonçalves & Machado, 2005; Magalhães, Corte-Real, Santos & Vieira,
2010; Matos, Gonçalves & Machado, 2011) procura-se estabelecer protocolos de avaliação
e de redação de relatórios periciais, visando assegurar a credibilidade e uma maior uniformização de procedimentos. Importa aqui salientar que a perícia, enquanto meio de prova, e
por consequência participante na formação da convicção do julgador, se reveste de grande
responsabilidade, dado ao efeito sobre os direitos fundamentais do cidadão .
O grande desafio do sistema judicial é garantir aos cidadãos uma justiça com qualidade. As
mudanças iniciadas na década de 80 do século XX (e.g. aumento da desigualdade social,
novas formas de criminalidade, globalização, mediatização da justiça) exigem ao judiciário
novos conhecimentos e a necessidade de abrir a porta às ciências (Santos, 2004). Fundada na revisão da literatura realizada, esta investigação, de carácter exploratório, intenta
determinar que fatores associados ao ofensor (e.g. socioeconómicos, história clinica) são
ponderados pelos magistrados no momento de decidir. Pretende-se, igualmente, identificar
que fatores situacionais são considerados pelos magistrados quando julgam crimes de homicídio cometidos por pessoas com doença mental. Este estudo, visa conhecer como os juízes
valorizam as alegações de anomalia psíquica, os resultados da perícia, o depoimento do
perito em sede de audiência em tribunal e os pareceres forenses apresentados pela defesa
do arguido. Em última instância, este estudo procura também constituir um contributo para o
conhecimento do crime de homicídio perpetrado por pessoas com doença mental.
METODOLOGIA
A presente investigação partiu das seguintes questões de investigação:
i) Que fatores sociodemográficos relativos ao ofensor são ponderados pelos magistrados?
ii) Que fatores situacionais e legais são considerados no momento de decidir pelos
magistrados?
iii) Que elementos relativos à história clínica do ofensor são ponderados na decisão
judicial?
iv) Alegar anomalia psíquica no momento do crime tem implicações na decisão judicial?
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v) Existe associação entre o resultado da perícia e a decisão proferida?
vi) Outros pareceres forenses apresentados pela defesa dos arguidos contribuem
para a decisão judicial?
vii) Existe associação entre o depoimento do perito em sede de audiência em tribunal
e a decisão judicial?
Para a prossecução deste estudo foram recolhidos dados em 40% dos 52 tribunais judiciais de primeira instância que pertencem à Relação do Porto. Foram consultados, após as
devidas autorizações da presidência de cada tribunal judicial e do tribunal da Relação do
Porto, todos os processos-crime de homicídio consumados e tentados disponibilizados pela
secção central dos tribunais, em que haviam sido realizadas perícias forenses. Os crimes
relativos aos processos consultados foram perpetrados entre 2006 e 2011, e julgados em
primeira instância entre dezembro de 2007 e julho de 2012. Carateriza-se por uma amostra
de conveniência constituída por 40 processos-crime de homicídio. Para a recolha de dados
foi propositadamente construída uma grelha para levantamento da informação documentada
nos processos-crime consultados. O racional para a construção da grelha, teve em consideração as questões de investigação e a revisão da literatura (e.g. Almeida, 1999; Laajasalo,
& Häkkänen, 2006; Matejkowski, Cullen & Solomon, 2008; Shaw et al., 2006a e Shaw et al.,
2006b; Swinson et al., 2011). Em resultado, a grelha de recolha de dados foi organizada
segundo variáveis relativas ao ofensor, variáveis situacionais, clínicas, forenses e legais. Às
variáveis relativas ao ofensor reporta informação como a idade, estado civil, nível socioeconómico (NSE) e existência de disfuncionalidade familiar na infância. As variáveis situacionais
incluem o motivo determinante do crime, tipo de arma utilizada, características da vítima, tipo
de relação entre vítima e ofensor e a existência de consumos de substâncias psicoativas
aquando do crime. As variáveis clínicas fornecem informação sobre a saúde mental do agente, história de internamentos, medicação e acompanhamento psiquiátrico e/ou psicológico
anterior ao crime. As variáveis relativas à informação forense, reportam o local de realização
da perícia, existência ou não de alegação de anomalia psíquica, o resultado em termos de
diagnóstico segundo os critérios de classificação do manual de diagnóstico e estatística das
perturbações mentais em vigor à data da recolha de dados (4ª ed, text. rev., DSM-IV-TR,
American Psychiatry Association, 2002), (in)imputabilidade, perigosidade social, depoimento
do perito em sede de audiência em tribunal, e apresentação por parte da defesa de outros
pareceres forenses. As variáveis legais incluem tipo de defensor (oficioso/privado), a história
criminal do agente, outros crimes associados e o resultado da sentença.
Algumas variáveis expressas na literatura foram omitidas da análise estatística, dada a indisponibilidade de informação nos processos-crime ou número muito reduzido (e.g. raça e etnia
do ofensor e da vítima, NSE da vítima).
A informação recolhida foi organizada e analisada com recurso ao programa informático Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 23 para Mac.

AMOSTRA
Atendendo aos objetivos da investigação, a amostra foi analisada em função de dois tipos de
decisão, nomeadamente, a determinação ou não da inimputabilidade do agente e a necessidade de prevenção geral (medida de internamento ou medida da pena).
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Da totalidade de processos-crime consultados que constituíram a amostra (N=40), os homicídios consumados correspondem a 60.5% dos processos julgados, tendo a decisão judicial
pendido entre a suspensão da pena e a pena efetiva de prisão de longa duração (cf. Figura
2).

Figura 2 Tipo de homicídio e decisão judicial.

Os crimes de homicídio da amostra foram perpetrados por sujeitos com uma média de 38.04
anos de idade (DP =13.61), variando entre 17 anos no mínimo de 62 anos no máximo. Destes, maioritariamente são do sexo masculino (92.5%) e de nacionalidade portuguesa (92.5%)
e caucasianos (95.0%). Todos os arguidos foram sujeitos a perícias forenses, realizadas em
97.5% dos casos em instituições públicas e 2.5% em instituições privadas. Em função da
avaliação forense realizada, o tribunal determinou que 10.0% dos sujeitos julgados eram
inimputáveis, 37.5% apresentavam imputabilidade diminuída e 52.5% eram imputáveis.
Dos crimes de homicídio resultaram 46 vítimas, com idade média de 35.16 anos, (DP =
29.88), com idade mínima de zero meses e idade máxima de 88 anos) entre das quais 25
morreram. Constatou-se que 95.0% das vítimas eram familiares ou conhecidas do agressor;
e relativamente ao sexo da vítima, a distribuição de frequências foi praticamente igualitária,
verificando-se 47.5% do sexo feminino e 52.5% do sexo masculino.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Análise descritiva
Como já referido anteriormente, o tribunal decidiu que 10.0% dos sujeitos julgados eram inimputáveis, 37.5% apresentavam imputabilidade diminuída e 52.5% eram imputáveis, descrevendo-se os resultados em função desta decisão (cf. tabela 2). Os ofensores considerados
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inimputáveis são todos do sexo masculino (10.0%); os agentes do sexo feminino constituem
7.5% da amostra, verificando-se que 5.0% têm imputabilidade diminuída. Apesar do número
de ofensores do sexo feminino ser muito reduzido, salienta-se que uma ofensora com imputabilidade diminuída obteve pena suspensa (2.5%), e as restantes obtiveram penas de média duração apesar de estarem acusadas de homicídio qualificado (2.5% com imputabilidade
diminuída e 2.5% imputável). Estes resultados consubstanciam a investigação internacional,
refletindo uma tendência para a atenuação das penas de ofensores do sexo feminino quando estas obedecem aos estereótipos de género (Auehahn, 2007; Deering & Mellor, 2009).
Relativamente ao estado civil, todos os sujeitos inimputáveis são solteiros, corroborando o
descrito na literatura, que referencia que os parcos laços relacionais e sociais constituem um
fator de risco para a adoção de comportamentos violentos (Crump, Sundquist, Winkleby &
Sundquist, 2013; Markowitz, 2014). No entanto, quando observamos os resultados dos sujeitos com imputabilidade diminuída, verificamos que 22.5% estavam casados, 22.5% tinham
filhos menores e estavam empregados à data do crime, o que parece contrariar o exposto,
mas permite explicar a existência de uma elevada percentagem de vítimas familiares ou conhecidas do ofensor (Matejkowski, Cullen, Phyllis & Solomon, 2008).
No que concerne ao nível socioeconómico metade dos indivíduos inimputáveis pertencem
ao NSE baixo, encontrando-se a restante parte repartida pelos NSE médio e alto. Verifica-se que 20.0% dos sujeitos com
anomalia psíquica pertenceram a
famílias disfuncionais na infância
(5.0% inimputáveis e 15.0% imputabilidade diminuída), consubstanciando a investigação que evidencia esta condição como um
fator de risco (Arsehault, et al,
2000; Cadwell, 2011; Freckelton,
2007; Matejkowski, Cullen, Phyllis
& Solomon, 2008).
A Figura 3 descreve as variáveis
situacionais associadas ao crime
perpetrado. Os homicídios perpetrados por sujeitos inimputáveis
advieram de situações de roubo
(5.0%) ou não foi possível ao tribunal fazer prova material do que
conduziu à perpetração do crime
(5.0%). A literatura descreve que
não é invulgar a perpetração de
crimes violentos por motivos económicos quando os ofensores
mantêm consumos de substâncias psicoativas (Swinson et al.,
2011; Vinkers, Beurs, Barrendregt, Rinne & Hoek, 2011), podendo
constituir uma justificação para o
resultado obtido. Por outro lado,

Figura 3 Descrição dos ofensores
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uma crise psicótica poderá conduzir à exibição de uma conduta violenta sem motivo objetivo
para a mesma (Houser, Belenko & Brennan, 2012; Shaw, et al 2006b; Swinson et al., 2011).
Apesar de alguma investigação referenciar a elevada prevalência de perturbações mentais entre os sujeitos perpetradores do crime de violência doméstica (e.g. Belfrage & Rying,
2004; Dixon, Hamilton-Giachritsis & Browne, 2008, Oram, et al, 2013) na presente amostra
o mesmo não se verifica. Os resultados obtidos podem ser sustentados no facto dos homicídios terem sido cometidos por pessoas mentalmente instáveis, que não exibiam anomalia
psíquica (Thomas, Dichler & Matejkowski, 2011), mas que apresentam distorções cognitivas,
baixo autocontrolo sobre a raiva, poucas competências comunicacionais, baixa auto estima
e pronunciado machismo (Fernández-Montalvo, Echeburúa & Amor, 2005).
Na amostra, todos os crimes cometidos por inimputáveis estão associados à utilização de
objetos corto perfurantes, provavelmente porque corresponderão a crimes que envolvem
comportamentos impulsivos e não premeditados. O acesso fácil a objetos corto perfurantes, nomeadamente a facas de cozinha, justifica os resultados obtidos (Matejkowski, Cullen,
Phyllis & Solomon, 2008; Shaw, et al 2006b).
As vítimas são essencialmente familiares ou conhecidas dos ofensores (37.5% no caso da
imputabilidade diminuída e 7.5% no caso dos inimputáveis) conforme reporta investigação
(e.g. Oram, et al, 2013; Shaw, et al, 2006ab). Estes resultados são expectáveis atendendo a que os agentes com doença
mental estavam na sua maioria inseridos socialmente, abrindo-se a
possibilidade de que a existência
de relações sociais mais intensas e
debilitantes podem, num momento
de descompensação, resultar numa
conduta violenta (Matejkowski, Cullen, Phyllis & Solomon, 2008; Oram,
et al, 2013).

Figura 4 Descrição das variáveis situacionais
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Um vasto acervo de investigação
estabelece ligação entre o consumo de substâncias psicoativas e o
desencadear de condutas violentas
(e.g. Frackelton, 2007; Langevin,
et al, 1982; Swinson et al., 2011;
Vinkers, Beurs, Barrendregt, Rinne & Hoek, 2011), corroborando os
resultados obtidos ao observar-se
que 17.5% dos sujeitos com imputabilidade diminuída haviam realizado consumos e o mesmo para 5.0%
dos inimputáveis. No entanto, o exposto não é por si só explicativo de
todas condutas violentas desencadeadas, uma vez que a maioria não
estava sob o efeito de substâncias,
perspetivando-se outras explicações para o ato cometido (e.g. im-
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pulsividade e baixo autocontrole; episódio psicótico).
A investigação evidencia também que muitos sujeitos com doença mental, por não terem
uma boa rede social de apoio, perdem o contacto com os serviços de saúde e/ou abandonam a medicação prescrita (Matejkowski, Cullen, Phyllis & Solomon, 2008; Oram, et al,
2013; Swartz, et al, 1998). Por outro lado, existe também uma percentagem significativa de
indivíduos, que apesar de exibirem uma perturbação mental, nunca recorreram a um serviço
de saúde (Shaw, et al, 2006b), levantando-se questões sobre a eventual inevitabilidade do
crime. Os resultados descritivos, desta investigação, revelam que maioria dos sujeitos inimputáveis (7.5%), já haviam estado internados numa instituição psiquiátrica, estavam medicados e eram acompanhados pelos serviços de saúde. O exposto permite questionar a periodicidade do acompanhamento por parte dos serviços de saúde. Por outro lado, a fraca rede de
suporte social, conduz igualmente ao questionamento sobre o cumprimento da medicação
prescrita. Relativamente aos sujeitos com imputabilidade diminuída (37.5%), constatou-se
que 5.0% tinham estado internados em instituições psiquiátricas, 12.5% estavam em acompanhamento psiquiátrico e/ou psicológico e 10.0% estavam medicados à data do crime (cf.
tabela 4). Shaw e colaboradores (2006b) referenciam que, em muitos casos, os sujeitos não
exibem sintomatologia severa, não permitindo aos serviços de saúde exercer qualquer atividade preventiva, podendo ser esta a explicação dos resultados obtidos. No que concerne ao
consumo de substâncias psicoativas, observa-se que dos 47.5% dos sujeitos com doença
mental (sujeitos com imputabilidade diminuída e inimputáveis), 20.0% mantinham consumos abusivos de álcool e 12.5% de estupefacientes. O exposto consubstancia os resultados divulgados pela investigação que indicam que o consumo de substâncias psicoativas é
um fator de risco da perpetração de comportamentos violentos em indivíduos com doença
mental (Pickard & Fazel, 2013; Swartz, et al, 1998), levantando-se um sério desafio para
os profissionais que acompanham este tipo de população em termos das práticas interventivas e em termos éticos (Pickard
& Fazel, 2013), quando colocados
perante eventuais diagnósticos de
comorbilidade.
Relativamente aos resultados das
perícias forenses realizadas, verificou-se que as perturbações da
personalidade prevalecem nesta
amostra (cf. tabela 5) verificando-se em 12.5% dos imputáveis e em
2.5% com imputabilidade diminuída e inimputáveis, resultados que
corroboram a investigação (Belfrage & Rying, 2004; Fazel & Grann,
2004; Langan, Johnstone, 2010). A
presença de comorbilidade com o
abuso de substâncias psicoativas
(12.5% imputáveis e 12.5% imputabilidade diminuída) também é
sustentada com os dados da investigação (Shaw, et al, 2006b).
Apesar da literatura referenciar

Figura 5 História clínica dos ofensores
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uma prevalência elevada de homicídios
perpetrados por pessoas com perturbações psicóticas, nesta amostra a frequência é nula. Como referem Matejkowski,
Cullen e Solomon (2008), os sentimentos
de raiva em relação à vítima podem não
ter permitido a destrinça entre a fúria resultante de uma ameaça real ou imaginada. Por outro lado, indivíduos em remissão de sintomatologia psicótica podem
cometer crimes pelos mesmos motivos
que uma pessoa sem história psiquiátrica
(Modestin & Ammann, 1996). A elevada
prevalência de crimes perpetrados por
sujeitos com perturbações associadas
com o consumo de substâncias podem
constituir a explicação para os resultados obtidos, uma vez que o abuso de
substâncias psicoativas pode espoletar
quadros psicóticos (Wisdom, Manuel &
Drake, 2011). Salientamos que as perturbações da personalidade (12.5%) e com
Figura 6 Informação forense
concomitante consumo de substâncias
psicoativas (25.0%) registam as frequências mais elevadas, o que é concordante com algumas investigações desenvolvidas em
Portugal (e.g. Almeida, 1999; Saraiva, Costa & Pereira, 1995).
No que concerne a existência ou não de perigosidade social, constatou-se que 29 (54.0%)
sujeitos foram considerados com perigosidade social (17.5% imputáveis, 30.0% com imputabilidade diminuída e 10.0% inimputáveis).
Relativamente à criminalidade prévia ao homicídio, a maioria dos ofensores (67.5%) nunca
tinha cometido qualquer tipo de crime, incluindo os sujeitos inimputáveis. Verifica-se uma
maior frequência de contacto com a justiça nos sujeitos com imputabilidade diminuída constatando-se, inclusivamente, que 7.5% eram
reincidentes no mesmo tipo de crime (cf.
tabela 6).
Dos sujeitos com perturbação mental, verificou-se que em 20.0% dos casos houve
concurso de crimes, isto é, paralelamente
ao homicídio, foram cometidos outros crimes e julgados pelos mesmos. Os sujeitos
com imputabilidade diminuída foram julgados por detenção de arma proibida (arma
de fogo) e condução sem habilitação. O
sujeito inimputável foi julgado por crime de
roubo e sequestro.
Figura 7 Informação legal
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ANÁLISE INFERENCIAL
O acesso à justiça implica um processo igualitário, nomeadamente no direito à representação por um defensor, não podendo a vulnerabilidade económica constituir uma barreira.
Conforme referenciado, 60.0% dos arguidos
pertencem ao NSE baixo, verificando-se uma
associação estatisticamente significativa entre o NSE e o tipo de defensor a que o arguido recorreu - oficioso, não oficioso - (χ2
(2) = 16.610, p = .000), ou seja 87.5% dos
sujeitos com NSE baixo obtiveram apoio judiciário. No entanto, o facto de o arguido ter
sido representado por um advogado oficioso
não teve qualquer implicação na decisão judicial (χ2 (4) = .731, p = n.s.). Os resultados
encontrados indicaram que, por si só o NSE
do arguido e a situação profissional à data do
crime não consubstanciam associações significativas com a decisão judicial; contrariando os dados da literatura que apontam que
condições económicas deficitárias tendem a
diminuir a dosimetria da pena (Spohn, 2000;
Spohn, & Holleran, 2000; Zatz, 2000).

uma associação significativa entre o facto
de o perpetrador do crime ter pertencido a
uma família disfuncional durante a infância
e a sentença a que foi condenado (χ2 (4)
= 1.215, p = n.s). Poderemos sustentar os
resultados encontrados nos argumentos de
Aspinwall, Brown e Tabery (2012) quando
aludem que os fatores endógenos parecem
suplantar os exógenos, focando-se o julgador na existência ou não de uma anomalia
psíquica que condicione a capacidade de autodeterminação e julgamento.

A análise descritiva dos motivos que conduziram às ofensas revela que os crimes resultantes de situações de violência doméstica
foram os mais frequentes (32.5%) seguindo-se os gerados por altercações (20.0%).
Constata-se uma associação significativa
entre o motivo determinante do crime e a decisão judicial (χ2 (20) = 37.174, p = .011). Os
homicídios que advém de violência doméstica são severamente punidos, prevalecendo
as penas de média e longa duração, facto
provavelmente explicado pela autonomização deste crime advinda da reforma penal de
No respeitante à variável estado civil, apre- 2007 e pela crescente consciencialização
senta uma associação marginalmente signifi- social em torno do fenómeno da violência
cativa com a decisão judicial (χ2 (8) = 14.221, doméstica (Matos, Machado, Santos & Map = .076); já a existência de filhos menores chado, 2012). Os agentes a quem foi aplicaassocia-se significativamente com a senten- da a medida de internamento perpetraram os
ça proferida (χ2 (4) = 10.047, p = .040), ve- crimes por motivações económicas ou sem
rificando-se que apenas foram determinadas motivo aparente o que corrobora a investigamedidas de segurança aos sujeitos solteiros ção que veicula, por um lado, a associação
e aos que não têm filhos menores (cf. Tabela entre crimes contra o património por sujeitos
7). Estas associações corroboram os estu- com perturbação mental que exibem comdos que indicam a inclusão social enquanto portamentos aditivos e, por outro, o espoletar
fator protetor (Crump, Sundquist, Winkleby & de uma conduta violenta decorrente de uma
descompensação em que a vítima é alguém
Sundquist, 2013; Markowitz, 2014).
próxima do ofensor (Laajasalo & Häkkänen,
Relativamente ao sexo do agente, não exis- 2006; Swinson, 2011; Vinkers et al., 2011).
te associação significativa com a decisão Quanto ao tipo de relação do ofensor com a
judicial proferida (χ2 (4) = 5.997, p = n.s), vítima não se verificou uma associação signicontrariamente ao que a literatura refere ficativa (χ2 (8) = 7.202, p = n.s.), e o mesmo
(Armstrong, 1999; Deering & Mellor, 2009; ocorreu com o sexo da vítima (χ2 (8) = 9.596,
Peter, 2006). Este resultado poderá ser ex- p = n.s.) contrariando o reportado pela literaplicado pelo número reduzido de ofensoras tura, designadamente, sujeitos que vitimam
na amostra, apelando para a necessidade de vítimas do sexo feminino são sentenciados
investigações futuras que estudem arguidas a penas mais longas (Koons-With, Sevigny,
do sexo feminino. Também não se verificou Burrow & Hester, 2014).
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Relativamente ao meio de execução do ato,
verifica-se uma associação significativa com
a decisão judicial (χ2 (12) = 23.190, p = .026).
Os crimes perpetrados com o recurso a armas de fogo obtiveram penas mais elevadas,
uma vez que se associa outro crime, neste
caso detenção de arma proibida. Não deixa
de ser sinalizável a percentagem de crimes
cometidos com recurso a armas de fogo,
alertando-se para o problema do acesso fácil
a armas deste tipo por pessoas mentalmente
instáveis (Swanson, McGinty, Fazel & Mays,
2015).
O código penal português configura como
circunstância agravante a existência de antecedentes criminais. Nesta amostra, o teste
do qui-quadrado relevou não existir uma associação significativa com a decisão judicial
(χ2 (8) = 8.064, p = n.s.). Este resultado não
encontra suporte na literatura, levantando-se
a hipótese de no caso do homicídio perpetrado por sujeitos com perturbação mental,
outros fatores assumirem maior importância
para os magistrados portugueses. Contudo,
a análise descritiva permitiu conferir que os
sujeitos reincidentes no mesmo tipo de crime
foram condenados a penas de prisão mais
severas e todos os agentes com antecedentes criminais foram condenados a penas de
prisão efetiva.
A defesa dos agentes alega a existência de
história de perturbação mental anterior ao
crime em 85.0% dos casos, verificando-se
uma associação significativa entre esta alegação e a decisão proferida (χ2 (4) = 12.717,
p = .013). Aparentemente os magistrados
não desculpabilizaram os agentes, no entanto, a análise não permite apurar se, sem esta
alegação, o número de anos de prisão efetiva seria superior. Atendendo a que os magistrados tendem a atenuar a pena dos sujeitos com doença mental (Aspinwall, Brown &
Tabery, 2012; Grey, 2012), os advogados de
defesa recorrem a heurísticas que vão de encontro ao expectável (Arce, Fariña & Novo,
2004), procurando um “novo” entendimento
acerca do ofensor e do evento criminal. Não
deixa de ser interessante salientar, que todos
os sujeitos cujo resultado da perícia indicou
76| CRIMINOLOGIA

para a inexistência de perturbação alegaram
anomalia psíquica.
O facto de o agente ter beneficiado de acompanhamento psiquiátrico e ter lhe sido prescrita medicação anteriormente ao crime não
se associam significativamente com a sentença (χ2 (4) = 5.603, p = n.s.; χ2 (4) = 5.988,
p = n.s.); mas verificou-se associação entre o
ter estado internado numa instituição psiquiátrica e a decisão judicial (χ2 (4) = 12.697, p
= .013), o que vai de encontro ao facto dos
magistrados valorarem as condições clínicas
efetivamente comprovadas (Grey, 2012).
No que concerne à história de consumo de
substâncias psicoativas, verifica-se que os
consumos regulares de álcool e 22.5% estupefacientes por parte dos ofensores não
têm uma associação significativa com a decisão judicial (χ2 (4) = 2.732, p = n.s.; χ2 (4)
= 3.448, p = n.s.). No momento do crime
25.0% haviam consumido álcool e 12.5% estupefacientes, não se verificando a existência de associações significativas com a decisão proferida (χ2 (4) = 3.867, p = n.s.; (χ2 (4)
= 3.135, p = n.s.). Não obstante, a dispersão
dos resultados descritivos é elevada, o que
reforça o divulgado na literatura, designadamente, o contrassenso relativamente à forma
de ponderar estes fatores (Barnett, Brodsky
& Davis, 2004; Butler & Moran, 2002; Freckelton, 2007).
Relativamente à avaliação forense, o tribunal demonstrou concordância com os resultados da perícia forense em 77.5% dos casos, concordância parcial em 15.0% e total
discordância para 7.5% das perícias. O teste
do χ2 mostrou não existir associação entre o
diagnóstico mencionado na perícia e a sentença proferida (χ2 (20) = 22.926, p = n.s.). A
análise descritiva dos dados revela bastante
dispersão entre os diagnósticos e a decisão
pronunciada, o que corrobora o descrito por
Marques-Teixeira (2006). A título descritivo,
evidencia-se que 81.5% sujeitos com perturbação mental foram condenados a penas
efetivas de prisão, dos quais 22.5% a penas
de longa duração (17 a 25 anos), questio-
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nando-se se o sistema prisional português não se ter verificado associação significativa
dispõe de respostas a nível de reabilitação e entre a apresentação de pareceres forenses
requeridos pela defesa e a decisão judicial
ressocialização eficazes para tais casos.
tomada (χ2 (4) = .199, p = n.s), assentando
Relativamente à determinação de imputabi- provavelmente, como referem Gonçalves e
lidade, a maioria dos ofensores foram con- Machado (2011) não no principio da malefisiderados imputáveis (52.5%), 37.5% com cência, mas no princípio da beneficência.
imputabilidade diminuída e 10.0% inimputáveis, verificando-se a existência de uma associação fortemente significativa entre esta
variável e a sentença (χ2 (20) = 22.926, p
= .000). Conforme determina o código de
processo penal, os magistrados parecem decidir em função da culpa e da perigosidade
do agente, (Gaspar, et al., 2014), contudo é
necessário que seja comprovado o nexo de
casualidade entre anomalia psíquica e crime
(Grey, 2012), isto é, primeiro analisa-se o crime e só depois o autor (Henriques & Pais,
2006), deixando para plano secundário o
quadro clínico evidenciado na perícia.
O que o tribunal ou as partes pretendem com
a comparência do perito em audiência é de
particular importância, pretendendo-se que
defina com precisão o sentido das respostas
emitidas e que as justifique devidamente. A
análise inferencial aponta para uma associação significativa entre os esclarecimentos dos peritos e a decisão judicial (χ2 (4) =
11.641, p =.020). A análise descritiva sugere
tendência para os esclarecimentos do perito serem solicitados quando são aplicadas
penas de maior duração ou de internamento
justificando, provavelmente, a complexidade
do processo-crime. O depoimento do perito
não consubstancia atenuação das penas,
mas sim o esclarecimento relativamente à
presença de condição psicológica ou psiquiátrica a ser ponderada na decisão judicial,
conforme dispõe o código do processo penal.
A investigação de Murrie e colaboradores
(2013) aponta para diferenças entre os pareceres emitidos por peritos da defesa e emitidos pela acusação. Sousa (2011) salienta
que os pareceres podem não ser idóneos e
não se constituem juízos científicos, conforme dispõe o art.º 163 do código de processo
penal. O exposto parece justificar o facto de
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Dados referentes a 31 de dezembro e cada
ano civil referenciado (Sistema de Segurança Interna, 2014).

1

Art.º 151 do código de processo penal
(Gaspar et al., 2014).

2

Art.º 160 do código de processo penal
(Gaspar, et al, 2014).

3

Implicação na determinação da privação da
liberdade da pessoa de forma temporária ou
por tempo indeterminado.

4

As penas efetivas de prisão foram organizadas segundo os seguintes critérios: i)
pena de curta duração: entre 3 e 10 anos
de prisão efetiva; ii) pena de média duração:
entre 11 e 16 anos de prisão efetiva; iii) pena
de longa duração: entre 17 e 25 anos de
prisão efetiva (engloba apenas o homicídio
qualificado).

5

6

Figura 8 Decisão Judici
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Lei 59/2007 de 4 de setembro.
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CONCLUSÃO
Como preconiza Baum (2012) a psicologia assume um papel importante quando se trata de
conhecer e compreender a decisão no judiciário, uma vez que permite o acesso à compreensão do que é julgar e de como os magistrados o fazem.
Com base nos resultados obtidos nesta investigação, apreendemos que os magistrados
portugueses tendem a valorar a doença mental quando existe manifestação clinicamente
comprovada. No entanto, não deixam de se mostrar sensíveis ao facto dos arguidos serem
casados e terem filhos menores, sustentado, provavelmente, no facto da integração social
ser preventor de crimes futuros.
É comum a condenação de ofensores com perturbações mentais (onde se incluem as perturbações da personalidade) a penas de prisão efetiva, o que reflete tendência retributiva
do sistema penal português. Questões associadas à segurança e organização do contexto
prisional podem ser colocadas, assim como relativas à reabilitação e ressocialização dos
ofensores. Surge a necessidade de pensar numa alternativa quando o agente não é inimputável. Finalmente, o número elevado de vítimas familiares ou conhecidas do homicida fazem
refletir sobre a necessidade de programas de índole educacional dirigidos às famílias com
doentes mentais.
Importa salientar que esta investigação se reveste de carater exploratório e serviu-se de uma
amostra não representativa, o que não permite a generalização dos resultados encontrados.
De facto, a falta de informatização dos serviços judiciários, implicou que os processos-crime
facultados resultassem da memória dos oficiais de justiça de cada tribunal para identificar
e localizar os processos. Resta a dúvida se as naturais limitações da memória humana não
permitiriam alargar o acesso. Apesar das limitações dos resultados, estes permitem ainda
assim refletir sobre a necessidade de uma qualificada e adequada formação dos peritos, pois
é dela que advém o resultado das perícias e sobre este se funda também a decisão judicial.
Por outro lado, questões aliadas à necessidade do magistrado compreender/conhecer, de
facto, as implicações da anomalia psíquica exibida no comportamento do ofensor, permitiria,
talvez, decisões com maior sentido de justiça. Provavelmente, enquanto tal não ocorrer, continuaremos a assistir à utilização da doença mental como desculpabilizadora/desresponsabilizadora do crime, por parte da defesa do arguido, promovendo a banalização da utilização
da doença mental destituindo-a da credibilidade e importância que lhe é devida.
Os dados deste estudo reportam-se a uma área geográfica restrita, zona norte de Portugal,
realçando-se a necessidade de efetuar uma investigação similar abrangendo mais zonas do
território nacional de forma a obter-se uma visão mais alargada e compreensiva. Por outro
lado, os dados da literatura em Portugal são inexistentes e internacionalmente não é possível
estabelecer comparações e conclusões absolutas, uma vez que os sistemas penais entre
países diferem. Não obstante, o presente estudo não se encerra em si mesmo, constituindo
um pequeno degrau para o acesso ao conhecimento de como se julga o homicídio perpetrado por pessoas com perturbação mental de acordo com o sistema judicial português. Os
resultados obtidos, que se traduzem em associações estatísticas, não informam quais os
processos subjacentes à apreciação dos factos, abrindo portas à investigação de carácter
qualitativo, que procura aceder à perspetiva dos participantes.
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SERVICE-LEARNING:
A NEW APROACH TO THE CULTURE OF PEACE AND
SOCIAL JUSTICE IN YOUTH IN SOCIAL RISK
Vitor Miguel Silva Universidad Lusiada do Norte - Porto and José Luís Alba Robles Universidad Valência

ABSTRACT
Service-learning has qualities that naturally
lend itself to the study and advancement of
peace education and social justice. It focuses
on building empathy, looking for creative solutions for complicated and long-term problems,
and above all, empowering citizens by making
them realize their full capacities as human
beings. Service-learning is currently being
used in a number of peace studies courses in
higher education and many K-12 teachers are
beginning to appreciate its application to social
justice in the classroom. These concepts and
more will be discussed in this article.
I. PEACE EDUCATION
Before exploring the concept of peace
education, it is necessary to first understand
what peace is. Reardon and Cabezudo describe peace as “a dynamic social process in
which justice, equity, and respect for basic human rights are maximized, and violence, both
physical and structural, is minimized” (Reardon
& Cabezudo in Opotow, Gerson & Woodside,
2005, p. 304). Peace is an invariably difficult
subject to define as it is a “concept that motivates the imagination” (Harris & Morrison, 2003, p.
12). Vincent Martinez Guzman (2005) prefers
to describe “peaces” in the plural form, connoting that there are many different types of peace that exist. This is why the concept of peace
education is so very complex; the lesson plan
varies depending on individual circumstances
and interpretations. It is not like teaching math,
where the teacher has a set of criteria of what
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formulas to teach each year, and every problem has one correct answer—albeit various
methods of arriving to the answer. Peace on
the other hand has just as many methods as it
has theoretical and practical answers. Peace
may not be something that you can teach with
a set of criteria, rather something you must experience. Tricia Jones (2005, p.346) notes that
no typical peace education curriculum exists,
although peace education programs typically
include “anti-racism, conflict resolution, multiculturalism, cross-cultural training and the cultivation of a generally peaceful outlook” Jones
(2005, p.346). She also comments on the challenges of peace education, which “include the
breadth of programming, the locus of the work,
and the range of the goals” (Jones, 2005, pp.
345-346). According to Fran Schmidt of Peace
Education International, peace education includes the following skills: communication, listening, understanding, different perspectives,
cooperation, problem solving, critical thinking,
decision making, conflict resolution, and strategies to make nonviolent social change. UNESCO defines peace education as:
the process of promoting the knowledge, skills,
attitudes and values needed to bring about
behavior changes that will enable children, youths and adults to prevent conflict and violence,
both overt and structural; to resolve conflict peacefully; and to create the conditions conducive to peace, whether at an intrapersonal, interpersonal, inter-group, national or international
level. (UNESCO, 2002)
The United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) intends to
foster a Culture of Peace through education:
by revising the educational curricula to promo-
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te qualitative values, attitudes and behaviors
of a culture of peace, including peaceful conflict-resolution, dialogue, consensus-building
and active non-violence. Such an educational
approach should be geared also to:
• promote sustainable economic and social development
• promote respect for all human rights
• ensure equality between women and
men
• foster democratic participation
• advance understanding, tolerance and
solidarity
• support participatory communication
and the free flow of information and knowledge
• promote international peace and security
Peace education strives to inform and make
students aware of the causes and damages of
violence (individual, structural, cultural, and environmental) and give nonviolent alternatives
to conflict. Peace education can occur in schools, community centers, churches, at home, in
after-school programs, or in higher education.
The context of peace education depends whether or not the society is experiencing a current
or recent intractable conflict, such as in Sierra
Leone, Northern Ireland or Israel-Palestine.
There are several important aspects of peace
education according to the book Peace Education by Ian Harris and Mary Lee Morrison
(2005). Different knowledge areas exist within
the context of peace education, Human Rights
Education being one of these areas. This includes teaching the Universal Declaration of
Human Rights and respect and dignity for all
humanity. Within a human rights context, peace education attains to soften hate created between groups based on class or race through
respect and compassion. Environmental education is another facet of peace education. Within this area the importance of care and respect for the environment is taught, our Earth’s
limited resources are discussed and sustainable development is encouraged (development
can be a topic on its own as well). International
Education is an important aspect of peace education so that students learn about the complex
interstate relationships that often lead to war. A
worldview is also developed in this area of peace education, students are encouraged to view

themselves in a more broad sense in connection to the rest of the world, in other words, how
to become a global citizen. It is important that
each of us are able contemplate the effect we
have on others and vice versa, the effect others
have on us. Educating for Gender Equality is
another form of peace education focusing on
injustice and violence experienced by women
and girls in interpersonal, community, institutional, and societal contexts (Opotow, Gerson &
Woodsdale, 2005, p. 308). Globalization is a
recent phenomenon that has made peace education even more urgent, as we need to understand the way economic relations work and
how they either exploit or favor certain countries, peoples, and social classes.
One of the most important areas within peace education is conflict resolution education.
Conflict is a part of our daily lives, from the interpersonal to the international level. Without
awareness of our own emotions and ways to
deal with conflict peacefully, many conflicts escalate to violence. Conflict resolution education gives students resources to put into practical use when they inevitably confront conflict.
Conflict resolution education includes teaching
listening and communication skills and aims to
show students how to put themselves in the
others’ shoe (empathy). Conflict resolution also
involves creative problem solving and working
cooperatively. This is something that must be
implemented on a school wide level in order
for the students to live in an environment where resolving conflicts peacefully is the norm.
Peace education can also be empowering for
its students. It fosters self-esteem, love and
cooperation. It teaches that each person has
a voice and is worthy of respect, and that cooperation outweighs the old norm of hierarchal
dominance-based relationships. Empowerment is taught through the process of peace
education and its democratic ways of including
everyone. It is also taught through the recognition of fears and emotions, and the knowledge
that each of us can control our environment.
A large problem of violence exists in American
schools, from bullying to harassment, fights
and flat out gun violence. Schools need to shift
from the authoritative manner in which they
conduct themselves to a more democratic model of society, reflecting peace education ideals
such the ones Johnson and Johnson present:
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Values reflective of cooperation, controversy,
and integrative negotiations, which include
commitment to the common good and to the
well-being of others, a sense of responsibility
to contribute one’s fair share of the work, respect for the efforts and viewpoints of others
and for them as people, behaving with integrity, empathy with and caring for the other
parties, compassion when other members
are in need, equality, and appreciation of diversity (Johnson & Johnson, 2005, p. 290).
Using integrated teaching methods to educate students on the importance of moral inclusion and what it means to include or exclude
someone in your scope of justice just because
of who they are, is imperative to try and release tensions between our fractured society.
The effects of morally excluding someone from
your group can be damaging both for the individual and society. In fact, students who felt
marginalized and morally excluded by their
peers committed several of the recent school
shootings in the United States (Columbine and
University of Virginia). Creating a classroom
where cooperation and common goals are present and groups have an opportunity to relate
to one another in a positive way is one way to
create a more peaceful society.
Peace education is much more pedagogy or
methodology than a single subject. It is just
as important to stress how the material is taught as what is taught. Peace and justice can
be weaved into each subject area, as seen in
the examples in Peace Education. History can
be taught from a different perspective using
Howard Sinn’s The People’s History. Biology
and science can be taught the power (and danger) of nuclear weapons or the effects of global warming (Harris & Morrison, 1999, p. 107).
There are countless ways to infuse peace into
each subject, in this case “peace” meaning
awareness of what can create damage or violence in our lives.
To sum up peace education, it is a complex
and diverse matter, and there is no one way to
implement a peace into a program or school.
What is clear though, is that students should
have an understanding of violence (what causes it and what effects it has), that students are
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able to question and critically think about the
structure of the world order and its militaristic
style, that students learn about various organizations at the grassroots and international level
that are designed to create a culture of peace
(Non-governmental organizations or the UN),
that conflict resolution teaches communication
and alternatives to violence and is actively used
within the program, and finally that nonviolence
is taught as the only way of life that our human
race will survive future generations.
II. SERVICE-LEARNING AS PEACE
EDUCATION
Now that peace education has been defined, it
is possible to look at service-learning through
a peace education lens. The professor Kathleen Maas Weigert (1999) discusses the roots of
service-learning within the realm of peace, moral good and education. The importance of Paolo Freire’s ideas on oppression and what he
referred to as the “banking model” of education
are central to service-learning (Maas Weigert,
1999). Service-learning challenges the traditional roles of teacher and student and allows
for openness of learning and teaching, in other
words, roles can be such as “teacher-as-student” or “student-as-teacher.” Maas Weigert
states:
The idea that is basic to both of these Freirean
contributions is that each person has something to offer others, each something to receive, and the community is better off in the process and in the product(s) that emerge. This
alters the learning context in ways that emphasize the responsibility of the individual and of
the community as a whole to be active participants in the education process (Maas Weigert,
1999, p. 13).
In order to empower and engage students in
service-learning, this step of “teacher-as-student” and “student-as-teacher” is imperative.
It gives students the power to be assertive in
the learning process and take responsibility for
education that benefits the collective. Maas
Weigert (1999) also cites bell hooks’ work as
being an important step in the development of
service-learning pedagogy. Hooks speaks of
the importance of creating a learning environ-
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ment where students can take risks and teachers do not assume absolute authority. Hooks
refers to this as a “learning community:”
We can choose to help ‘create’ such a community. And it seems to me, it is in such communities, building on (and in some cases, yes, rejecting) what we learned first in the family or
school or neighborhood community, that the
moral education that is key to the fully human
life can take place (Maas Weigert, 1999, p. 14).
Service-learning has also been referred to as
“community-based learning” as the word “service” at times can have an unintentional hierarchical implication.
I have found it fruitful to use the term community-based learning for this pedagogy, because it seems to incorporate some of the good
envisioned in service-learning while avoiding
some of the difficulties; for example, the idea
that “service” connotes noblesse oblige or that
service is a one-way relationship (Maas Weigert, 1999, p. 16).
Especially in a social justice context, Seth
Pollack (1999) also advises about the varied
meaning in the word service. “Service can be
understood as charity, with the goal of address
immediate needs, or it can focus on resolving
deeply embedded social problems and bringing about structural changes in both social
and economic relations” (Pollack in Cruz et al,
1999, p. 18). It is important that the service
not be perceived as charity work in order for
service-learning to make the largest impact regarding social justice and moral good.
Service-learning involves the entire community in education, and resonates with the popular African proverb “it takes a village to raise a
child.” In order for an effective service-learning
program to be executed, the school must seek
and develop positive working relationships
with community groups, media, government
organizations and businesses. Cooperation,
equality and respect among all stakeholders
must be taken seriously, and there must be
care taken that the power in the relationships
among the stakeholders do not become unbalanced. In other words, service-learning is not
charity work, where one side has significantly
more social power than another side. Maybach
(2007) reports that Paulo Freire, and a number
of other authors influenced by his work, cautio-

ned about the potential dangers of charitable
work that did not include a critical examination
of the social and political forces that created the
need for charity in the first place. Furthermore,
the former director of the National Society for
Experiential Education notes that “a good service-learning program helps participants see
their (service) questions in the larger context
of issues of social justice and social policy—rather than in the context of charity” (Kendall as
cited in Cruz et al, 1999, p. 3). Student projects
with a social-justice theme aim to create equality. It should be observed that service learning
in a moral or social-justice context is not value
neutral, and thus can have the tendency to become controversial as some may view this teaching method as a political tool.
Service learning not only gives students a sense of responsibility and duty, but empowerment
as well. The Project on “Education for Democratic Citizenship” report writes: “The ultimate
goal of empowerment is to prepare individuals
and communities for civic and political participation” (Birzéa, 2000, p. 55). Noting this, it is
also observed that one of the challenges in democracy today is the distance between citizens
and change, as well as civic disengagement
(Billig, Root and Jesse, 2005, p. 3). Citizens
feel that the problems that face today’s society
are beyond their control, and therefore feel less
inclined to initiate or participate in the political
process or public policy initiatives that lead to
more democratic communities (Lisman, 1998,
p. 89). Bos, Williamson, Sullivan, Gonzales,
and Avery, (2007) found a correlation between
U.S. high school students intention to vote or
participate in civic activities and the proportion
of civic and government textbook entries on rights versus civic duty and responsibility.
If we, as a society, consider the democratic involvement of our youth as citizens as an important pedagogical goal of civics instruction, we
also might consider teaching them more about
political obligations and participation—and less
about rights—as a more plausible method of
reaching that goal (Bos, Williamson, Sullivan,
Gonzales, and Avery, 2007, p. 1278).
The over-emphasis on teaching rights without
focus on responsibilities lead students to entitled, individualistic attitudes versus a more
collective and dutiful attitude. David Lisman
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(1998) argues that it is the educator’s role to
empower students in the classroom by helping
them understand the role they play in democracy and then provide opportunities to decide on
a democratic basis what community projects to
support (Lisman, 1998, p. 109). Ed Schwerin
(1999) writes “…free democratic communities
depend on mutual responsibility and that rights
without obligations are ultimately not sustainable (Schwerin, 1999, p. 215). Aside from promoting active democratic participation, service-learning can be considered a type of peace
education, as it encourages students to take on
an empathetic approach in situations and environments they might not have been exposed
to before. Succinctly put, service-learning is a
“promising approach to the challenge of civic
engagement” (Billig, Root, Jesse, 2005, p. 3).
In the Service-Learning for Civic Engagement series: Race, Poverty and Social Justice
(2007) “The Day Labor Project” is described as
a social-justice service-learning project taken
on by the Ethnic Immigration class at California State Polytechnic University-Paloma. The
students first learned material that would help
them understand the plight of immigrant workers at a day labor center and then began meeting with them at weekly meetings to discuss
new employment opportunities or how they might deal with employers that refused to pay the
immigrant workers. The first major project the
students set up involved various community-based organizations and also representatives
from the Mexican Government in order to provide a day and location for 1,000 immigrants
to apply for a matricula card, which gave them
access to open bank accounts, defend their
human rights, and send remittances abroad
(Cadena and Calderón, 2007, pp. 63-80). “The
Day Labor Project” continued all semester ultimately held a “day laborer” parade in order to
recognize the immigrant workers as part of the
community, resulting in increased job offers for
them. This is just one example of how social
justice can be improved through service-learning. Social justice is one of the key themes
in service-learning, as shown in the following
section.
III. SERVICE-LEARNING FOR SOCIAL
JUSTICE
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A socially just society is one where all
members have their basic needs met and are
physically and psychologically safe and secure to be able to develop to their full capacities
and capable of interacting democratically with
others (Adams, Bell and Griffin in Wade, 2007,
pp.156). When the ideals of social justice are
applied to service-learning the end goal is to
“develop their (the students’) democratic capacities: to question, to challenge, to make real
decisions, to collectively solve problems” (Bigelow et al. in Wade, 2007, pp. 157). A socially
just society is void of all kinds of discrimination
based on race, class, sexual orientation, religion, age, disability or any other factor. Both
service-learning and social justice education
share many similar characteristics, the largest
being that they are both “aimed at ameliorating
societal problems and both involve students
working collectively with others to effect change” (Wade, 2000, p. 157). However, where
social justice education differs from service-learning is in its explicit goal of creating social
change and questioning the societal norms
and practices that have lead to unjust situations from the root cause.
According to Wade (2001) there are certain
characteristics that lead to service-learning
projects having a larger focus on social justice,
as seen below:
Principles of Social Justice-Oriented ServiceLearning
Social Justice Education - Examples in Service-learning Practice
Student-centered
Students are involved in choosing the issue of
concern for their service-learning project. Students are asked to explain how this issue connects with their own lives.
Collaborative Students
Collaborate with their classmates, others in the
school, and most importantly, the recipients of
the service, in the design and conduct of the
service-learning project.
Experiential Students
Are actively engaged in community needs assessment, research, and project development
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as well as service activities in the school and/
or community.

is a long and complicated process requiring a
dedicated citizenry committed to living in a socially just society.
Intellectual Students
Wade (2007) also suggests introducing soSeek out a variety of sources with multiple cial justice issues early in education in order
perspectives as they study and analyze the is- to acclimate children to thinking about what it
sue they have chosen. They also use subject means to live in a socially just society. Wade
matter skills and knowledge to plan and carry makes the point:
out their service-learning project.
The complexity of social justice issues might lead one to think that such topics should
Analytical Students
Examine the root causes of the problem they be relegated to higher education or political
are addressing. They consider whose voices “think tanks.” Yet it is precisely because of
have been excluded and what their own role is these problems are so persuasive and persistent that service-learning for social justice
in relation to the problem.
should begin in the early years of schooling.
If students are to develop a commitment to
Multicultural Students
Adopt an inclusive approach to the problem social justice ideals, this work should begin
they are addressing, in terms of understanding in the elementary years when children are
the issue from diverse perspectives and also in concerned with “fairness” and when their
terms of whom they involve and how they work empathy and perspective taking abilities are
developing” (Wade, 2007, p. 158).
together on the problem.

While many educators might think introducing
social justice issues to elementary school students is not age-appropriate, there are teachers that have success with their elementary
students.
While some may think elementary students
Activist Students
are too young to be introduced to such comEngage in direct and/or indirect service as well plex ideas such as social justice, there are
as advocacy aimed at creating a more socially age-appropriate projects and activities that
just society. (Wade, 2001).
elementary students are capable of handling.
Wade (2007) interviewed 40 elementary schoMany of these practices have been discussed ol teachers about their experiences with social
very often, including having students research justice in the classroom. She found that teathe root causes of the problem being addres- chers used a variety of methods to introduce
sed, applying diverse and multicultural pers- social justice, including: encouraging students’
pectives in each project and having students questions, using multiple perspectives for letparticipate in community needs assessments. ter writing and modeling activism. One meSocial justice-oriented service-learning en- thod used by teachers is maintaining an open
courages students to question the status quo classroom, one where the students know they
and look deep into social issues to find what can ask and discuss questions. One 4th grasocial forces created them. “Paulo Freire, and de teacher told about how her students felt a
a number of authors influenced by his work, schoolyard rule was unfair and petitioned to
cautioned about the potential dangers of cha- have it changed. Because the students knew
ritable work that did not include a critical exa- they could raise questions and discuss issues
mination of the social and political forces that in class, they expressed concern about a rule
created the need for charity in the first place” dividing the playground into sports space for
(Maybach in Wade, 2007, pp. 158). Attaining boys and jump ropes and jacks for girls; they
social justice is by no means an easy feat, qui- could not play together. The students felt this
te the contrary. Because seeking social justice was unfair and by discussing the issue in class
often means disturbing the powers that be, it they came up with the idea to get signatures
Value-based Students
Acknowledge the controversial nature of aspects of the problem they are addressing. They
examine and discuss the values involved.
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from other students at the school and present
it to school administration, effectively changing
the playtime rule. Another teacher spoke about
how her 1st and 2nd grade students were upset
over the wastefulness at lunchtime due to the
lunches being served on Styrofoam trays. The
students worked with parents and school employees to collect evidence about the waste,
and then arranged a meeting with the district
director of food services. The young students
had no problem in confronting the director and
asking him questions about the use of Styrofoam, which is harmful to the environment. The
students were not able to ban Styrofoam from
the lunchroom, but it was still a very empowering situation for them to be in.
Many teachers interviewed by Wade (2007)
about their social justice/service-learning practices used letter writing as a way to introduce
multiple perspectives in social issues. One teacher gave the example of how his fifth- and
sixth-grade students were upset over a recreation center that was to be built in their city,
but was being put aside in order to build a golf
course first. The students felt it was unfair that
a lucrative golf course be built before a recreation center, so they wrote letters the city newspaper and their teacher was able to arrange a
meeting with the mayor, council members, and
other interested parties from both the golf course and recreation center. This introduced the
students to the various sides of the issue, and
in the end the recreation center was built before the golf course.
Wade (2007) tells other stories of how teachers
model activism for students by advocating their
own personal passions, and although students
may not have the same passions, they are able
to inspire students to advocate for what they
believe is important. One of Wade’s observations from the teacher interviews was that “while students were usually (though not always) introduced to multiple-perspectives, it appeared
that often students were persuaded to adopt
the teacher’s perspective on the issue at hand”
and adding “it is important that teachers do not
completely plan or guide the students’ activism
work in the direction that the teacher thinks Is
appropriate” (Wade, 2007, p. 162). Many teachers voiced struggles with their intentions to
introduce social justice to their students, one of
the main challenges being time—as state stan90| CRIMINOLOGIA

dards and standardized tests usually take the
forefront on classroom time. Other teachers
complained about the required curriculum that
some teachers felt was socially unjust in itself, for example one science lesson that had
students tape weights to a living organism to
make observations. The teacher felt that this
was in contrary to the lessons about respecting
living organisms that she teaches her students.
Some teachers did not feel supported by their
colleagues or by school administration, as the
types of lessons they were teaching were “alternative” or hippie-like. In order to improve
social justice service-learning in the classroom
Wade suggests “1) honoring students’ concerns and supporting their questions and initiative
2) including multi perspectives and advocacy
through letter writing and 3) modeling activism
and concern for social justice issues” (Wade,
2007, p. 164). The elementary classroom is
a perfect place for students to begin exploring
how they feel about social justice issues and
experimenting with advocacy for their own passions.
IV. CONCLUSION
As seen through the examples in this
chapter, service-learning can be a form of peace education. Because service-learning provides students with personal experience in
empathy, multiple perspectives and especially
social justice, it encourages them to put themselves in the others shoe and to critically think
about what is “fair” in society. Many issues
important to peace education such as conflict
resolution, gender equality, sustainability, human rights and non-violence can be explored
through service-learning projects, and although students might not be away that they are
explicitly studying peace, the lessons learned
and results achieved would certainly make a
peace educator content.
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SÓCIO
CONDIÇÕES PARA SER SÓCIO:

- Ser aluno da Licenciatura em Criminologia em estabelecimento de
ensino superior português ou ser Licenciado na área Criminologia.
- Preencher e enviar, de acordo com as instruções referidas, a Ficha de
inscrição.
- Pagar quota mensal de €2.
- Lembramos a todos que é um direito conhecerem os Estatutos da
Associação, bem como que os associados poderão examinar e votar o
relatório de contas na Assembleia-Geral que será feita ordinariamente
uma vez por ano para este efeito.

Em caso de dúvida, por favor use o mail apcriminologia@gmail.com ou
os contactos telefónicos 937 516 990 / 912 607 921
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APC – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIMINOLOGIA
Ficha de Associado
Nome: ________________________________________________________________________
Morada: _______________________________________________________________________
Código Postal: ______________________ Localidade: ________________________________
Contacto telefónico:___________________ E-mail: ___________________________________
Doc. de identificação nº: _____________________ NIF: _______________________________
Estabelecimento de Ensino: ______________________________________________________
(*) Inscrevo-me como:

Sócio

Sócio-estudante:

Profissão: ___________________________________ Data de nascimento: _______________

Declaro ter conhecimento dos objectivos da APC - Associação Portuguesa de Criminologia,
que subscrevo voluntariamente, e dos direitos e deveres que me conferem a qualidade de
associado (a).
Comprometo-me a enviar os seguintes documentos, por meio de e-mail ou carta registada
com aviso de recepção, sob pena de a minha inscrição não ficar efetivada: fotocópia do BI e NIF
ou CC; fotocópia de boletim de inscrição do corrente ano lectivo/certificado de conclusão de curso;
fotocópia comprovativa da transferência bancária para pagamento de quotas; fotografia tipo
passe.
Os dados recolhidos serão registados e mantidos sob sigilo numa base de dados sob a responsabilidade da
Associação, e destinam-se exclusivamente ao processamento interno e à divulgação das suas actividades.

Data: ___/____/________

Valor da quota: €2/mês

NIB/IBAN para transferência bancária: (PT50) 0036 0483 99 10 6000 4496 9
Morada: Rua de Zurique, 9 4485-515 Mindelo
E-mail: apcriminologia@gmail.com
Em caso de dúvida, contacte: 918 988 817 / 937 595 067
(*) No caso de se inscrever como sócio estudante, após terminar o curso, deverá dar conhecimento desse facto à Associação
via e-mail ou carta, anexando certificado de conclusão de curso, para que possa usufruir dos direitos de sócio e não de sócio
estudante.
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