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"FESTIVAL foi enorme sucesso" 

Foi um Festival com “Sinceridade” 
ou algo à volta disto
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Aconteceu em Oleiros

Vânia Costa Ramos

O que pode uma vítima de um 
crime fazer? Que direitos tem? O 
que é um assistente em processo 
penal? São perguntas que surgi-
ram, decerto, na mente dos portu-
gueses que têm acompanhado as 
parangonas do último mês.

Não escreverei sobre o que todos 
escreveram já. Porém, não podia 
deixar de contribuir para o escla-
recimento deste tópico que me toca 
particularmente no dia-a-dia do 
meu trabalho como advogada. 

Vítima é toda aquela pessoa que, 
em consequência de um crime, foi  
directamente prejudicada ou afec-
tada, quer a nível do seu corpo, 
saúde, honra ou património. Se 
a vítima faleceu, é menor ou não 
está no gozo das suas capacidades, 
pode ser representada pelos seus 
familiares mais directos. Também 
as empresas podem ser vítimas de 
crimes.

Os processos penais visam apu-
rar a responsabilidade de quem 
praticou um crime. As vítimas não 
estão, assim, no centro do proces-
so. 

Isto não quer dizer que os seus 
interesses não possam ser tidos 
em conta no processo penal. Para 
fazerem valer os seus direitos, as 

vítimas podem participar mais ou 
menos activamente no processo, 
por várias formas. 

Em primeiro lugar, a vítima pode 
limitar-se a ser no processo mera 
testemunha. Por exemplo, alguém 
que foi vítima de um roubo à mão 
armada, pode intervir na fase de 
investigação e, posteriormente, na 
fase de julgamento,apenas para re-
latar o sucedido. 

Neste caso – “vítima-testemunha” 
– a intervenção da vítima é passiva. 
Ainda assim, deve estar ciente de 
que tem vários direitos: i) pode soli-
citar que as suas despesas de deslo-
cação sejam reembolsadas; ii) pode 
solicitar medidas de protecção, caso 
tenha medo de que o autor do crime 
possa atentar contra a si por causa 
do testemunho; iii) se o tribunal não 
for no local da sua residência, pode 
pedir para ser ouvida por vídeo-
conferência durante o julgamento 
no tribunal perto da sua morada; iv) 
pode beneficiar de serviços de apoio 
à vítima (a nível psicológico, social); 
v) será informada se foi ou não de-
duzida acusação contra a pessoa 
suspeita de ter cometido o crime; v) 
pode ser acompanhada por advo-
gado em qualquer acto processual 
e, se não tiver meios para pagar um 
advogado, pode solicitar na segu-
rança social apoio judiciário para o 
efeito. 

Em segundo lugar, a vítima pode 
intervir no processo para solicitar 
uma indemnização pelos danos 

morais e materiais sofridos com o 
crime, como “parte civil”. 

Neste caso, a vítima deve, logo 
que seja ouvida, durante a fase de 
investigação, informar as autorida-
des de que tem intenção de dedu-
zir pedido de indemnização civil 
no processo. Desta forma, a vítima 
garantirá que, caso o suspeito seja 
acusado da prática do crime, as au-
toridades informá-la-ão deste facto, 
começando então a correr um prazo 
para apresentar o pedido de indem-
nização e indicar as provas respec-
tivas. Se o pedido de indemnização 
for superior a €5.000,00, é obrigatória 
a intervenção de um advogado. Se a 
vítima não tiver meios para custear 
um advogado, pode, também aqui, 
solicitar na segurança social apoio 
judiciário para o efeito. 

A “vítima-parte civil” não tem 
intervenção quanto ao objecto pe-
nal do processo propriamente dito. 
Por exemplo, se o Juiz, no final do 
julgamento, concluir que a pessoa 
que está a ser julgada não praticou 
o crime, a “vítima-parte civil” não 
tem o direito de recorrer quanto a 
esta conclusão. Embora possa dis-
cutir se, apesar da absolvição, tem o 
direito a ser indemnizada, torna-se 
mais difícil o exercício desse direito. 

Em terceiro e último lugar, a 
vítima pode ter uma intervenção 
proactiva no processo penal, con-
tribuindo de forma positiva para 
o andamento do processo e para a 
recolha da prova e tendo interven-

ção nos vários momentos-chave do 
processo. Para tal, terá de constituir-
se como assistente no processo. Para 
ser assistente, é necessário pagar 
uma taxa de justiça (neste momen-
to, de €102,00) e constituir um ad-
vogado no processo. Também aqui 
quem não tiver meios pode, mais 
uma vez, solicitar o apoio judiciário 
na segurança social. 

A “vítima-assistente” tem de ser 
ouvida e dar a sua concordância 
se, por exemplo, durante a investi-
gação, o Ministério Público decidir 
que, apesar de haver provas de que 
o suspeito cometeu o crime, para fa-
zer justiça não será necessário levá-
lo a julgamento, bastando levá-lo a 
cumprir determinadas obrigações 
(por exemplo, pedir desculpas à 
vítima, indemnizá-la pelos danos 
sofridos, efectuar trabalho cívico, 
ou pagar uma quantia a uma insti-
tuição de solidariedade). 

Se o Ministério Público não acu-
sar o suspeito da prática do crime, 
a “vítima-assistente” pode também 
reclamar desta decisão para um Juiz 
de Instrução. Durante o julgamento,  
o advogado da “vítima-assistente” 
estará presente e pode apresentar 
provas, colocar questões e apresen-
tar as suas alegações ao tribunal. 
E, se houver absolvição, a “vítima-
assistente” pode recorrer. A vítima 
pode ser ao mesmo tempo assistente 
e parte civil, intervindo no processo 
penal em toda a sua extensão e pe-
dindo que lhe seja atribuída uma in-

demnização pelos danos sofridos.
Qualquer vítima deve também 

ter presente que, em alguns crimes 
(ex.º: furto, negligência médica, 
dano) é necessário apresentar quei-
xa no prazo de 6 meses. E, noutros 
(ex.º difamação ou furto em superfí-
cie comercial), é obrigatória a cons-
tituição como assistente num deter-
minado prazo.

Esclarecidas estas questões, per-
guntarão os leitores: que tipo de 
actuação devo então adoptar, se fui 
vítima de crime? 

As diferentes formas de interven-
ção têm objectivos distintos. Como 
tal, deve ponderar-se, caso a caso, 
qual a forma de intervenção mais 
adequada. Há diferentes variáveis 
a considerar: a complexidade do 
crime em causa, a fragilidade da 
vítima, a necessidade de apresentar 
pedido de indemnização civil, etc. 

Todas as vítimas têm direito a 
aconselhamento jurídico – seja por 
meios próprios, seja pedindo na se-
gurança social a nomeação de advo-
gado pago pelo Estado, quando não 
possam suportar os custos. E po-
dem consultar um advogado ape-
nas para decidir se e de que forma 
devem intervir no processo penal. 
O ideal será, pois, procurar sempre 
aconselhamento jurídico qualifica-
do, para decidir como proceder. E 
fazê-lo o mais cedo possível, pois 
alguns direitos só podem ser exer-
cidos dentro de um determinado 
prazo! ■

Um Olhar Jurídico – as Vítimas de 
crimes

DE “OLHO” NA EDuCAÇãO

Manuela Marques

Escolhi esta frase de Albert 
Camus, que muitos conhecem e 
compreendem bem: o ensaísta, 
o filósofo, o escritor que a morte 
ceifou cedo demais, como ceifa a 
vida de outros que nem chegam 
a fazer jus aos versos de Camões, 
«e aqueles que por obras valerosas/Se 
vão da lei da morte libertando» (in, Os 
Lusíadas), mas que, de certa forma, 
imponente, deixam este mundo as-
sinalado por algo novo, diferente, 
marcante!  

Esta frase que selecionei para tí-
tulo da minha reflexão comprova 
uma daquelas verdades que todos 
sabemos, vemos, falamos diaria-
mente, até nos revoltamos interior-
mente com isso, porém seguimos a 
vida procedendo sempre de forma, 
contínua, àquilo que estamos ha-
bituados e para o qual julgamos 
não ver remédio ou simplesmente, 
perante os factos, não nos apetece 
mudar ou meramente porque obe-

decer é muito mais fácil, simples, 
limpo e julgamos ser o mais correto 
a fazer…

Vejamos como obedecer acon-
tece tantas vezes que nem damos 
conta que quase ou mesmo com-
pletamente deixamos de ser donos 
da nossa vida, vontade e atitude. 
Começa em casa, na infância, na 
juventude, como uma forma de 
crescermos como cidadãos e apren-
dermos a respeitarmo-nos e a res-
peitar os outros, até que mais tarde 
entra na nossa vida, essa bendita 
obediência, como cidadãos quando 
temos de cumprir ordens do patrão 
e obedecemos cegamente em nome 
de um trabalho, que por vezes nem 
é o que gostamos de fazer, mas é 
o que aparece para unicamente 
receber uns trocos que facilitarão 
alguma independência…alguma, 
somente alguma…Como indivídu-
os que vivem numa determinada 
sociedade, temos regras às quais 
temos de obedecer para não sofrer-
mos punições. 

Diariamente, tenho a sensação 
que passo horas a obedecer e às 
vezes nem sei a quem…Sei que 

cada vez mais penso que não que-
ro obedecer a quem manda…e 
também já não sei muito bem 
quem manda, porque manda e 
qual o objetivo desse mandar. Só 
sei que o meu obedecer e o obede-
cer dos meus companheiros, com-
patriotas, amigos, concidadãos, o 
que lhe queiram chamar, parece 
ter chegado a um ponto em que há 
algo que paira no ar e nos obriga 
a analisar as questões seriamente 
e a tomar parte em determinadas 
atitudes menos passivas e mais 
ativas que sejam reveladoras de 
que quem manda, nem sempre 
está certo e que as regras impostas 
não parecem justas por não serem 
equitativas.

Quantos de nós influenciados 
pela comunicação social, espe-
cialmente, e menos pelas nossas 
próprias cabeças e idealismo, não 
pensamos como seriam bom vi-
ver justamente, impondo por nós 
mesmos, a justiça, em vez dos 
tribunais corruptos? Não julga-
mos aqueles que lutam pelas suas 
liberdades e sofrem fisicamente 
e moralmente com isso. Antes, 

sentimos vergonha por aquilo que 
deveríamos fazer e por medo, in-
diferença, ou outro motivo menos 
digno não fazemos. Em casa, no 
trabalho, na vida diária, em conví-
vio, estamos sempre a obedecer, e 
se por um lado vivemos na obedi-
ência saudável, natural, temos de 
ter cuidado com a obediência cega 
que nos pauta, nos últimos anos, 
perante situações sociopolíticas e 
laborais, estamos na era em que 
um comentário numa rede social 
implica um despedimento!

Eles mandam hoje… porque 
tu obedeces. Ao pensar na pro-
fundidade destas palavras, vem 
a mim uma sensação de vazio…
Parece que não somos nada, nem 
ninguém; parece-me que não sa-
bemos, nem conseguimos fazer 
nada; afigura-se-me que também 
mais pessoas julgam estas pala-
vras com a mesma sensação que 
eu. É verdade que nos dias que 
correm, há quem mande muito e 
mal, mas também há muito quem 
obedeça claramente, sem atuar 
convenientemente. Temos de per-
ceber que em vez de atitudes dog-

máticas, temos de agir e mostrar 
descontentamento perante tanta 
e tão séria injustiça. Ou será que 
estamos perdidos?

Como docente, luto diariamente 
para levar os meus alunos, obe-
dientes por educação, a saberem 
obedecer, mas também a saberem 
lutar pelos seus ideais, a saberem 
impor as suas ideias e a saberem lu-
tar contra os seus medos para que 
a obediência cega seja meramente 
um mito de que se fala como tantos 
outros mitos, cuja importância se 
vai perdendo nos anais imemoriais 
da vida e do tempo.

L’égalité, la fraternité, la liberté 
são valores cada vez mais longe 
das ignomínias que nos impõem. 
Que futuro deixaremos aos jovens, 
ou que futuro os nossos jovens ga-
rantirão? 

O homem sempre lutou pelos 
seus sonhos, pelas suas aspira-
ções, e nós, os lusitanos fomos um 
grande herói coletivo "cantado" em 
estilo grandíloquo, porque o me-
recíamos. Oxalá esses tempos de 
glória nuca sejam meros lugares-
comuns… ■

«Ellos mandan hoy… porque tú 
obedeces»
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