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anotações e comentários

Hugo Luz dos santos

A Mediação Penal
e o Arquivamento
com Dispensa de Pena



Prefácio

Professor Doutor Catedrático Germano Marques da Silva

I. O Doutorando Hugo Luz dos Santos honra- me uma vez mais com o convite
para prefaciar esta sua monografia. Também mais uma vez o faço com muito
gosto, não tanto pelo tema que é o objecto da obra, que me não tem merecido
especial dedicação, mas pela qualidade do trabalho do Autor.
O Doutorando Hugo Luz dos Santos habituou- nos a esperar dos seus trabalhos
uma dupla preocupação e perspectiva: teórica e prática. Não se limita nunca
a explorar os textos legais, procurando esclarecer os menos claros para
facilitar a sua aplicação prática, tarefa, aliás, sempre importante, mas além
desta preocupação constante nas suas obras de servir a aplicação do direito
aos casos ocorrentes – e a ciência do Direito é também uma ciência prática
– há sempre nas suas obras uma fundamentação teórica das soluções que
apresenta. Os seus trabalhos são sempre construções teóricas, científicas,
vindo depois as aplicações para a vida do Direito.
Também é assim nesta monografia que consta de duas partes. A I parte
justifica a admissibilidade e conveniência dos institutos da mediação penal
e do arquivamento com dispensa da pena; na II parte trata de aspectos
práticos daqueles institutos jurídicos.

II. O diálogo, a negociação, é da essência do ideal democrático e por isso
que cada vez mais os autores que procuram interpretar as normas à luz
daquele ideal preconizem a participação activa de todos os sujeitos processuais
na definição do direito no caso concreto, donde a essência do processo dito
de estrutura acusatória com reflexos em institutos que pressupõem neces-
sariamente a negociação entre a acusação e a defesa sob a supervisão do
juiz a quem cumpre, em última instância, a defesa da legalidade democrática.
É assim na suspensão provisória do processo, no processo sumaríssimo, na



confissão integral e sem reservas, na negociação da sentença, e é assim
também na mediação penal. Todos, porém, sem perda do simbolismo que
representa ainda a decisão final por parte de um tribunal para reafirmar na
condenação que a solução encontrada com a participação da acusação e da
defesa, da vítima e do agressor, não é um mero negócio de natureza privada,
mas ainda um meio especialmente apto à realização dos fins do direito penal
nas suas componentes de realização da paz jurídica comunitária e da vítima
e reintegração social do delinquente. Neste contexto, a protecção da vítima,
crescentemente reclamada nos sistemas penais, propõe também de modo
crescente o recurso à mediação penal, sobretudo nos casos em que importa
primariamente acautelar os interesses daquela, porque, conciliados a vítima
e o agressor, é de esperar que a paz social seja mais facilmente alcançada
e a solução final contribua para a realização dos fins do direito penal relati-
vamente ao agressor sem a estigmatização inerente à condenação penal
formal.
Os autores invocam várias outras razões em defesa de soluções penais al-
ternativas ao modelo tradicional, motivadas umas pela crítica do modelo
clássico da justiça criminal no que concerne à realização dos seus fins pri-
mordiais de prevenção da criminalidade pela natureza das sanções aplicáveis
e superação dos conflitos pela apaziguamento e compensação das vítimas,
outras como meios eficazes de superar as tensões conflituais que o arrastar
dos processos durante meses e anos agrava, e ainda outras por razões de
celeridade processual, mas também de economia do sistema. As várias ex-
periências em curso, um pouco por toda a parte, aproveitam dos diversos
contributos teóricos, mas são já uma realidade na grande maioria dos
sistemas jurídicos de inspiração democrática. Por minha parte aplaudo
quase todas as novas experiências, mas com cautela porque se na generalidade
das propostas há sempre algo de válido, nem todas têm a mesma relevância
e algumas, ditadas apenas por razões economicistas, inspiradas no pensa-
mento do prémio nobel da economia Gary Becker, facilitam o risco da sub-
versão do ideal da Justiça à utilidade económica, o que se me afigura de
rejeitar. Não é esta a ideia inspiradora da obra, mas a do aprofundamento
dos direitos fundamentais próprios do Estado de direito democrático no
âmbito do processo penal e especificamente nas alternativas procedimentais
de consenso.



III. Ao aceitar prefaciar uma obra, o prefaciador atesta sobretudo, com a au-
toridade que os leitores lhe reconhecerem, as qualidades que ele próprio
atribui à obra e ao seu Autor. Como referi já, não sou um entusiasta da
mediação penal, o que parece um contra senso quando sou acérrimo defensor
da participação activa da vítima, acusador, acusado e defensor na dinâmica
do procedimento e defendo as soluções negociadas, com peso e medida,
sempre sob a tutela do juiz. Admito, porém, que as minhas reservas sobre
a mediação penal sejam fruto da minha falta de experiência nesta área e
por isso que acolho com humildade as opiniões diversas e aplaudo o esforço
do Autor em fazer renascer um instituto quase esquecido e que, como re-
conhece, tem merecido muito pouca atenção por parte dos operadores ju-
diciários e do próprio legislador. O instituto existe e a obra pretende também
auxiliar na sua aplicação prática.
Na obra que o Doutorando Hugo Luz dos Santos ora publica, o que me
merece especial afeição, é sobretudo a sua ideia inspiradora, de aprofunda-
mento dos direitos humanos e de humanização da justiça penal, destacando
os direitos do arguido às soluções de procedimento alternativo que a lei con-
sagra para a pequena e média criminalidade. Trata- se sempre de aprofun-
damento do ideal e da prática democrática, da procura constante das soluções
que mais eficazmente possam realizar os fins que o Direito, em geral, e o
Direito Penal, em particular, se propõem.

IV. Outro instituto que o A. trata nesta obra é o do arquivamento com dispensa
da pena, previsto no art. 280º do Código de Processo Penal português. Como
a mediação, também o arquivamento com dispensa de pena é um instituto
quase esquecido na prática judiciária, porventura por incompreensão do
regime, mas também pela limitação dos casos em que a lei substantiva
admite a dispensa da pena. O instituto existe e tem a sua justificação para
a pequena criminalidade, importa que seja vivificado porque a sua racionalidade
é de aplaudir.

V. A obra é pequena na sua dimensão e de leitura fácil, não só nem sobretudo
pela pequena dimensão, mas sobretudo pela qualidade literária do Autor.
Pequena na dimensão, mas grande no propósito, e grande na fundamentação
teórica que constitui a sua I Parte.



Recomendo a sua leitura, o estudo atento da fundamentação desenvolvida
pelo Doutorando Hugo Luz dos Santos. É trabalho de ciência, de boa ciência
jurídica e da leitura atenta das reflexões que o Autor faz sobre o processo
penal no Estado de direito democrático todos ficaremos a ganhar.

Lisboa, 1 de março de 2020.

GERMANO MARquES DA SILVA

Professor Catedrático da Faculdade de Direito
Escola de Lisboa

universidade Católica Portuguesa



Prefácio

Professor Doutor Catedrático Fauzi Hassan Choukr*

Com extrema satisfação e orgulho recebi do Prof. Dr. Hugo Luz dos Santos o
pedido para prefaciar sua obra acerca do instigante tema “A mediação penal
e o arquivamento com dispensa de pena: anotações e comentários (essencial-
mente práticos)”, convite desde logo aceito por duas razões fundamentais.
De um lado, pelo o respeito pessoal e profissional que nutro pelo Autor,
estima construída ao longo de uma convivência acadêmica profícua e, por
outro lado, pela relevância do tema pesquisado, seja desde uma perspectiva
comparada, seja porque o Brasil conhece, atualmente, discussões de uma
tardia reforma integral do Código de Processo Penal na qual a mediação
penal aparece com razoável destaque (e com a esperada perplexidade de
segmentos acadêmicos e de operadores do Direito).
A Obra prefaciada tem como marco teórico algo que, modestamente na li-
teratura brasileira, insistimos ser essencial: o respeito absoluto ao primado
constitucional – e, no caso brasileiro, com ele, o respeito convencional – a
dizer, das bases político- jurídicas que orientam a formação de todo ordena-
mento jurídico e que, por sua vez, espelham compromissos metalegais, de
fundo civilizatório com aptidão para garantir o progresso social (no sentido
que Bobbio atribui à palavra “progresso”) de uma vida em paz.
Só isso já serviria ao texto como modelo de referência axiológica. Mas, na
verdade, a Obra prefaciada constitui- se como um prolongamento coerente
das visões sociais, nelas compreendidas, o fenômeno jurídico, que o Autor

* Pós-Doutor pela universidade de Coimbra (2013). Doutor (1999) e Mestre (1994) pela
Faculdade de Direito da universidade de São Paulo. Especializado em Direitos Humanos
pela universidade de Oxford (New College, 1996) e em Direito Processual Penal pela
universidade Castilla la Mancha (2007). Coordenador do PPGD da Facamp – Faculdades
de Campinas. Promotor de Justiça no Estado de São Paulo (1989).



esposa ao destacar a necessidade de um tratamento diferenciado para graus
diferenciados de lesão à norma penal, alinhando- se, assim, a tantos quantos
compreendem não só um tratamento processual específico e condizente
com essa criminalidade como, desde uma perspectiva ainda mais ampla, a
discussão da legitimidade de um sistema penal em face de determinados
comportamentos sociais que, pela sua dimensão de lesividade cada vez mais
são questionados se pertencentes ao marco normativo de um sistema san-
cionador penal.
Ademais, serve o presente Livro como verdadeiro parâmetro de reflexão,
diante da solidez de seus fundamentos, para situações como a brasileira
que se encontra, como já apontado, envolta na mais densa tentativa de
reforma global de seu Código de Processo Penal que, pela primeira vez, apre-
senta uma disciplina de mediação.
E a disciplina da mediação tem o condão de destacar a diferença básica entre
um sistema processual penal voltado para a (re)afirmação da norma penal
e aquele voltado para a pacificação social ainda que, como bem destaca o
Autor, seja uma “micro pacificação social” no bojo de uma justiça de restauração
que, no caso português se projeta tanto na fase pré- sentença como na etapa
pós- sentença.
Trata- se, verdadeiramente, de um modelo processual que supera discussões
históricas típicas das heranças de civil law ou common law e obriga o intérprete
do seu tempo a conceber a superação de temas caros a processualistas
como, por exemplo, a estrutura probatória dita tradicional e a forma con-
vencional de se tratar os intervenientes processuais em seus papéis clássicos.
A justiça restaurativa exige um novo ethos estruturante para que se compreenda
a mediação como um de seus instrumentos legítimos no campo (processual)
penal.
Ainda que curto seu raio de aplicação – o que é sempre um paradoxo na
Justiça penal cotidiana se comparada à maximização desse mecanismo no
âmbito da Justiça de Transição – seus passos já são visíveis. E, com seu sucesso
de operacionalização, cada vez mais tenderá a colocar em xeque a legitimidade
de um sistema penal para as condutas que podem ser restauradas, desde
que, como aponta o percuciente Autor, “... de uma perspectiva dinâmica, a
concreta administração da justiça penal deverá assentar em um respeito
contínuo pelos ditames constitucionais que emergem do escol da Lei



Fundamental. De nada vale ostentar um Código de Processo Penal modelar
e avançado se os operadores judiciários não sabem (ou, por vezes, não
querem) interpretá- lo de forma axiológica- normativamente comprometida
com a Constituição.”
A este ponto deve- se ir, portanto, àquilo que realmente importa: a leitura
do texto abalizado e instigante oferecido à comunidade jurídica pelo seu
nobre Autor, Prof. Dr. Hugo Luz dos Santos, com a renovada gratidão pela
oportunidade de apresentar estas breves palavras introdutórias.

Jundiai, no Estado de São Paulo, Verão de 2020

FAuzI HASSAN CHOukR



Prefácio

Professor Doutor José Damião da Cunha

I. Tenho a honra de, pela segunda vez, prefaciar um livro do Dr. Hugo Luz
Santos.
A obra insere- se numa matéria à qual o Autor tem dedicado muito do seu
tempo de investigação: os mecanismos alternativos (ou, utilizando uma
expressão italiana, “deflativos”) à audiência de julgamento; área temática que
abrange um conjunto de instrumentos processuais que vão desde o processo
sumaríssimo, a suspensão provisória do processo, o arquivamento em caso
de dispensa de pena, até ao regime de mediação penal; mas é temática que
também encontra eco no domínio substantivo (no art. 206º do Código Penal,
exemplo de consagração, com alguma autonomia, de “justiça restaurativa”
nos crimes patrimoniais; no art. 186º do Código Penal e, eventualmente,
noutras normas substantivas de caráter semelhante).
Não é, porém, desta panóplia geral de instrumentos que o Autor cuida neste
trabalho, centrando- se apenas no arquivamento em caso de dispensa de
pena (art. 280º do Código Processo Penal português) e no regime de mediação
penal (Lei nº 21/2007, de 12 de junho). Acrescente- se: versa estes institutos
numa perspetiva eminentemente prática, seguindo o método discursivo de
“comentário/anotação”. Cremos que a intenção do Autor será também de
ordem pragmática: lamenta o Autor o “esquecimento”, bem como a “incúria”
prática ou mesmo legislativa destes institutos.
“Levar a sério” as “alternativas ao julgamento” ou os mecanismos de resolução
“informal” do processo penal – eis, no fundo, o lema do trabalho.
Não se reduza, porém, o discurso deste trabalho à tematização prática/de
pormenor do tema. De facto, tanto na parte inicial do trabalho, como do
mesmo modo na análise de diversas “pequenas” questões, com que nos
confrontamos ao longo do texto, o Autor não deixa de fazer apelo à essência



dos princípios do sistema processual penal. Pode assim dizer- se que se
analisam problemas “práticos”, mas sempre tendo por pano de fundo a sua
integração num sistema mais geral.

II. Tal como se disse, os dois institutos que o Autor se propõe abordar in-
serem- se numa linha de preocupação mais ampla, e por isso alinham- se
numa pré- compreensão fundamentadora mais geral, recorrendo o Autor,
sobretudo na parte inicial do trabalho, aos topoi “negócio jurídico- processual”,
defesa dos direitos sociais do arguido, bem como, naturalmente, nos
interesses comunitários subjacentes ao processo penal. Trata- se, assim o
supomos, de uma ideia- princípio cara ao Autor, que perpassará todos os
seus escritos sobre esta área temática. Deixaremos de lado uma análise
deste ponto de partida, que assenta na própria dimensão constitucional
do processo penal: em particular, a análise do conceito “negócio jurí-
dico- processual” ou a referência aos direitos sociais do arguido (enquanto
tal); se estamos perante um princípio ou apenas tópicos argumentativos
é aspeto que fica para futura discussão; o contraditório comprovará a boa
aceitação destas premissas.
Pela nossa parte, sempre alinhámos numa posição mais institucionalista,
segundo a qual celeridade e defesa dos direitos do arguido constituem
interesses sociais e verdadeiras instituições a preservar pelo sistema social.

III. Convida- nos, então, o Autor a uma viagem pelos institutos que pretende
analisar (cf. Prelúdio § 6.2)
Agradecemos ao Autor sermos, a seu convite, os primeiros viajantes.
No âmbito do arquivamento em caso de dispensa de pena, o Autor analisa
específicos pontos referentes à dificuldade de aplicação prática (sobretudo,
em matéria de aplicação judicial). Concebido como mecanismo de diversão
simples (ou de diversão sem intervenção) esta concreta forma arquivamento
de “minudências penais” não tem, de facto, assumido significativa relevância.
O Autor apresenta algumas ideias que podem ajudar a superar algum
“estrangulamento” do instituto, mas sobretudo pretende sedimentá- lo
dogmaticamente, de modo a prevenir resistências.
Talvez que, relembrando o velho brocardo latino de minimis non curat praetor,
se ultrapassem definitivamente algumas objeções ou resistências.



Mais relevante é seguramente o tema da mediação penal. Pode dizer- se, é
a pièce de resistánce mais recente no âmbito da diversão e resolução informal
de conflitos penais.
O Autor fornece- nos um quadro das principais noções e axiomas associados
ao regime de mediação penal. Analisa do mesmo modo aspetos específicos
da tramitação no direito nacional, acompanhando o processo de mediação
penal do seu início até ao fim.
Compreende- se o “investimento do Autor”.
Por um lado, o regime de mediação está regulado, algo “madrastamente”,
fora da lei processual (sem haver qualquer referência no Código de Processo
Penal, passa quase despercebido); por outro, foi regime que, no início da
sua vigência, mereceu particular interesse da doutrina nacional (como o nota
o Autor), mas entretanto parece ter perdido o seu “fôlego”.
Justifica- se, porém, a advertência de que não está em causa apenas um
“comentário prático”, mas será seguramente um comentário pragmático.
Com efeito, o Autor não deixa também de salientar, quando necessário, os
fundamentos da mediação, a sua inserção sistemática, assim como procura
contributos de outras ordens jurídicas, ou mesmo de outras culturas jurídicas,
que possam adjuvar à melhoria na aplicação do regime de mediação penal
(inclusive, na concretização da função do mediador, p. ex.); e analisa criticamente
as condições para um melhor funcionamento do sistema de mediação.
De facto, a questão de fundo é a de saber se a mediação penal pode ou não
contribuir para o aproximar de posições antagónicas no processo penal –
no caso, o arguido e a vítima.
Numa sociedade em que há cada vez “menos comunicação” (por paradoxal
que a conclusão se afigure) e, pelo contrário, mais antagonismo e conflitua-
lidade, mesmo aqueles que sejam menos favoráveis ou não tenham uma
visão positiva da instituição “mediação penal” (seguramente o nosso caso),
têm de reconhecer que o sistema processual carece de instrumentos ou
meios processuais de “recuperação” da comunicação, de restauração da paz,
que sirvam de suporte para outras saídas processuais, diferentes da da
audiência de julgamento.

IV. O Autor resume no início do seu trabalho ao que veio: espera contribuir
“em (alguma) medida para o advento e desenvolvimento da mediação penal e do



arquivamento em caso de dispensa de pena no ordenamento jurídico português”.
Cremos que o trabalho realizado tem seguramente o mérito de trazer de
novo à “baila” a discussão destes dois institutos e pode ajudar o “prático” (e
não só) a refletir sobre os mesmos e a procurar uma fundamentação cons-
titucional para todas as figuras.
quem tenha interesse nestes temas, em particular na mediação penal, está
perante uma obra que, assim o cremos, justificará a viagem.

Porto, março de 2020

JOSÉ MANuEL DAMIãO DA CuNHA

Professor Associado com Agregação da Faculdade de Direito
Escola do Porto

universidade Católica Portuguesa.



Prefácio

Professor Doutor e Juiz Conselheiro Paulo Dá Mesquita

Hugo Luz dos Santos é autor de uma vasta obra publicada que iniciada em
2013 num artigo publicado na Revista do Ministério Público (ano 34, n.º 135)
foi seguida, a partir de 2014, por um impressionante número de artigos e
monografias, profusão de textos sobre temas de diferentes disciplinas jurídicas
– nomeadamente as vertentes substantiva e adjetiva dos Direitos Civil e
Penal, como, ainda, de outros ramos do Direito, em especial temas de Direito
Comercial e de Direito do Jogo em que esteve sempre presente a recensão
comparatística.
Amplitude dos temas de estudo de Hugo Luz dos Santos que se articula com
linhas de reflexão constantes ao longo do aludido período de intensa produção,
em particular sobre soluções de diversão e de consenso e o respetivo reflexo
no direito em ação da justiça criminal portuguesa e de Macau*.
Domínio jurídico em que o presente trabalho e um outro que também tive
o gosto de prefaciar (Mecanismos de consenso no processo penal: por um novo
paradigma de maximização da justiça consensual, no prelo) expressa um em-
penho que precede os sete anos de múltiplas publicações e tem na base
uma atenção à prática judiciária, marcada pela frequência como auditor de
justiça do Centro de Estudos Judiciário e o exercício da atividade de magistrado
do Ministério Público português.
O estudo dado à estampa, A mediação penal e o arquivamento com dispensa

* V.g. Processo Especial Sumaríssimo: notas práticas e comentários, Nova Causa, Braga, 2019;
A celeridade processual, a cooperação e o consenso entre os sujeitos processuais: diálogo
entre o processo civil e o processo penal: uma perspectiva lusófona, Editora Livros do
Oriente, Macau, 2018; «A reforma do Código de Processo Penal de 2013 e o Processo
Sumaríssimo - Entre a law and economics posneriana (MDR) e a maximização da justiça
consensual (MJC): duas faces da mesma moeda?», Revista O Direito, ano 147, n.º 1 (2015).



da pena, constitui, em larga medida, o irmão do anterior Mecanismos de
consenso no processo penal: por um novo paradigma de maximização da justiça
consensual, em que o autor empreendeu um maior desenvolvimento da
abordagem panorâmica e teórica do tema, então centrando a sua atenção
no processo sumaríssimo.
Como referi no outro prefácio, o processo sumaríssimo aí analisado re-
porta- se à problemática mais vasta da proporção de casos indiciados que
não deve ir a julgamento formal, em que a exigência de filtragem de casos
se impõe não só por razões pragmáticas (a capacidade limitada dos meios
das instâncias formais de controlo) como pelos próprios fins do direito penal
e do julgamento criminal.
Consciência do contexto compreensivo transversal a diferentes institutos
processuais penais muito presente no estudo de Hugo Luz dos Santos, daí
o novo trabalho sobre algumas das alternativas ao julgamento penal. Podendo
referir- se que na obra agora prefaciada se revela de forma ainda mais intensa
do que em alguns dos anteriores textos uma preocupação inerente à expe-
riência profissional do autor: conciliar a sempre presente exaustiva análise
da bibliografia sobre o tema abordado com as respetivas expressões jurí-
dico- práticas, matriz, desde logo, anunciada no subtítulo, entre a law in books
e a law in action.

PAuLO Dá MESquITA

Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas



HuGO Luz DOS SANTOS1

aPresentação do PLano e do objectivo da obra2

i. A presente monografia tem como objectivo principal lançar um olhar es-
sencialmente prático para (e sobre) a mediação penal e para o arquivamento
com dispensa de pena no ordenamento jurídico- penal português. Trata- se
de institutos jurídicos (quase) esquecidos e que têm merecido muito pouca
atenção por parte dos operadores judiciários. E por parte do próprio legis-
lador. A presente monografia pretende contribuir para alterar esse «estado
de coisas». Conferindo uma visão virada para a prática e para a law in action.
que é onde o Direito se realiza em todo o seu esplendor praxístico.

ii. A monografia será dividida em duas partes. A I parte tratará, de forma breve
e cingida ao essencial, o tema nobre dos direitos fundamentais sociais dos ar-
guidos e a sua permanente tensão dialéctica com outras finalidades conflituan-
tes do processo penal. A II parte tratará, de uma forma simples e cingida a
aspectos práticos, da mediação penal e do arquivamento com dispensa de pena.

1 Doutorando e Teaching Assistant da Faculdade de Direito da universidade de Macau
(China)/agraciado com a Fellowship of the Royal Society of Arts of the united kingdom
“in recognition of his outstanding contributions to the fields of justice, rule of law and
policy worldwide” (Londres, Reino unido); agraciado com a nomeação como Foreign
Expert do Phoenix Sanya Fenghuang Research Institute (Sanya, Hainan, China) “in view
of profound attainments in the field of international related law”; Co-Chair of the Board
of the Panel e Director of Ethics and quality at Vantage 10, Panel of Mediators and
Experts (Londres, Reino unido)/Membro do Conselho Editorial da International Journal
of Law and Society (Nova Iorque, Estados unidos da América)/Magistrado do Ministério
Público de Portugal (em licença sem vencimento)/Membro do Grupo Especializado de
revisão do Código Penal de Macau, na parte respeitante à responsabilidade penal das
pessoas colectivas/Co-Autor do Anteprojecto do Código Penal de Macau, na parte res-
peitante à responsabilidade penal das pessoas colectivas.
2 Esta monografia segue as regras anteriores ao novo acordo ortográfico.



iii. Trata- se, em suma, de uma pequena monografia que se espera que
possa contribuir em (alguma) medida para o advento e desenvolvimento da
mediação penal e do arquivamento com dispensa de pena no ordenamento
jurídico português.


