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RESUMO 

 

Este estudo toma como objeto a mediação penal, como mecanismo de 

restabelecimento do vínculo quebrado com a prática da infração penal, a qual 

contempla a responsabilização do infrator, em cooperação a participação da vítima e 

da própria sociedade, atingida direta ou indiretamente com a prática do delito. Com 

esse pressuposto, a investigação orienta-se para os seguintes objetivos: Encontrar 

fundamentos à prática da mediação como alternativa à restauração do convívio social, 

e, no âmbito penal, constituir novo paradigma que objetiva complementar o viés 

repressivo do direito penal, eis que se orienta para o incremento de soluções 

consensuais, apesar de não ser aplicável a todas as modalidades criminosas. Ainda, 

sob o ponto de vista teórico, na construção da base filosófica a sustentar o modelo 

proposto, busca-se em Lévinas o principal alicerce através da ética da alteridade, 

robustecendo a premissa de que o equívoco de aplicar a pena contra o indivíduo, 

como forma de retribuição e prevenção do crime, representa visão meramente 

utilitarista, a qual se afasta da concepção de justiça, já concebida por Aristóteles. Com 

tal embasamento, sem perder de vista a complexidade da vida contemporânea, 

procura-se discutir algumas peculiaridades desse instituto, em que um terceiro 

estranho às partes e ao Estado, interage com elas, no intuito de encontrar meios 

menos onerosos e mais eficazes de justiça penal. Nas conclusões, entre outros 

aspectos, sublinha-se que a mediação penal detém potencial para minimizar 

distorções da justiça penal tradicional, que ainda acredita que aumentar os tipos 

penais e encarcerar seja o método mais eficaz de reparar o mal causado pelo crime, 

enquanto a pós-modernidade anseia por alcançar uma justiça que ultrapasse as 

simples definições jurídicas, contribuindo para a humanização de direitos de infratores 

e vítimas e, consequentemente, para a pacificação social. 

 

Palavras-chave: mediação penal; justiça restaurativa; Lévinas; vitimologia; 

humanização da pena. 



 ABSTRACT 

 

This study takes as object the penal mediation as a mechanism how to reestablish the 

relationship  broken with the practice of the criminal infraction, in cooperation with the 

author of fault, the victim and society itself, struck directly or indirectly with the practice 

of the offense. With that assumption, the investigation is directed to the following 

objectives: Find the theoretical fundaments of practice mediation as an alternative to 

restoring the social conviviality, and under criminal law, constitute a new paradigm that 

juxtaposes the repressive penal law bias, that is geared to the development of 

consensual solutions, although not applicable in all criminal procedures. Still under the 

theoretical point of view, in the construction of philosophical basis to sustain the 

proposed model, search in Lévinas and other important authors dedicated to the study 

of access to justice the foundation through the ethics of alterity, reduce the premise 

that the misconception of punishment against the individual, as a form of retribution 

and prevention of crime, represents merely utilitarian vision, which departs from 

conception of Justice, already conceived by Aristotle. With such basement, without 

losing sight of the complexity of contemporary society, seeks to discuss some peculiar 

of this legal institute, in which a third party outsider to the parties and to the State, 

interacts with them, in order to find less costly and more effective means of criminal 

justice. The findings, among other ideas, indicated that the penal mediation holds 

potential to minimize distortion of traditional criminal justice, who still believes that 

increasing the criminal types and jail is the most effective method to repair the problem 

caused by small fault in modern society.  

 

Keywords: criminal mediation; restorative justice; Lévinas; victimology; humanization 

of punishment. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo toma como objeto a mediação penal, seus fundamentos, 

finalidades e perspectivas, tendo em vista novo paradigma de justiça penal, 

implementado através da justiça restaurativa e não puramente retributiva. A origem 

da pesquisa decorre da constatação de que a aplicação de penas em sua versão 

tradicional, em muitas modalidades de infrações, tem implícitas muitas distorções a 

ponto de se tornarem injustas, desnecessárias e, o que é mais grave, passarem ao 

largo da finalidade precípua de reinserção social, respeitando a dignidade da pessoa 

humana.  

Muitas investigações já concluíram que o sistema penal necessita de 

alterações profundas e paradigmáticas, visando à melhor distribuição de justiça e 

pacificação social.  Como toda mudança encontra barreiras, no caso em tela, dado o 

princípio da obrigatoriedade da ação penal e o receio equivocado de aumento de 

impunidade, a mediação penal ainda não recebeu o devido tratamento no 

ordenamento pátrio, nem tem sido suficientemente contemplada pela doutrina, 

embora apresente resultados positivos em ordenamentos alienígenas.  

Com tais limitações, a efetivação encontra obstáculos de toda ordem, muitas 

vezes apegados a tradicionais argumentos de que somente através de penas mais 

severas é possível restaurar a paz social e corrigir comportamentos criminosos.  Essa 

perspectiva de análise, fortalecida pelos meios de comunicação de massa, parece 

ignorar que, de longa data, a realidade demonstra que a imposição de penas, por mais 

pesadas que sejam, não restabelecem o equilíbrio quebrado pela ação delituosa, nem 

tampouco diminui reincidência.  Ademais, deixa-se de levar em consideração o fato 

concreto de que o expansionismo punitivo está longe de ser a solução para a 

criminalidade, tornando-se premente concretizar o princípio da intervenção mínima, 

com medidas eficazes quanto ao tratamento de ações penais que envolvam infrações 

penais de menor potencial ofensivo, o que permitiria maior efetividade da justiça penal.  

Adotando-se esse modelo, torna-se viável identificar e abordar devidamente os 

determinantes da prática delituosa, além de favorecer o empoderamento da vítima, 

tratando-a como sujeito e não como objeto de prova no restabelecimento da situação 

que a afligiu.   
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Diante do exposto, a presente Dissertação orienta-se para alcançar os 

seguintes objetivos:  

Analisar fundamentos doutrinários e legais à prática da mediação como 

metodologia apropriada à restauração do convívio social, e no âmbito penal, constituir 

novo paradigma na efetivação da justiça penal, eis que se orienta para o incremento 

de soluções consensuais, apesar de não ser possível sua aplicação a todas as 

modalidades criminosas.  

Ainda sob o ponto de vista teórico, na construção da base jurídico-filosófica a 

sustentar o modelo proposto, buscar-se-á derivar da contribuição de doutrinadores ou 

estudiosos de áreas distintas do Direito, sobretudo, encontrar no pensamento de 

Lévinas, com a ética da alteridade, os alicerces à premissa de que o equívoco de 

aplicar a pena contra o indivíduo, como forma pura e simples de retribuição e 

prevenção do crime, representa visão meramente utilitarista, que se afasta da 

concepção de justiça, já concebida por Aristóteles, a qual exige mudança 

paradigmática.  

A pesquisa também terá como objetivo descrever finalidades, princípios e 

procedimentos de aplicação da mediação penal, com suporte no Direito brasileiro.  

Do ponto de vista metodológico, desenvolver-se-á pesquisa de fontes legais, 

doutrina nacional e estrangeira, cujas fontes primordiais foram as seguintes: 

legislação e projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, alusiva ao tema; 

documentos emanados do Conselho Nacional de Justiça como norteadores da 

implantação da mediação no país; doutrina nacional e estrangeira acerca de 

fundamentos, requisitos e aspectos técnicos pertinentes à aplicação da mediação, 

bem como artigos e outras fontes informativas de experiências da mediação penal no 

Brasil e seus antecedentes no direito estrangeiro. 

A Dissertação está organizada em três capítulos, cujo conteúdo se resume 

em continuidade.  

No capítulo 1, intitulado Fundamentos à Crítica e Superação do Modelo 

Retributivo do Sistema Penal, abordam-se aspectos atinentes aos problemas 

subjacentes à concepção e aplicação da pena, notadamente a mera privação de 
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liberdade no direito pátrio e suas consequências, com realce às limitações no que 

tange à disponibilidade de política de prevenção da criminalidade, da violência e 

redução do grave problema da reincidência, bem como a importância de se recorrer à 

transdisciplinaridade para melhor aplicação do direito penal, elencando a psicologia e 

a psicanálise como cruciais para melhor compreender a mente e a personalidade do 

criminoso, visando a aplicação da pena e o uso da mediação penal, dentro de uma 

justiça restaurativa fincada na Ética da Alteridade proposta por Lévinas. 

No capítulo 2, sob o título de A Mediação Penal como mudança de paradigma 

na Construção da Justiça e da Paz Social, a ênfase recai na apresentação e análise 

de perspectivas implícitas à mediação como instrumento complementar ao sistema 

penal, mediante abordagem democrática, participativa, empática e solidária na 

solução de alguns conflitos. Ao mesmo tempo, serão expostos fundamentos técnicos 

à prática da mediação, à formação de mediadores e sua contribuição para a 

concretização de direitos das vítimas, infratores, com reflexos à sociedade. 

No capítulo 3, designado como A Prática da Mediação Penal em visão 

panorâmica, descrever-se-á alguns antecedentes e estímulos à implantação do 

instituto, com esforços empreendidos em vários Estados estrangeiros. Em 

continuidade, sem pretensão de esgotar o assunto, apresentar-se-á algumas 

experiências de Mediação Penal no contexto brasileiro, destacando-se a sua 

aplicação nos crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, bem como 

os crimes envolvendo violência doméstica, por serem estes, crimes de menor 

potencial ofensivo e relacionado à relação continuada, respectivamente. 

Ao final, serão apresentadas algumas conclusões, dirigidas precipuamente 

para robustecer a mudança de paradigma na concepção da pena, do sistema em que 

se apoia sua aplicação, de maneira a apontar horizontes para uma justiça penal de 

fisionomia humanista, solidária e eficiente na construção da paz social.  
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1. FUNDAMENTOS À CRÍTICA E SUPERAÇÃO DO MODELO RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PENAL  

1.1  As distorções do caráter retributivo da pena 

No sistema punitivo brasileiro, assentado nos moldes tradicionais de pensar a 

finalidade e sentido da pena, o exercício do direito de punir é exclusivo do Estado, a 

quem incumbe garantir a ordem e pacificar a sociedade.   

Todavia, considerando a inadequação desse paradigma à complexidade do 

cenário sócio-político e econômico-cultural da vida contemporânea atual, é premente 

dispor de base filosófica à aplicação de novas possibilidades, reconhecendo a 

relevância da mediação, em larga expansão no direito alienígena, hoje estimulado 

também por instâncias formais de controle no Brasil.  

Partindo da premissa de que o caráter retributivo das penas, cuja aplicação se 

resume à perspectiva de retribuir o mal injusto, bem como da ênfase ao caráter 

preventivo (geral e especial) mediante tal instrumento, pode-se imaginar que, em certa 

medida, elas se revestem de caráter utilitarista, no suposto intento de garantir o bem-

estar da coletividade.   

A esse respeito, vale recordar que, segundo uma visão utilitarista, que encontra 

na obra de Jeremy Bentham1 a sua expressão mais adequada, as decisões do ente 

estatal, sejam políticas ou sociais, devem ter como escopo alcançar a máxima 

felicidade possível, para um número maior de indivíduos. Com esse fundamento, a 

iniciativa de encarcerar e retirar do convívio social os indivíduos que apresentem 

comportamento desviante tem como objetivo a paz social, o que se reflete em 

aparente bem-estar coletivo. Todavia, essa forma de promoção do melhor convívio 

social passa à margem de qualquer potencialidade de restabelecimento do vínculo 

entre os envolvidos (autor, vítima e sociedade). Ademais, ao longo do tempo, ficou 

evidente que o modelo retributivo de punição tem sido ineficaz sob todos os pontos 

de vista, principalmente no contexto do Estado Democrático de Direito.   

                                            
1 BENTHAM, Jeremy. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 
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Diversas teorias se dedicam a justificar as finalidades das penas, embora 

pouco se discuta sobre o fundamento ético da punição. No que respeita às finalidades, 

podemos destacar as teorias absolutas, as teorias relativas e as teorias mistas.  

Sem pretender alongar as minúcias de cada qual, sobreleva a noção de que, 

na teoria absoluta, o sistema retributivo busca expiar o condenado através da pena, 

impondo-lhe um mal justo (porque previsto em lei) em decorrência do mal injusto 

praticado pelo ofensor, onde são vividos os estrépitos da segregação prisional.  

Por sua vez, a teoria relativa, preocupa-se com o aspecto preventivo da pena, 

dividindo a prevenção em geral e especial. A primeira, consistente na elaboração das 

normas incriminadoras, atingindo a todos que a ela se submetem, indistintamente, 

sendo certo que, em certa medida, tal finalidade é alcançada. A prevenção especial, 

por sua vez, direciona-se ao indivíduo que não foi contido pela prevenção geral, bem 

como à sociedade que vivenciou a prática criminosa. Nessa ordem de pensamento, a 

segregação do agressor das ruas evita a prática de outros delitos e proporciona à 

sociedade a satisfação da punição. Por óbvio, segundo essa corrente, conforme 

salienta Batista et al. 2, o condenado constitui um meio a serviço dos fins estatais, 

atribuindo, em certa medida, função utilitária à pena. 

A teoria mista, que incorpora elementos conceituais das teorias absoluta e 

relativa, agregando além do caráter retributivo e preventivo (geral e especial), caráter 

ressocializador da reprimenda, foi adotada pelo ordenamento jurídico-penal pátrio. 

Lamentavelmente, a reinserção se efetiva em poucos programas implementados, 

restando à população carcerária, de modo geral, suportar os efeitos deletérios de um 

sistema desumano e degradante.  

A retribuição não tem qualquer sentido prático para a sociedade, sendo 

chamada de absoluta, porque independe de seu efeito social. ROXIN3, ao falar sobre 

o sistema retributivo aduz que:   

A concepção da pena como retribuição compensatória já é conhecida desde 
a antiguidade e permanece viva na consciência dos profanos com uma certa 

                                            
2 BATISTA, Nilo; ZAFFARONI, Eugenio Raul; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal 

Brasileiro, v. I, 4 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p.120. 
3 ROXIN, Claus. Derecho Penal - parte general. Madrid: Civitas. 1997. p. 73 
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naturalidade: a pena deve ser justa e isso pressupõe que se corresponda em 
sua duração e intensidade com a gravidade do delito, que o compense. 

SARRULE4 critica o sistema retributivo conferido à pena, ao preconizar que: 

O fim da pena não é atormentar o réu para anular o mal que o delito implica, 
porque na realidade não o anula, senão que gera uma nova espiral de 
violência que não pode, por suas características, retornar as coisas ao estado 
anterior. A vingança implica uma paixão, e as leis, para salvar a racionalidade 
do direito, devem ser isentas de paixões. 

Como se assinalou, a prevenção é revestida de caráter utilitário, de proteção 

da sociedade, de bem-estar e de maior segurança social.  Assim concebida, enquanto 

o maior número de pessoas se beneficia com a segregação dos criminosos, em 

indiscutível maioria, os menos privilegiados do sistema capitalista, têm subtraída a 

dignidade que lhes resta, ao cumprirem as penas em verdadeiras masmorras 

medievais.  

Para KANT5, a pena não detém sequer o caráter utilitário de readaptação 

social, pois o castigo penal constitui um modo de restabelecimento da ordem jurídica. 

Kant define a lei da punição como um “imperativo categórico”; isto é, a pena deve 

prevalecer sobre quaisquer circunstâncias e não pode ser imposta com outra 

finalidade senão a própria punição. Kant assim se pronuncia, ao rechaçar a caráter 

utilitário da pena: 

A punição imposta por um tribunal (poena forenses) – distinta da punição natural 
(poena naturalis) na qual o vício pune a si mesmo e que o legislador não considera 
– jamais pode ser infligida meramente como um meio de promover algum outro bem 
a favor do próprio criminoso ou da sociedade civil. Precisa sempre ser a ele infligida 
somente porque ele cometeu um crime, pois um ser humano nunca pode ser tratado 
apenas a título de meio para fins alheios ou ser colocado entre os objetos de direito 
a coisas: sua personalidade inata o protege disso, ainda que possa ser condenado 

à perda de sua personalidade civil.  

A Teoria Mista defende que a pena, a par de seu caráter retributivo, deve conter 

caráter preventivo e ressocializador, sendo esta a mais consentânea com a dignidade 

da pessoa humana. Nessa ordem de argumentação, o Estado precisa evidenciar 

superioridade ética na apreciação dos fatos, sem abarcar as emoções inerentes ao 

                                            
4 SARRULE, Oscar Emilio. Las crisis de legitimid del sistema jurídico penal (abolicionismo el 
justificatión) In: GRECO. Rogério. Sistema Prisional – Colapso Atual e Soluções Alternativas. 2 
ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p.32 
5 KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Trad. Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2003, p. 174-
175 
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ser humano, para afastar os riscos de retorno aos tempos da vingança, ainda que sob 

manto de suposta punição legal. 

Mais uma vez, merece realce a contradição entre retórica e prática no sistema 

contemporâneo: fala-se muito em direitos humanos, mas o cotidiano das prisões 

demonstra inaceitáveis atentados à dignidade da pessoa. O mais grave é que a 

permanência nesses espaços deixa marcas indeléveis, as quais tendem a explodir 

sob forma de revolta contra a sociedade, propiciando a ocorrência de novas infrações.  

Com os olhos voltados ao contexto da problemática em exame, constata-se 

que o modelo hegemônico na sociedade contemporânea trouxe desequilíbrios sociais 

e econômicos, devido ao aumento do individualismo, da supervalorização da 

propriedade de bens materiais, de valores vinculados ao consumismo.  Esse círculo 

vicioso constitui a raiz de inúmeros conflitos e da violência, em suas diferentes 

manifestações.   

Como se expôs, a degradação humana, acompanhada pela exclusão social 

do encarceramento produz párias sociais, mais suscetíveis à prática de ilícitos, e, 

consequentemente, reduzidas possibilidades de recuperar a autoestima, o respeito e 

a supostamente pretendida ressocialização.   

Tratando do tema, BAUMAN6 pondera que: 

[...] o confinamento espacial, o encarceramento sob variados graus de 
severidade e rigor, tem sido em todas as épocas o método primordial de lidar 
com setores inassimiláveis e problemáticos da população, difíceis de 
controlar..omissis...a separação espacial que produz um confinamento 
forçado tem sido ao longo dos séculos uma forma quase visceral e instintiva 
de reagir a toda diferença e particularmente à diferença que não podia ser 
acomodada nem se desejava acomodar na rede habitual das relações sociais  

O mencionado pensador7 acrescenta que “de forma explícita, o principal e 

talvez único propósito das prisões não é ser apenas um depósito de lixo qualquer, 

mas o depósito final, definitivo. Uma vez rejeitado, sempre rejeitado”.  

                                            
6 BAUMAN, Zygmunt.  Globalização. As consequências humanas. Tradução Marcus Penchel. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1999, p. 114. 
7BAUMAN. Zygmunt. Vidas Desperdiçadas. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editora, 2005, p107  
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Como assinalado, apregoa-se o humanismo, mas as relações são 

desumanas, culminando em acomodação e banalização da pena, com justificativas 

de toda ordem para corroborar a ineficiência do processo punitivo vigente. Esse 

posicionamento encontra alicerces nas estatísticas que revelam a reiteração 

criminosa, diante da ausência de compromisso ou responsabilidade por parte do 

infrator, desconsideração aos direitos da vítima, atingindo a sociedade e aumentando 

o acervo dos processos criminais.   

Nessa linha de pensamento, é equivocado acreditar que a mera aplicação de 

pena privativa de liberdade ao indivíduo como forma de restabelecer o equilíbrio social 

seria suficiente, a não ser que se pretenda meramente satisfazer o interesse de uma 

coletividade barbarizada com a violência, consequência natural do modelo de 

sociedade hegemônico atual, a qual procura amparo. 

Estas circunstâncias dificultam a persecução penal de fatos graves, por 

atribuir ao Estado, a administração dos conflitos de menor potencial ofensivo, sem 

criar mecanismos que possibilitem resolver as demandas através de meios propícios 

e/ou consensuais de resolução de conflitos, dentre eles, a mediação penal, com a 

preocupação maior em trabalhar o conflito de modo a evitar que a situação se repita, 

respeitando-se igualmente o interesse da vítima.  

Não obstante o transcurso do tempo e de se dispor no cenário brasileiro de 

Lei de Execução Penal que garante os direitos fundamentais ao acusado, na prática, 

convive-se com a indignidade de presos cumprindo penas em containers e “jaulas”, 

em completa desarmonia com os propósitos de um sistema penal justo e digno.  

Entre outros determinantes dessa evidente distorção, merece relevo a 

insensibilidade, estigmas e preconceitos dominantes na cultura hegemônica na 

sociedade, que atribui a determinados grupos sociais (dos excluídos), a 

responsabilidade quase finalística pelas mazelas sociais. Impregnada por valores 

excludentes, elitistas e preconceituosos, e em face dos elevados índices de 

criminalidade e violência, defende que o sistema penal seja cada vez mais rigoroso 

na aplicação de penas, além de inflar o sistema com novas normas proibitivas.  

Essa interpretação passa ao largo da problemática marcada por ausência de 

políticas públicas nas áreas da educação, saúde, emprego e tantos outros direitos 
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fundamentais, que interagem com o egoísmo e a ênfase à acumulação pela elite do 

produto do trabalho de todos, com a competição desenfreada, na produção da 

sociedade consumista e violenta em que vivemos.  

FOUCAULT8, em sua obra “Vigiar e Punir”, não se restringe à análise da 

“história das prisões”, eis que aprofunda o exame político-social da prisão, depois de 

esclarecer que esta veio como forma de mudança (e não necessariamente de justiça) 

das punições.  De início, materializada através de suplícios corporais9, a pena evoluiu 

para o castigo da alma, com morte indolor.  Mais adiante, quando a reclusão passou 

a ser a “pena por excelência”, o autor em tela denunciou os graves malefícios 

subjacentes, acrescentando ser esse um dos mecanismos sociais de exercício de 

poder sobre o outro.  Nessa linha de entendimento, as “minorias” tendem a ser 

atingidas mais drasticamente. 

Conforme palavras textuais do mencionado pensador francês10: 

[...] quanto ao papel social do encarceramento, é preciso buscá-lo ao lado 
deste personagem que começa a se definir no século XIX: o delinquente. A 
constituição do meio delinquente é absolutamente correlativa à existência da 
prisão. Procurou-se constituir no próprio interior das massas um pequeno 
número de pessoas que seriam, se assim podemos dizer, os titulares 
privilegiados e exclusivos dos comportamentos ilegais. Pessoas rejeitadas, 
desprezadas e temidas por todo mundo. [...]. Assim, a prisão é um 
instrumento de recrutamento dos delinquentes para o exército. É para isso 
que ela serve. Há dois séculos se diz: “A prisão fracassa, já que ela fabrica 
delinquentes”. Eu diria, de preferência: “Ela é bem-sucedida, pois é isso 
que lhe pedem. [...]grifo meu. 

Nessa vertente de interpretação, desvelam-se as nefastas consequências do 

sistema punitivo tradicional ao indivíduo e à sociedade. De início, criado supostamente 

para humanizar as penas, o isolamento em instituições totais mostrou-se ineficaz, 

além de provocar efeito inverso a seus aludidos propósitos.   

Na atualidade, convive-se com um contingente de “malfeitores”, “soldados do 

crime organizado”, excluídos pela sociedade, a qual optou pela crueldade da pena e 

                                            

8FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 38 ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 
9 Os suplícios se constituíam, entre outros, de atenazamento (apertar a carne do condenado, com tenaz 
ardente, constante no art. 1190 das ordenações Filipinas), banho de chumbo derretido, óleo fervente, 
piche, enxofre e cera derretidos. 
10 FOUCAULT, Michel. Segurança, Penalidade e Prisão. Coleção Ritos e escritos VIII, org. Manoel 

Barros da Motta. 1 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012, p.33 

ftp://ftp.unilins.edu.br/leonides/Aulas/Ci_ncia Pol_tica - I/Foucault - Vigiar e Punir.pdf
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se torna refém de sua própria “criação”, na medida em que se verifica que o sistema 

punitivo, tal como está, apenas reproduz a violência. 

O paradoxo é tão evidente que FOUCAULT11 pergunta como pôde a 

detenção, tão ligada às ilegalidades denunciadas, tornar-se uma das medidas mais 

usuais dos castigos penais. E acrescenta: 

Minha hipótese é que a prisão esteve, desde a sua origem, ligada a um 
projeto de transformação de indivíduos. Habitualmente se acredita que a 
prisão era uma espécie de depósito de criminosos, depósitos cujos 
inconvenientes se teriam constatado por seu funcionamento, de tal forma que 
se teria dito ser necessário reformar as prisões, fazer delas um instrumento 
de transformação de indivíduos. Isto não é verdade: os textos, os programas, 
as declarações de intenção estão aí para mostrar. Desde o começo a prisão 
devia ser um instrumento tão aperfeiçoado quanto a escola, a caserna ou o 
hospital, e agir com precisão sobre os indivíduos. O fracasso foi imediato e 
registrado quase ao mesmo tempo que o próprio projeto. Desde 1820 se 
constata que a prisão, longe de transformar os criminosos em gente honesta, 
serve apenas para fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais 
na criminalidade. Foi então que houve, como sempre nos mecanismos de 
poder, uma utilização estratégica daquilo que era inconveniente. A prisão 
fabrica delinquentes, mas os delinquentes são úteis tanto no domínio 

econômico como no político. Os delinquentes servem para alguma coisa.12  

Refletindo sobre a evolução do direito penal, constata-se, em seus primórdios 

evolutivos o intento de limitar a atuação punitiva do Estado, sendo o princípio da 

legalidade um dos grandes móveis desta limitação. Através desses movimentos, 

conseguiu-se retirar das mãos dos soberanos, muitas vezes, tiranos ou déspotas a 

definição de crime e da penalidade aplicável, evitando muitas atrocidades, páginas 

obscuras da história do sistema punitivo de um modo geral.  

Com apoio em BETTIOL13, pode-se inferir que 

Se é verdade que o direito penal começa onde o terror acaba, é igualmente 
verdade que o reino do terror não é apenas aquele em que falta uma lei e 
impera o arbítrio, mas é também aquele em que a lei ultrapassa os limites da 
proporção, na intenção de deter as mãos do delinquente.  

Assim, os ideais iluministas revolucionaram o sistema penal, ao demonstrar 

que não o temor pelas penas cruéis e degradantes e sim a efetividade da punição, 

seria capaz de desviar o homem da prática delituosa. CESARE DE BONESANA, o 

                                            
11 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir, op. cit., p. cit. 
12 FOUCAULT, Michel. Idem, p.cit.  
13 BETTIOL, o Problema Penal, In: BOSCHI, José Antônio Paganella. Das penas e seus critérios de 
aplicação. 5 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011,p.6 
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Marquês de Beccaria14 assim já assegurava que “a finalidade das penas não é 

atormentar e afligir um ser sensível nem desfazer um delito já cometido”, defendendo 

que as penas e o modo de aplicá-las devem ser escolhidas de um modo que, dentro 

da proporcionalidade, “causem a impressão mais eficaz e mais duradoura nos 

homens, e a menos penosa no corpo do réu”.15 

Posteriormente, mesmo diante do reconhecimento de que a teoria mista é que 

melhor atende aos ditames democráticos, pois visa ressocializar o criminoso, 

procurando fazer com que a pena seja o menos estigmatizante possível, verdade é 

que a prática distanciou em muito de tais objetivos e o que se observa nos dias atuais 

é exatamente um absoluto descaso com os indivíduos que, por um motivo aparente 

ou mesmo obscuro de sua existência, acabaram por romper com as regras 

estabelecidas no contrato social, afetando bem jurídico importante o suficiente, a 

merecer a proteção do direito penal.   

Então, surgiram correntes minimalistas radicais e abolicionistas, aduzindo que 

as penas deveriam deixar de ser aplicadas e que outras soluções deveriam ser criadas 

e repensadas, pois em um processo civilizatório, não seria admissível punir como se 

tem punido. Sendo a falência do sistema prisional e sua indubitável incapacidade de 

atingir todos os objetivos traçados para as penas privativas, um fator deveras 

preocupante em um estado direito, alargou-se na doutrina o entendimento da perda 

de legitimidade do direito de punir, não obstante tais teses sejam defendidas por 

pensadores radicais, como Baratta e Zaffaroni. 

BARRETTO16 sustenta que mais importante do que discutir as finalidades da 

pena, é encontrar o fundamento ético-filosófico da punição. Diz, ainda, que o discurso 

puro e simples do fracasso na aplicação de penas não é capaz de impulsionar uma 

teoria abolicionista ou reducionista, pois sendo a segurança um direito fundamental, 

deve haver uma justificativa moral para o ato de punir. Discorre o autor que nem o 

moralismo e nem o utilitarismo se prestariam a justificar plenamente a punição. O 

primeiro sustenta que a pena se justificaria pelo fato do ato criminoso ser imoral na 

                                            
14 BONESANA, Cesare. Dos delitos e das Penas. Trad. Marcílio Teixeira. Rio de Janeiro: Rio, 2002, 

p.72. 
15 Ibidem, p.cit. 
16 BARRETO, Vicente. O Fetiche dos Direitos Humanos e outros temas. Constituição, Violência e o 

Mal. Porto Alegre: Livraria do Advogado 2013, p. 156 
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sociedade. O segundo, a punição estaria amparada na medida em que traria 

benefícios para o criminoso e para a sociedade. Conclui o autor que independente de 

qualquer teoria, imperioso defender a vítima e fazer com que o agente, através da 

pena, recupere a racionalidade perdida, base das relações humanas, circunstâncias 

ignoradas não só pelo caráter vingativo da pena como pelo viés abolicionista, sendo 

que a mediação penal, em muitos crimes, pode atingir esses objetivos. 

No entanto, a criminologia crítica traz importantes subsídios que devem ser 

considerados para efetivação da justiça penal, inclusive quando demonstra a 

existência de uma seletividade penal perversa. 

Neste aspecto, este viés negativo existente no direito penal que é a 

seletividade penal, isto é, a cifra oculta de criminalidade que não alcança os mais 

privilegiados do sistema, enquanto a punição e a prisão acabam por atingir certos 

grupos sociais, que são os principais, senão únicos destinatários de um sistema penal 

retrógado e ineficaz.  

BARATTA17 preconiza que a seletividade atinge as classes subordinadas e 

que o sistema penal conserva e reproduz as relações sociais de desigualdade, 

destacando que “entre os instrumentos de política criminal o direito penal é, em última 

análise, o mais inadequado” aduzindo que se deve restringir a aplicação da lei penal, 

priorizando a criminalidade organizada e os interesses coletivos, reservando para os 

delitos menores, soluções alternativas, menos ultrajantes e mais eficazes, chegando 

a sugerir a abolição do cárcere, daí ser considerado minimalismo radical.  

Nesse quadro, é imprescindível incluir as inúmeras mazelas do sistema 

prisional, cuja estrutura e funcionamento se configuram como instrumento de 

deteriorização da dignidade humana, afastando-se definitivamente de qualquer 

finalidade da pena, num sistema alicerçado em respeito aos direitos fundamentais.   

Como é amplamente reconhecido, a prática de delitos sofre influência de 

fatores endógenos e exógenos ao indivíduo, o que extrapola largamente o livre arbítrio 

do infrator. Isso posto, além do efeito excludente que a pena encerra, a reiteração 

                                            
17 BARATTA, Alessandro. Princípios do Direito Penal Mínimo: para uma Teoria dos Direitos Humanos 
como objeto e limite da Lei Penal. trad. de Francisco Bissoli Filho. Revista Doutrina Penal. n. 10-40, 
Buenos Aires, Argentina: Depalma, 1987. pp. 623-650 
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passa a ser provável e o cárcere uma certeza. As consequências são também 

conhecidas: aplicação de sanções desumanas que mais satisfazem o poder punitivo 

expansionista do Estado do que a reinserção social, condição imprescindível para a 

efetivação de um ideal de justiça penal, pautada no respeito ao outro, visando não à 

fantasia de uma sociedade sem crimes, mas a uma sociedade menos violenta e, por 

certo, mais humana.  

Tradicionalmente, a criminalização para alguns setores da sociedade possui 

conteúdo meramente simbólico, enquanto os setores mais vulneráveis do sistema 

têm, sobre si, o peso das prisões, sendo mais atingidas pelo rigor da punição, sob o 

viés retributivo.  

Já há muito se critica o sistema retributivo, em razão das mais variadas 

constatações de degradação do “criminoso”, submetido às mazelas do sistema penal 

tradicional, que carece de investimentos, de mecanismos adequados de gestão e 

evidencia ineficácia em promover reinserção social e restabelecimento das relações 

rompidas com a prática delituosa, em cada caso.  

FOUCAULT18 foi um dos pioneiros em expor as mazelas do sistema prisional, 

ao trazer a lume a realidade dos castigos corporais e desumanidade na aplicação das 

penas, os quais provocavam, além do sofrimento da alma inerente à privação de 

liberdade, sofrimento físico e degradação moral.  

Refletindo sobre a vida contemporânea, é interessante sublinhar que, em 

termos gerais, a sanha punitiva da sociedade dirige-se prioritariamente àqueles 

“Ninguéns” de que fala EDUARDO GALEANO19 e não aos criminosos de colarinho 

branco. O paradoxo reside em que, quase sempre, os crimes praticados pelos grupos 

sociais mais privilegiados do sistema causam danos sociais maiores, apesar de não 

ter “sangue”.  

Esse dado reflete a teoria da co-culpabilidade social, que envolve a parcela de 

responsabilidade da sociedade pelas práticas delituosas daqueles que não receberam 

nada e tiveram suprimidos seus direitos fundamentais.  

                                            
18 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 38 ed. Petrópolis: Vozes, 2010 
19 GALEANO, Eduardo. De Pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. Trad. Sérgio Faraco. 
Porto Alegre: L&PM, 1999. 
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Segundo MOURA20, o agente, ao praticar o crime, quebra o contrato social, 

sendo que o Estado também o faz, quando deixa de propiciar meios mínimos de 

condições de sobrevivência, segurança e desenvolvimento humano.  Nessa linha de 

pensamento, é evidente que o cárcere, longe de ressocializar, agrava a prática 

discriminatória, deturpa a personalidade do condenado, com a perda da sensibilidade, 

facilitando a prática de delitos e afrouxando os freios morais dos indivíduos que a ele 

se submetem.  

Somente quem já foi algemado, respondeu a processo criminal e foi punido 

com o encarceramento, pode avaliar a marca indelével que persiste em sua alma, ao 

longo de toda a vida.  

O egresso do sistema também se vê marginalizado, estigmatizado e vítima do 

preconceito. OSCAR WILDE21 em sua obra De Profundis – Balada do Cárcere 

conseguiu transcrever tal sentimento quando aduziu: 

Ao serem libertados, muitos homens levam consigo a prisão, escondem-se 
no coração como uma desgraça secreta, e, por fim, como pobres coisas 
envenenadas, deixam-se cair num buraco e morrem. É uma pena que tenham 
de fazê-lo e é errado, terrivelmente errado, da parte da sociedade, força-los 
a isso. A sociedade apropria-se do direito de infligir castigos espantosos aos 
indivíduos, mas também tem o supremo vício da vulgaridade e não 
compreende o que fez.  

E o autor ainda preconizou: 

Quando os castigos do homem acabam, abandona-o a si mesmo; isto é, 
abandona-o no próprio momento em que começa o seu mais importante 
dever para com ele. 

PRADO22 assinalou que o panorama político-ideológico da década de 1970, 

no Brasil, identificado com o movimento de Lei e da Ordem, era de incremento da 

punição, com rapidez na investigação e persecução penal, expandindo o sistema 

penal. O reconhecido doutrinador identificou, desde então, o surgimento de estudos e 

projetos acadêmicos envolvendo a justiça penal consensual.  

                                            
20MOURA, G. M. Do princípio da co-culpabilidade no Direito Penal. Niterói: Impetus, 2006, p.44 
21 WILDE, Oscar. De profundis Balada do Cárcere de Reading (trad. Jean Melville). São Paulo: Martin 
Claret Ltda., 2007, p.8 
22 PRADO, Geraldo. Elementos para uma análise crítica da transação penal. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003, p. xxiii 
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Em uma cultura de punição como a que predomina no Brasil, a suposta 

solução estaria no aumento de tipificações e das penas, como se constata com a 

admissão da possibilidade de levar adiante emenda constitucional23, visando à 

incriminação de adolescentes a partir dos dezesseis anos de idade. Quando se reflete 

sobre o tema, pelo menos esta indagação precisariam ser respondidas: as 

determinações de proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

considerado um dos diplomas mais avançados do mundo, estão implementadas, de 

maneira efetiva, ou o adolescente permanece na condição de abandono e 

vulnerabilidade, num cenário onde as disparidades sociais são gritantes e onde as 

estatísticas demonstram que jovens negros e pobres se transformam no principal alvo 

de um sistema inefetivo no que tange à prevenção da prática de atos infracionais? 

PRADO24 esclarece que o processo penal, oriundo de um estado autoritário, 

fazia valer o coletivo sobre o individual, mas o “coletivo” não equivalia à sociedade 

civil e sim ao Estado, preconizando que a razão pública, interpretada como razão do 

ente estatal, nem sempre se opunha às práticas de cunho individual provenientes do 

liberalismo econômico.  

Nessa linha de raciocínio, revela-se por inteiro que a obrigatoriedade da ação 

penal pública, os poderes instrutórios do juiz, a possibilidade de condenar, mesmo 

diante do pedido de absolvição do Parquet, enfim, tudo estaria a garantir um 

protagonismo do juiz, a refletir o autoritarismo dominante no Código de Processo 

Penal Brasileiro25. Aliás, a prisão era a regra e a liberdade a exceção, o que refletia 

um processo penal predominantemente não democrático, com anseio punitivo, 

notadamente dos párias sociais, das massas que seriam potenciais infratores das 

condutas que as classes privilegiadas do sistema elegem como delitos.  

Nem se diga que a pressão midiática e da população em conter a 

criminalidade justificaria punições severas, no caso de violação de qualquer infração 

penal, pois o Estado precisa ter superioridade ética para exercer o ius puniendi, sob 

pena de restar nivelado aos tempos da barbárie, tão combatido desde os iluministas.  

                                            
23 PEC 171/93 aprovada no Plenário da Câmara em 1º turno em 02/07/2015 
24 PRADO. Geraldo. Op. Cit. p.25. 
25 PRADO, Idem. p.26.  
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E seria o caso de indagar: se estivesse implementada a mediação penal a um 

significativo contingente de modalidades de infrações penais, muitas consequências 

não estariam sendo evitadas? Parece ser uma conclusão lógica acreditar que sim, 

uma vez que o processo de mediação é complexo, envolvendo potenciais 

determinantes de ordem emocional, conjuntural, estrutural, material e técnica.  Nessa 

circunstância, exige-se um olhar comprometido com as relações humanas, voltado a 

restabelecer o equilíbrio entre vítima, ofensor e comunidade. Porém, essa perspectiva, 

muitas vezes encontra óbices os mais diversos, principalmente por parte dos adeptos 

de que a justiça retributiva, através da prisão, seria a única forma de controle social 

formal de natureza penal. 

BATISTA26, com muita propriedade, sintetiza: “quando o direito penal entra 

efetivamente em ação, já é, em geral, muito tarde”. Essa premissa permite inferir que 

os conflitos que chegam às Varas Criminais já existiam muito antes no seio social e, 

se receberem atenção devida, certamente encontrarão solução consensual em fase 

pré-processual, sem necessidade de se submeter ao estrépito de um procedimento 

criminal, o qual, por si só, já deixa marcas indeléveis no indivíduo.  

Mas PRADO27, a respeito de medidas despenalizadoras tais como transação 

penal, adverte que “as chamadas soluções consensuais não estão no círculo temático 

do Sistema Acusatório [...], pois visam resolver conflitos extra processuais e, portanto, 

não objetivam apurar fatos para com base nisso arbitrar responsabilidades”.  

Não são recentes estudos que buscam desvendar os meandros do crime e do 

criminoso, a mente do infrator.  É consenso que o meio social, educacional e familiar 

influenciam na prática de crimes. Esse contexto se configura mediante ausência e 

omissão do ente estatal e da sociedade na prestação de assistência a bens essenciais 

à dignidade da pessoa.  O Estado, assim procedendo, contribui em alguma medida 

para o incremento de  criminalidade, pois exigir disciplina e ordem de determinado 

grupo social, necessário se torna, antes de tudo, criar condições para que as pessoas 

desenvolvam habilidades para então ser exigível a disciplina dentro da comunidade. 

                                            
26 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
1996, p. 13.  
27 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: A Conformidade Constitucional das Leis Processuais 
Penais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 3 ed., 2005, p. 202 
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Quando isto não acontece, o que se verifica é que o direito penal acaba sendo 

aplicado de forma mais contundente junto aos “párias” sociais, os “ninguéns” ditos por 

Eduardo Galeano, aumentando s seletividade de condutas e pessoas, mormente a 

criminalidade direcionada a crimes contra o patrimônio, em uma sociedade com 

desigualdades sociais de grandes proporções. Assim, a lei estabelece qual conduta 

humana é crime e as agências de poder do sistema penal, por sua vez, definem quem 

deverá ser criminalizado, sendo que o único benefício visualizado para o réu, o 

enquadramento de tais situações como atenuante inominada (art. 66 do CP)28, com a 

aplicação da teoria da co-culpabilidade. Também por isso, verifica-se uma ligação 

importante entre o direito penal e a psicologia e a ciência psicanalítica. 

1.2 O Suporte da Psicologia e da Psicanálise à Compreensão do Delito 

Quando se reflete sobre as distorções e consequências da aplicação do 

modelo retributivo da pena, é crucial buscar a contribuição de outras ciências que 

podem iluminar a compreensão do fenômeno, dos preconceitos e estigmas 

subjacentes à hermenêutica e à tendência à penalização indiscriminada.   

Em paralelo à Ciência Política, à Antropologia, à Sociologia e à Filosofia, 

merece relevo a contribuição da Psicologia e da Psicanálise. Não obstante a 

complexidade do fenômeno do crime, os resultados de estudos psicanalíticos ainda 

são pouco explorados por pesquisadores do Direito.  Diante dessa lacuna, nesta 

seção, pretende-se buscar alguns subsídios dessa abordagem, na certeza de que 

possam ser relevantes à mudança de paradigma e reforço aos meios alternativos, 

onde se inclui a mediação penal, haja vista a subjetividade existente nos conflitos entre 

os indivíduos de uma sociedade.  

Neste sentido, tais ciências vão procurar desvendar os motivos determinantes 

de um crime, suas raízes, causas, os traumas decorrentes da experiência de vida do 

infrator, no sentido de buscar a causa e não simplesmente a consequência do fato 

delituoso. 

                                            
28 Art. 66 do C. Penal: - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, 
anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art66
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art66
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Essa inferência encontra apoio na análise de CECCARELLI29, quando afirma 

que: 

(...) é curioso observar que, ainda hoje, a psicanálise praticamente não é 
solicitada em instruções judiciais. Não existe expertise psicanalítica, e poucos 
são os tratamentos baseados na psicanálise para os encarcerados. Talvez 
isso se deva ao fato de que, tradicionalmente, atribui-se o recurso à 
psicanálise aos doentes, enquanto os criminosos não são doentes, o que 
acarretaria, como vem acontecendo cada vez com mais frequência, que eles 
possam escapar à pena. 

Mesmo enquanto ainda pairava algumas desconfianças a respeito da 

cientificidade da psicologia, bem como da psicanálise e o estudo da personalidade 

criminosa, Lombroso, eminente médico italiano, já estudava os estereótipos dos 

indivíduos para concluir depois de intensa pesquisa, que existiria a figura do criminoso 

nato, determinado a prática de crimes, por suas características físicas.  

MAURACH30, reconhece a importância da interdisciplinaridade, com o estudo 

da posição do homem no universo frente aos valores que o cercam. Segundo o autor, 

o homem não pode ser enxergado em sua existência só como ser da natureza, mas 

detentor de um espírito, possuindo “múltiplas camadas”, de modo que não só a 

conduta, mas também caráter e personalidade são imprescindíveis para compreensão 

do fenômeno criminoso.  

Para o Direito Penal, portanto, não basta a simples definição de crimes e 

penas e a mera subsunção do fato à norma incriminadora, sendo necessário perquirir 

sobre questões intersubjetivas envolvendo o fato delituoso. 

Roxin31, aduziu que um direito penal moderno não pode ser admitido sem um 

intercâmbio e colaboração de todas as disciplinas parciais de uma ciência global de 

Direito Penal, sendo que a criminologia, a psicologia e a psicanálise, são ciências que 

completam a melhor aplicação da justiça penal.  

No caso de infrações envolvendo abusos sexuais, atos infracionais praticados 

por adolescentes, crimes com relação continuada, a exemplo da violência doméstica 

                                            
29 CECCARELLI, Paulo Roberto. A Psicanálise na Cena do Crime. In: Tempo Psicanalítico, Rio de 
Janeiro, v. 45.2, Dez 2013, p. 404. 
30 MAURACH, Reinhart. Os caminhos do Direito Penal alemão ao projeto de 1960. Estudos de 

Direito Penal e Processo Penal em Homenagem a Nelson Hungria. Rio de Janeiro: Forense, 1962, 
p.98 
31 ROXIN, Claus. Derecho Penal - Parte General. Madrid: Civitas, 1997. 
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e até mesmo relacionados à convivência e vizinhança, além de estupros e homicídios, 

é crucial a investigação das causas e motivos determinantes do crime para se obter 

respostas mais satisfatórias à ação desenvolvida pelo agente e subsequente 

aplicação da lei penal, inclusive no âmbito da execução penal.  

A questão que hoje se discute a respeito da redução da maioridade penal terá 

fundamentos mais sólidos se vista também pela ótica interdisciplinar, pois somos 

adeptos da Escola Eclética, que apregoa ter o homem o livre arbítrio, mas com 

possibilidade de ser influenciado por fatores externos, a exemplo o que contraria os 

fundamentos da Escola Positiva, que defendia o determinismo penal, em que os 

agentes teriam sua vontade suprimida por fatores que necessariamente o levariam ao 

cometimento de delitos, havendo estudos que resgatam a figura do criminoso nato, 

segundo os  quais o crime constituía manifestação de instinto inato, radicado em 

anomalia de cunho genético.  

Outra vertente, de raiz fenomenológica, ou psicanalítica, trouxe a lume a 

noção de crime como evento que congregava determinantes de natureza social e 

psíquica, embora esta não tenha cunho científico.  

Conforme destaca Dotti (2013), ambas as ciências (psicologia e psicanálise) 

deveriam dialogar mais frequentemente com o direito penal, devendo ser ressaltado 

que a abordagem é diferenciada com relação à psicologia judiciária. Enquanto esta 

cuida especificamente da psicologia do testemunho, interrogatório e se volta para a 

questão probatória, aquela vai cuidar da elaboração, interpretação e aplicação das 

normas penais.  

Mas, a principal contribuição decorreu dos estudos de Freud, exemplarmente 

caracterizada por conhecimentos expostos em conferência sobre “A psicanálise e a 

determinação dos fatos nos processos jurídicos”, inicialmente publicada no tomo XXVI 

dos Arquivos de antropologia criminal e a criminalística. Na ocasião, segundo 

CECCARELLI32, foram propiciados subsídios a um novo  

... método de investigação e compreensão do psiquismo. O tema provocou 
vivo interesse na comunidade, sobretudo devido às insuficiências das 

                                            
32 CECCARELLI, Paulo Roberto. Op. cit. p. 403-404. 



30 

explicações psiquiátricas, bem como das análises sociológicas e biológicas 
sobre a “mentalidade” do criminoso e de seus atos.  

Nesse processo evolutivo, passou-se a reconhecer o potencial da contribuição 

da psicanálise à análise de situações jurídicas, não apenas no que se refere ao estudo 

do comportamento dos acusados, mas também no aprofundamento da compreensão 

de aspectos subjacentes à prática jurisdicional, incluindo a atuação dos juízes.  

Vejamos o seguinte exemplo, dentre os mais comuns na necessidade de 

interdisciplinaridade do direito com a psicologia. Após prolatar uma sentença 

condenatória, deverá o juiz ficar a pena (art. 68 e 59 do C. Penal). Na primeira fase, 

ao fixar a pena base, deverá levar em consideração oito circunstâncias judiciais, 

dentre elas a personalidade do agente. Implica dizer que se o magistrado não possuir 

conhecimentos técnicos de psicologia ou não for possível recorrer à psicanálise, 

qualquer valoração acima do mínimo legal se configuraria arbitrariedade.  

Além disso, Dotti (2013) relaciona inúmeras hipóteses legais em que se faz 

necessário a conjugação do direito penal com tais ciências. No momento da aferição 

de dolo e culpa, a verificação da intenção do agente no momento da ação, incluindo 

as descriminantes putativas, em que é necessário compreender se o agente “supôs” 

a situação de fato, que se existisse tornaria a ação legítima, além da aferição sobre 

os estados emocionais no momento do crime, para se verificar se o crime é 

qualificado, premeditado, qualificado etc.  

Do mesmo modo, imperioso analisar o comportamento da vítima no momento 

da prática delituosa, pois poderá provocar reflexos significativos no âmbito penal, 

sendo inclusive uma circunstância também a ser considerada na fixação da pena 

base, além de muitas vezes, melhor compreender os crimes passionais. 

Considerando a histórica vertente autoritária que marca os últimos aspectos, 

é provável que a ampliação do olhar esteja na justificativa de algumas resistências às 

contribuições da psicanálise à criminologia.  

A esse respeito, CECCARELLI33 se reporta ao primeiro número da Revue 

Française de Psychanalyse, em que Marie Bonaparte (1927/1952), tece 

                                            
33 BONAPARTE, Marie. In CECCARELLI, Paulo Roberto. Op.cit., p. 404. 
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considerações sobre O caso Mme Lefebre e chama atenção a aspectos subjacentes 

ao que designa como a justiça dos homens: 

Não seria a justiça dos homens, no fundo, uma vingança dos homens? E 
quando estes reclamam por justiça não estariam, antes, reclamando que a lei 
do talião seja aplicada? Se as pessoas tanto insistem, por exemplo, na 
manutenção da pena de morte, cuja eficácia é bastante contestável no estado 
atual de nossas sociedades na qual o crime se refugia cada vez mais entre 
os inaptos que não têm o sentido da realidade na qual vivem, não seria, então, 
mais por proteção própria do que como a última prerrogativa que lhes resta 
[aos homens] para verter impunemente sangue em tempo de paz? E o 
sangue do criminoso! Isto é, daquele que, no fundo de si, inconscientemente, 
encarna os instintos recalcados e insatisfeitos que o povo evita. 

De acordo com a mesma fonte, em 1928, ALEXANDER & STAUB34  

publicaram em Berlim o livro Le criminel et ses juges. Esses autores sustentam que 

“criminoso e justiça formam o mesmo arranjo intrapsíquico que a neurose e sintoma: 

crime e expiação”.  

Admitindo-se essas premissas, traz-se à evidencia a urgente necessidade de 

revisão da prática do processo penal. Na interpretação dos autores em tela:  

A avaliação da pena e sua execução formam verdadeiros teatros que servem 
apenas para a satisfação dos afetos. Tais afetos testemunham a resistência 
inconsciente contra a qual se choca a aplicação prática de nosso 
conhecimento psicanalítico em direito penal. Só se poderá tratar o criminoso 
cientificamente e com o sentimento de justiça, quando a comunidade 
renunciar, no que diz respeito ao tratamento do criminoso, à satisfação de 
três afetos: expiação, represálias e recompensa pelo sadismo socialmente 
inibido. Mas, para isso, é necessário, antes de mais nada, o conhecimento 

psicológico do culpado (...). Alexander & Staub, 1928/1934: 247)35. 

De acordo com Schultz e Schultz36, para Sigmund Freud, o pai da psicanálise, 

a personalidade é regulada ou movimentada pelos instintos, que são responsáveis 

pela energia mental ou fonte interna de estimulação mental, servindo de exemplo a 

fome, que ao ser sentida, leva o indivíduo a ações visando a remover tal estimulação. 

Tais instintos foram agrupados por Freud, na porção inconsciente, em instintos 

de vida e de morte, estando o primeiro voltado para a sobrevivência e o segundo às 

forças destrutivas, que em caso de interiorização podem ocasionar em suicídio, 

                                            
34 ALEXANDER & STAUB. In: CECCARELLI, Paulo Roberto. Idem, p. 404-405 
35 In CECCARELLI, ob. cit., p. 405 
36 SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. História da Psicologia Moderna. Tradução Suely 
Sonoe Murai Cuccio. Revisão técnica Roberta Gurgel Azzi. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2005. 
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enquanto em caso de exteriorização, provocam atitudes agressivas, o que mais tarde 

foi repensado com a criação dos conceitos de id, ego e superego.  

Para FREUD37, o id “consiste em um caldeirão cheio de excitações 

efervescentes. O id desconhece o julgamento dos valores, o bem e o mal, a 

moralidade”, estando relacionado além da agressividade, à sexualidade e através dele 

que se busca o prazer, a satisfação imediata, numa interação com o mundo real para 

diminuição das tensões provocadas pelos instintos.  

A interação entre o id e o mundo real se dá através do ego, que faz as vezes 

de mediador, se caracterizando pela racionalidade.  Assim,  

Enquanto o id anseia cegamente e ignora a realidade, o ego tem consciência 
da realidade, manipula-a e, desta forma, regula o id. O ego obedece ao 
princípio da realidade, refreando as demandas em busca do prazer até 
encontrar o objeto apropriado para satisfazer a necessidade e reduzir a 
tensão. [...] o ego existe para ajudar o id e está constantemente lutando para 

satisfazer os instintos do id. (SCHULTZ; SCHULTZ, 2005, p.373) 

E finalmente, o superego corresponde à moralidade. Tem relação com o que 

foi transmitido pelos pais deste o nascimento. Depois a sociedade também pune pelos 

comportamentos inadequados para então, o próprio indivíduo regular seu 

comportamento através do autocontrole, formando o superego. 

Para FREUD38 o superego é “o defensor da luta em busca da perfeição – o 

superego é, resumindo, o máximo assimilado psicologicamente pelo indivíduo do que 

é considerado o lado superior da vida humana”.  

Não obstante opiniões em contrário, BOSCHI39, discorrendo sobre a 

personalidade, aduz que ela não é imutável e se modifica, continuamente, com 

variações na intensidade, abrangendo também as modificações genéticas, traços 

emocionais e comportamentais, havendo uma porção herdada e outra adquirida, em 

um “sentido de totalidade que permite a alguém se distinguir de todos os outros 

indivíduos do planeta”.  

                                            
37 FREUD. Sigmund. In SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. Ob cit. p.372 
38 FREUD, Sigmund. In SCHULTZ; SCHULTZ, 2005, p.373-374 
39 BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação.5 ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2011, p. 172  



33 

A psicologia é imprescindível para se compreender inclusive a delinquência 

infantil, tendo em vista que é na juventude que se detecta uma agressividade mais 

contundente, porque relacionada com a sexualidade (López, 2003). 

Importante trazer a lume a ponderação feita por DUARTE40 de que “perceber 

o nascedouro da conduta humana é juridicamente relevante, no sentido de que o Esta-

do se torne apto a melhor reger o controle dos litígios sociais” e que o direito, não 

sendo capaz de solucionar, por si só, fatos envolvendo as relações humanas, aduz 

que o fundamento da psicologia é crucial para melhor compreensão das condutas 

delituosas. 

Neste sentido, FERNANDEZ&FERNANDEZ41 ponderam que  

A psicologia cognitiva evolucionista foi adotada pelo economista Herbert 
Simon, pactuada por Amos Tversky, Daniel Kahneman, Gerd Gigerenzer e 
Paul Slovic, pelo motivo de terem concluído que a tomada de decisões não 
está limitada à racionalidade por completo, como era concebido por 
economistas, mas que havia um comportamento irracional, que faz com que 
seres humanos tomem decisões sobre problemas e variáveis desconhecidas 
sobre as quais não conhecem por completo, e também que sofrem influência 
por tudo que os rodeia.  

Com tais colocações, é muito conveniente a interdisciplinaridade entre as 

ciências, notadamente como alternativa de resolução de conflitos e mediação, 

buscando soluções justas. Levando-se em conta que o desconhecimento da área 

psíquica pode comprometer a decisão do juiz, imperioso que os operadores do direito 

e o próprio Poder Judiciário se rendam à necessidade da conjugação de tais 

conhecimentos, e que tais subsídios passem quiçá a ser obrigatórios em 

determinadas circunstâncias para se evitar juízos equivocados.  

BOSCHI42, sustenta que o mergulho, por parte dos atores do Poder Judiciário, 

na história do envolvido com a justiça penal geralmente é muito rasa, ou seja, “o 

julgador não desce às profundezas do grande caudal em que se estrutura e evolui a 

personalidade”, podendo haver, destarte, muitos equívocos na aferição de dolo, culpa, 

                                            
40 DUARTE, Márcia Michele Garcia. Tirania no próprio ninho. Violência doméstica e direitos 
humanos da mulher. Santa Cruz do Sul: Essere nel mundo e-book, 1 ed. 2015, p.20 
41 FERNANDEZ, Atahualpa; FERNANDEZ, Marly. Neuroética, Direito e Neurociência. Curitiba: Juruá, 
2008, p. 164. In DUARTE, Márcia Michele Garcia, op. cit, p.cit. 
42 BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. 5 ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2011, p. 172 



34 

responsabilidade, intenção, enfim, em muitos aspectos que irão influenciar no 

julgamento do caso concreto.  

ALTAVILLA43, acrescenta sobre a necessidade dos juízes se valerem dos 

serviços prestados pela psicologia: 

A sala do Tribunal não é uma academia, mas uma clínica social; o crime não 
é um facto a catalogar, mas a aberração de uma personalidade humana, que 
é preciso explicar, emendar ou imunizar. O magistrado deverá conhecer essa 
personalidade, com os seus erros, com as suas anomalias, com as suas 
deformações, com as suas doenças. E não deverá nunca deixar de escutar 
os cantos mais recônditos, mesmo quando o crime pareça completamente 
justificado por uma causa, porque a indagação poderá revelar-lhe que ela foi 
apenas a ocasião, não sendo, por isso, mais que uma causa aparente. Mas, 
para ser capaz de uma função tão delicada, precisa de ter uma cultura 
completa de psicologia criminal, de psicologia judiciária e de sociologia 
criminal, porque é realmente estranho que, enquanto o educador, o médico, 
o artista, e até o comerciante, começam a compreender os serviços preciosos 
que lhes pode prestar a psicologia aplicada, só os juristas e os magistrados, 
encerrados nas suas torres de marfim, pretendem não se importar com a 
psicologia, porque pensam que o “seu instinto judiciário é capaz de suprir 
todas as necessidades”(Moore) 

Também poderá ocorrer com o mediador, que não se apoiando nas teorias 

psicanalíticas, mesmo sendo apenas um intermediador da decisão a ser tomada pelas 

partes envolvidas, não conseguirá, muitas vezes, obter um resultado exitoso. 

No mesmo sentido, a importância de que na implementação de métodos 

restaurativos haja apoio efetivo de tais ciências, pois mesmo não sendo através da 

mediação vítima-ofensor, os círculos restaurativos ou outras práticas obterão mais 

sucesso se valendo da interdisciplinaridade, enxergando mais de perto as questões 

endógenas propulsoras do fato que gerou o conflito.  

Por isso, repita-se, a mediação penal vem ser um meio complementar de 

acesso à justiça e de respeito ao ser humano, procurando entender todas as questões 

que permeiam o autor do fato delituoso e as circunstâncias que culminaram com a 

prática delitiva. 

E não são poucas as demonstrações da importância desta forma dialogal do 

direito com a psicologia e com a psicanálise, pois a aplicação da letra fria da lei jamais 

                                            
43 ALTAVILLA, Enrico. Psicologia Judiciária: personagens do processo penal. Tradução Fernando 

de Miranda, v 2. 3 ed. Coimbra: Armênio Amado, 1958, p.545 
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será capaz de solucionar as implicações decorrentes da mente humana e sua relação 

subjetiva com os outros indivíduos. 

1.3 Os Direitos Fundamentais e a Ética da Alteridade como respaldo da 

consensualidade em Sede Penal  

Como amplamente reconhecido, a conquista dos ideais democráticos e do 

Estado de Direito decorreram de muitas lutas.  No caso brasileiro, em período mais 

recente, merece relevo a consagração desses avanços, na Constituição Republicana 

de 1988, com ampla tutela de Direitos Fundamentais, que se espraiam para todas as 

áreas, exigindo também a consolidação do caráter democrático do processo penal.   

Explicitamente, esse comando exige expresso respeito ao acusado de fato 

criminoso, o que envolve preservação de sua dignidade, proibição de torturas, penas 

cruéis e degradantes, além de garantir direitos processuais. Nesse âmbito, sublinha-

se o princípio da inocência até prova em contrário, do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório, visando a afastar o estigma, preconceitos e outras formas 

de violências cometidas no passado, em nome do Estado, ou da Religião.  

Não é redundante sublinhar que os direitos fundamentais são garantias da 

ordem constitucional de uma nação, sendo certo que os direitos sociais e econômicos 

representam desmembramentos dos direitos fundamentais, o que requer políticas 

voltadas ao restabelecimento das relações sociais, como alicerces de uma sociedade 

fundada na ideia de justiça, igualdade e fraternidade.  

Guardando coerência com essas premissas, recentemente, o Ministro 

Roberto Barroso propôs, em voto-vista, que a pena dos réus que estejam cumprindo 

penas em estabelecimentos prisionais inóspitos que violam a dignidade da pessoa 

seja reduzida, como forma de indenizar o réu pelos danos morais sofridos, ao invés 

de ser reparado em indenização pecuniária. 

Discorrendo sobre o sistema penitenciário brasileiro atual, o Ministro 

acrescentou44: 

                                            
44 BRASIL. STF. Recurso Extraordinário 580.252-MS 
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A sociedade brasileira tem vivido, ao longo dos últimos anos, a aflição do 
aumento progressivo da criminalidade, associada a uma sensação difusa de 
impunidade. Nada obstante, o país apresenta uma das maiores populações 
carcerárias do mundo, em curva ascendente. As más condições da maior 
parte dos presídios do país trazem consequências que saltam aos olhos, 
dentre as quais é possível destacar (i) realimentação da criminalidade e da 
violência, por serem as prisões escolas do crime; e (ii) as estatísticas 
impressionantes da reincidência, pela incapacidade de o sistema promover a 
ressocialização dos presos. 

Diante dessa constatação, torna-se imperioso repensar as formas de punição 

em um estado de direito, preocupado com a dignidade humana. Alguns estudiosos do 

assunto, a par de elencarem as agruras do sistema punitivo tradicional e retributivo, 

apontam para diversas possibilidades, defendendo, como Alessandro Baratta45 um 

minimalismo radical, ou o abolicionismo, propagado na América Latina, por Zaffaroni. 

Em outra vertente, temos o direito penal de emergência que procura conter 

todas as demandas sociais de violência, criando tipos penais e aumentando as penas. 

E o direito penal do inimigo, tão propagado nos tempos atuais, em que diante de atos 

extremos, as garantias constitucionais são vilipendiadas.  

E o que se verifica é que a sociedade moderna, abarcando as emoções dos 

que foram ofendidos, acabam por desejar a vingança, afastando-se de tudo que vem 

sendo construído ao longo do tempo no processo civilizatório. Alguns chegam ao 

extremo de dizer “menos um” quando algum criminoso acaba por ser morto. 

Parcela da sociedade passa a considerar aceitável a intervenção por parte de 

particulares e humilhação de jovens infratores à execração pública. E já pugnam pela 

aprovação e vigência da incriminação de adolescentes entre 16 e 18 anos, como se o 

direito penal e processual penal fossem os garantidores de uma sociedade ideal. No 

entanto, a história tem demonstrado à saciedade que a vingança e a expiação pela 

pena não diminuem, por si sós, a criminalidade. 

E cada vez mais as prisões estão sendo sobrecarregadas, sem qualquer 

preocupação com as finalidades que se atribui a elas. Porém, tal medida só realimenta 

a violência e a revolta, pelo que a reflexão sobre meios alternativos ao cárcere que 

preservem a dignidade da pessoa humana precisam ser não só debatidos, mas 

implementados para obtenção de resultados legítimos e justos, sendo a intervenção 

                                            
45 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 197 
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mínima do direito penal uma resposta adequada ao problema, além de utilização de 

técnicas que promovam a reabilitação social dos indivíduos, inclusive porque, apesar 

de alguns avanços, a seletividade penal, é outro problema que ainda precisa ser 

enfrentado para minimizar as desigualdades jurídicas. 

As delações premiadas que beneficiam criminosos envolvidos em crimes 

graves pelo malefício social causado, não chegam até aqueles que praticam furtos, 

roubos e estupros e não é simplesmente pela gravidade concreta da ação, mas porque 

pertencem a grupos menos privilegiados do sistema.  

Desde há muito, DOSTOIÉVSKI, in Recordações46 já assinalava que  

[...] o famoso sistema celular só atinge, estou disto convencido, um fim 
enganador, aparente. Suga a seiva vital do indivíduo, enfraquece-lhe a alma, 
amesquinha-o, aterroriza-o, e, no fim, apresenta-no-lo como modelo de 
correção, de arrependimento, uma múmia moralmente dissecada e 
semilouca.  

Esses paradoxos, frequentes no cotidiano do direito penal, apontam para a 

necessidade de retomar e levar a sério valores como a solidariedade, fraternidade e 

sensibilidade humana e social, que precisam nortear as relações humanas, no intento 

de concretizar inelutavelmente a ética na formulação de decisões justas.  

Nessa linha de argumentação, são oportunos os argumentos de Aristóteles47, 

quando, no capítulo 5 de Ética a Nicômaco, defende que a ética é pilar da justiça. 

 Avançando no tempo, no intuito de melhor compreender a natureza e 

potencial da mediação penal, é muito pertinente a contribuição de Emmanuel 

Lévinas48, filósofo judeu, que viveu os horrores da Primeira e Segunda Guerras 

Mundiais e foi um crítico da filosofia ocidental, com foco prioritário no Eu, no 

egocentrismo, propiciando suporte à Ética da Alteridade, definida como nova visão de 

mundo, valendo-se do Outro como fundamento de justiça.  

                                            
46 DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Recordações da casa dos mortos (trad. Fernanda Pinto). Lisboa, 1972, 
p.20. 
47ARISTOTELES. Da Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa 
de W. D. Rosá. Col. Os pensadores. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1973 
48LEVINAS. E. Ética e Infinito. Lisboa: Edições 70, 1988. 
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Nessa perspectiva, Lévinas49 tece severas críticas ao modelo de sociedade 

individualista e competitiva, que se traduz, entre outras atitudes, em indiferença e 

exclusão entre os indivíduos e grupos sociais. Por certo, numa sociedade complexa 

como a atual, é compreensível a existência de conflitos em diferentes esferas, onde 

se incluem muitos comportamentos definidos como infrações penais. No confronto de 

valores e princípios num contexto multicultural, atitudes e atos classificados como 

infração penal tendem a ser eivados de estigmas, notadamente pelas consequências 

advindas de uma condenação, que, não raro, se traduz em pena privativa de 

liberdade.  

Tais incongruências constituem robusta justificativa à busca de meios 

alternativos de aplicação de sanções penais, como ocorreu com a implementação de 

penas alternativas, através da Lei 9714/98.  Sem dúvida, esse diploma legal contém 

avanços no intuito da efetividade de política criminal despenalizadora; embora ainda 

apresente lacunas, eis que, a par de mitigar as punições, não ampliou 

significativamente os espaços de consenso, pois ausente a voluntariedade inerente à 

mediação e outras práticas restaurativas.   

A mediação penal possibilita a participação do particular na administração da 

justiça, inclusive mirando no conflito que gerou o crime, com ênfase a sua causa e não 

apenas às consequências. 

A configuração tradicional da penalização aos infratores de toda natureza se 

contrapõe às considerações de Lévinas50, quando destaca a valorização da ética da 

alteridade, da preocupação com os outros, o que exige pensar além de si mesmo, ao 

ponto de focar a atenção na sociedade a partir do outro.  

Acerca da desconsideração do outro, é muito esclarecedora a seguinte 

análise de BITTAR51.  

[...] na formação do convívio, sente-se uma crise ética na medida em que o 
outro (alter) foi expulso do campo de visão/previsão do indivíduo (ego). 
Sabendo-se que este modo de ação consciencial afeta todo o campo de 
projeção da construção da consciência coletiva, do pulsar em direção ao 
outro, o co-existir, do con-viver, do estar-posto-no-grupo, da gregariedade 

                                            
49 LÉVINAS,E. op.cit.. 
50  LÉVINAS, ibidem.  
51 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Ética, Educação, Cidadania e Direitos Humanos: estudos 
filosóficos entre cosmopolitismo e responsabilidade social. Barueri, SP: Manole, 2004, p.6. 
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aristotélica como expressão da natureza humana, esta não parece ser uma 
perspectiva de investigação/averiguação de todo despropositada. 

Resulta desse dado de realidade o imperativo esforço de levar a efeito a justiça 

restaurativa e da mediação penal como forma suplementar de concretização de 

direitos, precipuamente no que concerne ao acesso à justiça e justiça penal. 

Porém, ainda nessa perspectiva de análise, admite-se que alguns tipos de 

crimes precisam ser sancionados com a pena privativa, dada a periculosidade do 

agente e a ausência de outros meios eficazes e menos onerosos para efetivação da 

punição.  

Como ressaltado por Gomes52, nessa linha de entendimento, adquire relevo 

o reconhecimento do outro como o sentido da própria existência, em que justiça é 

edificada na esteira da solidariedade, como acesso à fraternidade e a paz; é a justiça 

calcada na empatia entre as pessoas, sendo a alteridade, para Lévinas, um 

instrumento de crítica social e nova forma de resgate da humanidade.   

A proposta de construção de uma sociedade mais fraterna e solidária, a partir 

do enfrentamento dos problemas na base da capacidade de colocar-se na posição do 

outro acarretou críticas a Lévinas, sob o argumento de que seu entendimento estaria 

mais afinado com a teologia do que com a filosofia. Entretanto, a preocupação de 

Lévinas com o sentido ético do humano pode servir como alicerce à necessária 

mudança paradigmática, que conduz à valorização de métodos suplementares de 

justiça penal, na perspectiva da justiça restaurativa como importante instrumento de 

pacificação social, a qual contempla o crime e o criminoso com outras lentes, sem 

desconsiderar os direitos das vítimas e dos demais envolvidos no conflito, incluída aí 

a própria sociedade.  

Na ética leviniana53, o acolhimento, a responsabilidade pelo outro constitui 

fundamentos do agir moral, levando-se em conta que a justiça demanda, entre outros 

requisitos, a responsabilidade do Eu para com os outros e a sociedade, que suplanta 

qualquer ordem legal ou mandamento moral apartado da estrutura ontológica do Ser.    

                                            
52 GOMES, Carla Sirene Cardoso Lisboa Bernardo. Lévinas e o outro: a ética da alteridade como 
fundamento de justiça. Dissertação de mestrado. PUC/RJ 2008.p.37 e 59  
53 LÉVINAS, Op. Cit. p.67. 
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Cumpre esclarecer que foge aos objetivos do presente estudo defender a tese 

de Lévinas, da ética da alteridade como a que melhor representa o fundamento de 

justiça. Para isso, seria necessário cotejar todos os fundamentos ensaiados por 

célebres filósofos e pensadores a respeito da definição de justiça, o que até hoje é 

motivo de muitas reflexões e mesmo com todo o conhecimento filosófico já delineado 

a respeito de tão instigante conceituação, ainda pairam dúvidas sobre seu real 

significado.   

Em síntese, conforme análise do referido pensador, a realização da justiça 

ocorre (ou deve ocorrer) através da alteridade, da saída do Eu para o outro, tornando 

o homem responsável pelo próximo, para que encontre sentido em si próprio. Ele 

denuncia a violência entre os homens e apresenta a alteridade como o recurso 

possível à realização do sentido profundo do humano54.   

A rigor, busca-se traçar um embasamento à implantação de instrumento que 

fortaleça uma justiça penal inovadora e restaurativa, mais digna, humana e, ao mesmo 

tempo, eficaz.   

Com apoio nessa premissa, torna-se imperioso rever o modelo de tratamento 

dos conflitos, de forma a incluir a mediação como terreno fértil para o diálogo voltado 

à recomposição dos interesses das partes em dissenso.   

Nesse particular, Lévinas55 propicia sustentação à proposta de medidas 

despenalizadoras, aptas a equacionar conflitos, de maneira a evitar as consequências 

danosas do encarceramento puro e simples.  Na perspectiva em exame, a 

responsabilidade com o outro favorece a mudança de comportamento do infrator e 

assim a realização de justiça penal, em sua dimensão mais ampla, espraiando 

benefícios para o conjunto da sociedade.  

A oportunidade desse modelo se agiganta, quando se leva em conta que, 

desde o Século XVIII, houve desconformidade com o aviltamento à dignidade da 

pessoa humana, mediante aplicação de sanções penais. Nesse sentido, é 

conveniente recordar que Cesare de Bonesana56, “Marquês de Beccaria”, em sua 

                                            
54 LÉVINAS, Op. cit. p. 84 
55LEVINAS. Idem. p.cit. 
56BONESANA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martin Claret, 2006.  
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clássica obra “Dos delitos e das Penas” criticou severamente o cruel e desumano 

sistema punitivo daquela época, a ponto de seu livro ser proibido pela Igreja.  

Nos tempos atuais, diante da evidente ineficiência das penas privativas de 

liberdade para a grande maioria das infrações penais, precipuamente àquelas em que 

o interesse é restrito ao conflito entre o infrator e a vítima, tomou-se consciência da 

necessidade de lançar novo olhar para o sistema punitivo. Alguns setores da 

sociedade contemporânea passam a admitir que os métodos consensuais de conflito 

podem atuar como coadjuvantes na aplicação de justiça, inclusive a penal, sendo a 

justiça restaurativa e a mediação penal um de seus pilares principais.  Nas palavras 

de RADBRUCH57 (...): “não temos que fazer do direito penal algo melhor, mas sim 

fazer algo melhor do direito penal...” 

O fracasso estrutural e pedagógico do sistema repressivo vigente traz à baila 

a necessidade de mudança de paradigma. Na verdade, o crime, além de ser conduta 

típica, ilícita e culpável que vulnera bens jurídicos tutelados pelo Estado, não raro 

implica violação de relações entre réu, vítima e sociedade. Imaginemos a situação em 

que uma mulher é agredida pelo marido, sofrendo lesões corporais leves  

O Supremo Tribunal Federal58 decidiu que a ação é pública incondicionada; 

ou seja, independentemente da vontade da ofendida, numa verdadeira invasão da 

vida privada da mulher, no afã de minimizar a histórica violência de gênero existente, 

a persecução penal deverá ser deflagrada pelo Ministério Público, com as 

consequências já sabidas que acarretam o cárcere, se não for possível a aplicação 

de algum benefício processual, como por exemplo, o sursis.  

Sem ignorar importantes avanços trazidos pela Lei Maria da Penha, é de se 

perceber que, indubitavelmente, a relação familiar poderá estar comprometida para 

sempre.  

Isso posto, seria o cárcere a solução definitiva para esse conflito? Não poderia 

a justiça restaurativa e a mediação penal serem instrumentos hábeis a restabelecer o 

                                            
57 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Coimbra: Coleção Stvdivm, trad. do Prof. Cabral de 

Moncada, Armênio Amado Editor, 1974.p. 37 

58BRASIL/Supremo Tribunal Federal. Adin 4424 
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desequilíbrio gerado na família, com a assunção de culpa por parte do ofensor e 

participação na vítima no processo? 

Na mesma linha de pensamento, imagine-se um crime de dano, com previsão 

de pena privativa. Apesar de haver penas alternativas, sursis e reparação do dano 

como causa de diminuição de pena, quais consequências poderão advir do 

cumprimento das punições? Estigma, exclusão, contato com outros presos (quando 

for o caso), porque se o indivíduo não puder pagar fiança em caso de flagrante delito, 

será encaminhado para as celas públicas, sem qualquer chance de se desculpar (se 

justificar), de se responsabilizar, de reparar o dano e de enfrentar as questões mais 

profundas que o levaram àquela prática.  

A rigor, o que se busca é maior eficácia ao direito penal, desprestigiado com 

o incremento de dados sobre criminalidade, em paralelo à insatisfação com a 

efetividade e demora na prestação jurisdicional e com o caráter puramente simbólico 

do sistema retributivo, que não atinge seus propósitos.   

Nos últimos anos, foram criados alguns institutos que mitigaram o princípio da 

obrigatoriedade das ações penais, notadamente com a Lei 9099/95, que instituiu os 

Juizados Especiais Criminais, diminuindo a incidência da pena de prisão. 

Posteriormente, a Lei 9714/98 criou as Penas Alternativas, como medida de política 

criminal voltada à redução do encarceramento, mas que não comprovou a diminuição 

da criminalidade, da reincidência e de deflação da utilização do direito penal como 

forma de controle social. O que precisamos é diminuir e não promover a expansão 

penal, visando a desmistificar, segundo CARVALHO59 a “cultura punitivista na qual as 

sociedades de controle contemporâneas estão submersas”. 

É neste panorama que a presente pesquisa procura verificar como a justiça 

restaurativa e, mais especificamente, a mediação penal podem coadjuvar com a 

justiça penal, restaurando as relações humanas, de maneira a provocar impactos 

diretos e indiretos nas estatísticas criminais.  

É interessante ressaltar que alguns pensadores defendem que, diante do 

devido processo legal, qualquer medida não prevista em lei corre o risco de ferir a 

                                            
59 CARVALHO, Salo. Em defesa da responsabilidade político-criminal. IBCCRIM, nº 193 – 

Dez/2008. 
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ordem constitucional, sendo o “due process of law” um importante instrumento de 

evitar o arbítrio por parte do Estado, que detém o monopólio da jurisdição e da força. 

A esse respeito, é premente admitir que o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição 

Federal de 1988 não reserva exclusividade ao Poder Judiciário à realização da justiça. 

Aliás, como bem salientou SILVA60, em trabalho de dissertação sobre a justiça 

restaurativa, sempre que possível “a substituição da vontade das partes deve ser 

considerada em caráter supletivo, subsidiário”, acrescentando que “a pretensão 

analisada de forma estanque pelo Estado-Juiz dissociada da realidade social 

fatalmente incorrerá em desacertos, que serão sepultados pela instrumentalidade da 

coisa soberanamente julgada”.  

Não é novidade de que um sem número de estudos científicos e empíricos 

dão notícia de que as formas de resolução consensuais de conflitos otimizam as 

relações sociais. Na mesma ordem de raciocínio, organismos internacionais têm 

incentivado a prática nas mais variadas formas, sendo a mediação uma das mais 

citadas.  

Impende ressaltar que, em decorrência da legislação processual pátria advir 

de um modelo fascista (o Código Italiano de 1930), apesar de não constar 

expressamente a obrigatoriedade da ação penal, a interpretação sistemática e 

enraizada em um Estado autoritário cria obstáculos às novas formulações de 

aplicação de justiça penal, além da circunstância de não existir previsão legal 

específica para a implementação de práticas restaurativas no âmbito penal.  

Romper com paradigmas não é tarefa fácil. VASCONCELOS61, referindo-se 

ao conceito de paradigma cunhado por Edgar Morin, verbera que  

“os paradigmas são princípios supralógicos, de organização de pensamento, 
princípios ocultos que governam nossa visão de mundo, que controlam a 
lógica de nossos discursos, que comandam nossa seleção de dados 
significativos e nossa recusa de dados não significativos, sem que tenhamos 
consciência disso”.  

                                            
60 SILVA, Geisa Lannes. Justiça restaurativa: um novo olhar para a resolução de conflitos. 
Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro. Universidade Estácio de Sá. 2012  
61 VASCONCELOS, Maria José Esteves. Pensamento sistêmico: o novo paradigma da ciência, 9 
ed. São Paulo, Ed Papirus, 2012, In PRADO, Geraldo. Prova Penal e sistema de controles 
epistêmicos: A quebra de cadeia de custódia das provas obtidas por métodos ocultos. Marcial Pons, 
2014, p.23. 
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Em interessante trabalho, NEVES62 defende que a justiça restaurativa, a qual 

tem a mediação como um de seus desmembramentos, é expressão de política 

criminal, legítima e atual, notadamente pelo pensamento do criminólogo crítico 

Alessandro Baratta, em contraponto aos argumentos antirrestaurativos de que tais 

métodos, implementados, em conjunto com a justiça retributiva, só estariam 

relegitimando o sistema tradicional. 

A mediação penal, como meio complementar de justiça punitiva e ampliação 

de acesso à justiça, em nenhum momento se encaixa no minimalismo radical, ou 

mesmo no abolicionismo e deve posicionar-se no direito penal como ultima ratio, não 

obstante o consenso de que a pena privativa não concretiza o papel de reinserção 

social. 

ZEHR63 sustenta que, embora haja muitas diferenças entre os modelos 

retributivo e restaurativo, há pontos de conexão entre eles, não sendo 

necessariamente opostos, mas “o começo e o fim de uma mesma escala ou medida” 

e “pintar a retribuição e a restauração como mutuamente excludentes acaba por 

diminuir as possibilidades de exploração de traços comuns e interesses mútuos entre 

aqueles que defendem uma e outra”.64 

As práticas restaurativas visam a reparar os danos causados e não o crime 

propriamente dito; o papel da vítima é realçado e não relegado a segundo plano, trata-

se de promover a cultura de paz, evitando a reincidência; permite-se que as partes 

envolvidas sejam protagonistas de seus destinos; ressalta-se a possibilidade de 

diálogo de maneira a escutar a demanda do outro.  Nesse sentido parece privilegiar-

se a ética da alteridade de Lévinas, mediante o estímulo a colocar-se na posição do 

outro, dentre outras diferenças. No entanto, o que se busca, em ambos os modelos, 

é o restabelecimento do equilíbrio quebrado pela prática da infração penal, procurando 

preservar a dignidade do ser humano. 

                                            
62 NEVES, Thereza Cristina Coitinho das. A Justiça Restaurativa como legítima política criminal à 
luz da Criminologia Crítica. Madrid: Universidade Salamanca/UNIFACS, 2012. 
63 ZEHR, Howard. Trocando as lentes: Um novo foco sobre o crime e a Justiça. Tradução de Tônia 
Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2008, p.260. 
64 ZEHR. Howard. Justiça Restaurativa. Teoria e Prática. São Paulo. Palas Athena, 2012. 
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Retomando BARATTA65, são esclarecedoras as seguintes observações: 

“ Uma política criminal alternativa coerente com a própria base teórica não 
pode ser uma política de “substitutivos penais”, que permaneçam limitados a 
uma perspectiva vagamente reformista e humanitária, mas uma política de 
grandes reformas sociais e institucionais para o desenvolvimento da 
igualdade, da democracia, das formas de vida comunitária e civil alternativas 
e mais humanas, e do contra poder proletário, em vista da transformação 
radical e da superação das relações sociais de produção capitalistas.  

PRADO66, noutra senda, sustenta que dadas as diferenças culturais e 

econômicas gritantes existentes entre os países desenvolvidos que adotam uma 

justiça consensual, tanto os EUA como países europeus, importar soluções pode ser 

desastroso, pois “o elemento fundamental para a concretização desses acordos não 

pode ser garantido: a autonomia pessoal dos sujeitos normalmente visados pelo 

sistema penal e a condição de equilíbrio que se exige em qualquer pacto”.   

Não obstante, a mediação é reconhecida como método de resolução de 

conflitos eficaz, com incentivo por parte governo federal e implementado em alguns 

estados da Federação. Em outros contextos, foi praticada pelos povos indígenas 

“maoris” na Nova Zelândia, os quais, embora sem sistematização jurídica se valiam 

de círculos restaurativos para manter a paz social, sendo ademais um modelo já 

utilizado em boa parte da história dos homens67.  

Neste sentido, a mediação penal, embora não constitua panaceia para o 

sistema penal, além de ampliar o acesso à justiça, representa método suplementar de 

promoção da paz social, entre outros benefícios. As experiências nos Tribunais dão 

respaldo a essa premissa e diversos ordenamentos que a adotam, com resultados 

muito satisfatórios.  

                                            
65 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: Introdução à Sociologia 
do Direito Penal. Tradução: Juarez Cirino dos Santos. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos: Instituto 
Carioca de Criminologia, 1999, p. cit. 
66 PRADO, Geraldo. Elementos para uma análise crítica da transação penal. Lumen Juris, RJ, 2003, 
p. xxv 
67 JACCOULD, Myléne aduz que a adoção de práticas restaurativas nas sociedades desde o Código 
Sumeriano (2050 a.C.) e do de Eshunna (1700 a.C.) os quais previam a restauração dos laços 
rompidos nos casos de crimes de violência e, ainda, o Código de Hamurabi (1700 a.C.) e de Lipit-
Ishar (1875 a. C, que prescreviam medidas de restituição para os crimes contra os bens (2005, p.02) 
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No âmbito cível a conciliação, mediação e arbitragem estão incorporadas 

definitivamente ao ordenamento brasileiro, eis que abarcados de maneira contundente 

no Novo Código de Processo Civil68 que, em breve tempo, terá vigência. 

                                            
68 BRASIL/CONGRESSO NACIONAL Novo Código de Processo Civil. Lei 13105 de 16/03/2015. 
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2.  A MEDIAÇÃO PENAL COMO MUDANÇA DE PARADIGMA NA CONSTRUÇÃO 

DA JUSTIÇA 

2.1 Raízes culturais da Prática da Mediação 

Os argumentos expostos no capítulo anterior dão suporte ao intento de 

aprofundar a análise de medidas alternativas que possam garantir a dignidade 

daqueles que, por qualquer infortúnio, se vejam diante de possível persecução penal.  

Retrocedendo no tempo, identifica-se a prática da mediação, mesmo antes de 

qualquer imposição jurídica. O método era aplicado, ainda que intuitivamente, pelo 

padre, pelos pais, pelo diretor da escola, enfim, por todos aqueles que intermediavam 

as relações, desde as situações mais corriqueiras, até os mais complicados conflitos 

familiares, ou de outra natureza.   

É interessante recordar, conforme NALINI69, que a polícia, sem se dar conta, 

muitas vezes exercita a mediação de conflitos, prevenindo controvérsias, usando de 

seu poder de persuasão e de sua respeitabilidade, de maneira a evitar que o fato seja 

levado a processamento e julgamento. Aliás, os servidores de alguns órgãos públicos 

tais como policiais, carcereiros, oficiais de justiça, assistentes sociais, entre muitos 

outros, deveriam participar de programas de atualização, no sentido do enfrentamento 

de conflitos para desempenhar suas funções e concretizar mediações, facilitando o 

convívio social e o enfrentamento das questões conflituosas.  

Embora se diga com frequência que a mediação seria um meio alternativo à 

resolução de demandas com relação a via judicial, é de se observar que tal prática já 

era utilizada na Grécia, Egito, Assíria, Babilônia70, isto é, surgiu visando a solução de 

controvérsias, antes mesmo do monopólio da jurisdição, que por sua vez, ocorreu 

visando minimizar as consequências do exercício da força e da autotutela 

No cenário contemporâneo, as práticas restaurativas encontram nascedouro 

na mediação comunitária.  O modelo é inspirado nas culturas indígenas, em que os 

                                            
69 NALINI, José Renato. O Brasil e a mediação Penal. Themis, Fortaleza, v.2, n.1, p. 111 
70 Op.cit, p.24 
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envolvidos se sentavam em círculo, utilizavam um objeto que passava de mão em 

mão, autorizando o uso da palavra, para que se alcançasse a solução do conflito.  

Começou, no entanto, segundo Targa,71 a ser sistematizado a partir de 

estudos feitos por Frank Sander, em 1976, que teria apresentado na Universidade de 

Harvard, um projeto chamado “multi-door courthouse”, ou seja, uma forma de aumento 

de acesso à justiça através de um processo de múltiplas portas. 

Diante de uma sociedade em franca expansão e modificação, buscar 

alternativas consensuais acaba por possibilitar uma solução mais apropriada para o 

conflito, pois evita-se o ganha/perde, para privilegiar um sistema ganha/ganha, onde, 

através de um processo comunicativo, é buscada uma solução menos onerosa, seja 

através de medidas autocompositivas (solução encontrada pelas próprias partes) ou 

heterocompositivas (em que um terceiro acaba por decidir a questão). 

2.2 Características e Vantagens da Mediação Penal 

Alguns autores72 contribuem significativamente para ampliação do debate, 

precipuamente quando expõem em quadro esquemático, as diferenças e vantagens 

de práticas restauradoras, em comparação com o clássico sistema retributivo. 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Culpa Responsabilidade 

Perseguição Encontro 

Imposição Diálogo 

Castigo Reparação do Dano 

Coerção Coesão 

Apesar de estar vigente o princípio da obrigatoriedade da ação penal, verifica-

se na lei processual uma tendência a admitir métodos de conciliação e mediação de 

                                            
71 TARGA, M.I.C.C.C. Mediação em juízo. São Paulo: LTr, 2004, p. 142. 
72 PINTO, Renato Sócrates Gomes. A construção da Justiça Restaurativa no Brasil. O impacto no 
sistema de justiça criminal. Jusnavegandi, acesso em 20/10/2014. 
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conflitos. O artigo 520 do CPP, desde sua edição, em 1941, possibilitava ao juiz 

procurar restaurar o equilíbrio quebrado com o fato delituoso.  

Por seu turno, a Lei que disciplinou os crimes de menor potencial ofensivo73, 

manifesta preocupação do legislador com o propósito de encontrar medidas 

despenalizadoras como a transação penal, recomposição de danos e suspro, 

instrumentos capazes de confluir para uma sociedade mais justa e fraterna, sem 

necessidade da imposição de penas onerosas para a sociedade e que aviltam a 

dignidade do indivíduo.  

Assim, a Lei 9099/95, aliás, demonstrou tendência à mudança paradigmática, 

coerente com a intenção do poder constituinte no que tange à implementação de 

métodos eficazes de pacificação social, sem os ônus que as prisões encerram.  A 

esse respeito, vale mencionar que o artigo 98, I da Constituição Federal de 1988 

dispõe que os juizados especiais são competentes para conciliação de fatos com 

pouca lesividade.  

Essa providência abriu possibilidade à transação penal e outras medidas 

alternativas ao cárcere, mitigando a obrigatoriedade da ação penal, ao mesmo tempo 

em que consagrou, ainda que nas específicas hipóteses, o princípio da oportunidade, 

existente em muitos países desenvolvidos, notadamente os Estados Unidos da 

América.  Tal iniciativa deu azo ao consenso e à introdução de práticas restaurativas, 

onde se destaca a verdade consensual que se sobrepõe à “verdade real” tradicional 

do processo penal.    

A este propósito, são muito elucidativas as palavras de SILVINA PAZ74: 

Nestes últimos tempos vem aparecendo propostas que podem significar a 
possibilidade de mudar a verdade material por uma verdade consensual. Isto 
se denota pela ideia de considerar o consenso como uma forma alternativa 
para a solução de casos especiais, evitando a pena, simplificando ou 
acelerando a sua imposição ou pactuando a sua extensão. Esta verdade 
consensual vai ter a total aceitação e desenvolvimento dentro do processo de 
mediação penal que, como processo comunicativo, vai nos levar a verdade 
do acontecido, com seus sentimentos e consequências que afetam as partes 
e toda a comunidade. 

                                            
73 BRASIL, CONGRESSO NACIONAL. Lei 9099 de 26 de setembro de 1995 
74 PAZ, S. E. S. Justiça Restaurativa - Processos Possíveis. In: Slakmon, C., R. De Vitto, e R. Gomes 
Pinto, org., Justiça Restaurativa (Brasília – DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento - PNUD). 2005. 
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É oportuno acrescentar que os métodos alternativos ou suplementares de 

resolução de conflitos alcançam relevo na comunidade jurídica internacional, sendo 

igualmente discutido no ordenamento brasileiro, sendo PINHO75, professor e 

processualista, dedicado aos estudos no Brasil no que se refere à mediação.  

A mediação, em seu aspecto mais amplo, não se dirige precipuamente à área 

penal, pois evidencia vigor no trato de aspectos de natureza processual civil. Sob esse 

ângulo de análise, representa forma de ampliação de acesso à justiça e instrumento 

de pacificação social.   

No âmbito processual civil, na linha dos ordenamentos processuais mais 

avançados, com a edição do Novo Código de Processo Civil, abre-se a possibilidade 

de adoção de meios alternativos de resolução de conflitos. Nessa perspectiva, pode-

se destacar, dentre outros, o art. 3º § 3º que estimula a solução consensual de conflito 

(mediação). O art. 154 menciona que incumbe ao oficial de justiça, certificar, em 

mandado, proposta de autocomposição, apresentada por qualquer das partes, na 

ocasião de realização de ato de comunicação. Os artigos 165 a 175 tratam dos 

conciliadores e dos mediadores, o art. 319 ao tratar da petição inicial, ressalta que a 

parte deve manifestar se deseja ou a não a audiência de conciliação ou de mediação, 

situação versada nos art. 334, 335, 340 e 359, além do art. 565, que trata de litígio 

coletivo pela posse de imóvel (posse velha), com designação de audiência de 

mediação, antes da liminar. No art. 694 do referido diploma legal, nas ações de família, 

que sejam envidados esforços para solução consensual das controvérsias, através da 

mediação.   

Os dispositivos elencados trazem a lume o reconhecimento da necessidade 

de aprimoramento de práticas de autocomposição, o que, de nenhum modo, visa a 

menoscabar a função do advogado, ao contrário, pois ele pode e deve participar 

ativamente de tais processos, como sói acontecer em países adeptos do processo 

restaurativo.  

                                            
75 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A mediação no Direito Brasileiro: Evolução, atualidades 
e possibilidades no projeto do Novo Código de Processo Civil, Âmbito Jurídico: < http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9685&revista_caderno=21 >. Acesso em 
21/11/2014. 
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PINHO e ZARCZUN76, em artigo sobre o Novo Código Processual e o então 

Projeto da Nova Lei de Mediação - PL 7169/20014 – hoje já transformado em lei77, 

advertem que o primeiro incorpora os princípios inerentes à resolução consensual de 

conflitos, ao dispor, em seu artigo 166, que devem ser observadas a independência, 

imparcialidade, normalização do conflito, autonomia de vontade, confidencialidade, 

oralidade, informalidade e decisão informada, as quais incidirão também na mediação 

extrajudicial. Os doutrinadores mencionados acrescentam que as ferramentas e 

técnicas utilizadas nos meios alternativos devem observar as garantias do processo, 

num exercício de ponderação com a celeridade, boa-fé, cooperação, isonomia, 

dignidade da pessoa humana, ampla defesa, contraditório; enfim, todos os requisitos 

para um processo justo, possibilitando acesso à tutela adequada e tempestiva.  

A mediação tem características próprias e depende de um terceiro imparcial 

ao conflito, sendo sua essência refletir a autonomia da vontade dos envolvidos. 

PINHO78, ressalta que “o mediador, como agente fora do contexto conflituoso, 

funciona como um catalisador de disputas, ao conduzir as partes às suas soluções, 

sem propriamente interferir na substância destas”.  O mesmo pesquisador79 sublinha 

que “três são os elementos básicos para que possamos ter um processo de mediação: 

a existência de partes em conflito, uma clara contraposição de interesses e um terceiro 

neutro capacitado a facilitar a busca pelo acordo”.   

Na esfera penal, subsistem barreiras, uma vez que em na cultura pátria 

prevalece o princípio da indisponibilidade da ação penal. Mas, considerando os 

evidentes benefícios à sua adoção no âmbito civil, a ampliação à seara criminal, por 

certo, trará resultados mais satisfatórios, nos casos em que for cabível tal maneira 

suplementar de administração de conflitos.  

Sem sombra de dúvidas, há limites; como aludido, a proposta não se aplica a 

qualquer caso, pois, em razão da natureza e gravidade do delito, estaria fadada ao 

insucesso, sendo a jurisdição o meio correto e adequado para solução das demandas. 

                                            
76 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; ZARCZUN, Julliana. Princípios da Mediação no Direito 
Brasileiro. Do novo CPC ao Projeto da Lei 7169/2014.Revista Justiça e Cidadania, maio 2015.  
77 Lei 13.140/2015 de 26 de junho de 2015, cuja vigência ocorrerá em 180 dias de sua publicação 
78 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A mediação no Direito Brasileiro: Evolução, atualidades 
e possibilidades no projeto do Novo Código de Processo Civil. Op. cit, p.36 
79PINHO, Idem. p. cit. 
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Como ensina PINHO80, as vias alternativas vêm para somar e não para disputar com 

a jurisdição, que é monopólio do Estado.  

No instituto em exame, é imprescindível o propósito da efetiva pacificação e 

reequilíbrio das relações sociais. Trata-se de desafio impregnado de alguns requisitos; 

por exemplo, o mediador, embora não seja obrigatoriamente um advogado, precisa 

ser dotado de “autoridade moral”, formação e experiência no diálogo inter partes.  Por 

óbvio, pessoas com formação jurídica podem participar da prática restaurativa. 

Conforme análise de Áureo Simões Júnior81, a mediação faz parte do 

exercício de cidadania. Com efeito, nesse processo, os envolvidos têm acesso mais 

amplo aos seus direitos e deveres, são melhor informados das consequências, 

protegidos pela confidencialidade, encontram reais possibilidades de participar das 

decisões pertinentes ao conflito.  Ademais, a metodologia favorece maior efetividade, 

retirando considerável número de processos a serem avaliados sob o crivo da 

jurisdição.  

Nesse sentido, sobreleva destacar as palavras de NALINI82, para quem talvez 

a “mediação possa representar um retorno à singeleza do antanho e à redescoberta 

de valores como a palavra empenhada, o uso da razão, o exercício da persuasão, o 

cultivo da tolerância e da humildade”. 

Como exposto, a mediação é largamente difundida no âmbito civil, mas 

considerando que o escopo deste trabalho é analisar a aplicação da mediação em 

sede penal, faz-se necessário superar muitos entraves, notadamente com relação ao 

princípio da obrigatoriedade e a cultura de judicialização no imaginário social pátrio.  

                                            
80PINHO.Op. cit., p. cit. 
81 “Mediação é uma técnica pela qual, duas ou mais pessoas, em conflito potencial ou real, recorrem a 
um profissional imparcial, para obterem num curto espaço de tempo e a baixos custos uma solução 
consensual e amigável, culminando num acordo em que todos ganhem e pode ser utilizada em 
qualquer tentativa de conciliação. A mediação é uma resposta ao incremento da agressividade e 
desumanização de nossos dias, através de uma nova cultura, em que a solução dos conflitos passa 
por um facilitador profissional que tenta através de várias técnicas, pela conscientização e pelo diálogo, 
proporcionar uma compreensão do problema e dos reais interesses e assim ajudar as partes a 
acordarem entre si, sem a imposição de uma decisão por um terceiro, num efetivo exercício de 
cidadania”. In Workshop relativo aos Juizados Especiais, Florianópolis, 31.10.1996, apud FIGUEIRA 
JÚNIOR, Joel Dias Figueira. Manual da Arbitragem, São Paulo: RT, 1997, p.77. 
82 NALINI, José Renato. Op. Cit, p. 118 
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Aliás, há importantes estudos que tratam da desmitificação do monopólio da 

jurisdição, no sentido de que, mesmo sendo inafastável a jurisdição, não quer dizer 

que é o único meio propício, possível e eficaz de resolução de demandas. E mais: se 

utilizamos outros métodos eficazes de heterocomposição, a jurisdição não será 

invocada porque o conflito foi dirimido. 

A aceitação de medidas suplementares de resolução de demandas penais, 

como a transação penal, implementada com a Lei 9099/95 (Juizados Especiais), 

encontra largo suporte doutrinário. Como exemplo, pode-se citar análise de BENETI83, 

quando destaca o ideal nobre de Justiça que tais medidas representam, sem esquecer 

o efeito pedagógico para quem praticou a infração penal e a redução de demandas 

nos Tribunais.  

Importante frisar que o pensamento de LÉVINAS, através da ética da 

alteridade, do olhar para o Outro, irá encontrar na mediação penal, um importante 

instrumento de pacificação social, de acesso e efetividade da justiça penal, evitando, 

quando possível, a ruptura que a justiça penal encerra, e, ao revés, procurando 

restabelecer o equilíbrio quebrado com a prática da infração penal e a superação dos 

preconceitos existentes contra o infrator, como bem delineou Dallari84.  

Como ressaltado, a crescente atenção às práticas restaurativas decorre do 

“colapso” do sistema punitivo e de regulação social:  a cada repercussão midiática de 

crime que agride os valores da sociedade, ao invés de encontrar maneira eficiente de 

                                            
83 A tendência à conciliação persegue ideal nobre de Justiça e representa curioso fenômeno de 
desestatização parcial da disponibilidade da ação penal. Atendendo à constatação de que algumas 
infrações penais, conquanto atingindo a higidez do sistema de garantias penal, projetam maior gama 
de consequências lesivas no âmbito do direito individual do ofendido, a este atribui, o novo sistema, o 
direito de transacionar a lesão sofrida, com o efeito fulminador da persecução penal. Com a conciliação, 
não se elimina a reprovabilidade penal, mas suprime-se a persecução. A frustação da conciliação passa 
a ser pressuposto condicionante da persecução penal. BENETI, Sidnei Agostinho e ANDRIGHI, Fátima 
Nancy. Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1996, p.92. 
84 Por todos os efeitos sociais já enumerados fica evidente que o preconceito é fonte de injustiças. Antes 

de tudo, pelo simples fato de ignorar o princípio fundamental da igualdade essencial de todas as 
pessoas, anulando a regra básica segundo a qual nenhuma pessoa vale mais do que a outra, e, 
inversamente, nenhuma pessoa vale menos do que a outra. A par disso, onde atua o preconceito não 
importam os méritos, as aptidões, o valor moral e intelectual e outros dos atributos que, na vida social, 
influem para a diferença de comportamentos e de oportunidades. O preconceito cria superioridades e 
inferioridades que independem das circunstâncias concretas e de avaliação objetiva, oferecendo para 
alguns um caminho íngreme e pedregoso, onde outros encontram caminhos suaves e amplos, além de 
barrar totalmente a passagem para muitos. A presença do preconceito expulsa a justiça. (grifo meu). 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Policiais, Juízes e Igualdade de Direitos. In “O preconceito”, Julio Lerner 
Editor, Imprensa Oficial do Estado, 1996/1997, p.98/99 
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tratar os conflitos, mobilizam-se diferentes segmentos, com reflexos no legislativo, no 

sentido do aumento das incriminações e das penas.  

Com a bússola orientada para paradigma oposto, os métodos consensuais 

procuram exatamente frear o expansionismo penal. FARIA85 analisa o problema nos 

seguintes e precisos termos:  

[...] suas normas vêm gradativamente perdendo a capacidade de ordenar, 
moldar e conformar a sociedade. E seus mecanismos processuais também 
já não conseguem exercer de maneira eficaz seu papel de absorver tensões, 
dirimir conflitos, administrar disputas e neutralizar a violência. 

É interessante notar que, não raro, a origem dos conflitos radica nas relações 

entre os indivíduos, sendo a vulneração da lei um aspecto secundário. Deriva daí a 

importância da prática restaurativa (ou restauradora), cuja atenção se dirige ao conflito 

propriamente dito e aos determinantes inerentes à relação em ruptura e não 

simplesmente no fato delituoso. 

Vejamos o exemplo: um cidadão entusiasmado com uma partida de futebol, 

joga “bombinha” próximo à vizinhança, causando incômodo e discussões, com as 

consequências usuais nesses casos.  Lavra-se um boletim de ocorrência e um TCO 

para comparecer ao Juizado Especial Criminal e decidir se aceita proposta de 

aplicação imediata de pena, porque, teria, em tese, transgredido a norma insculpida 

no artigo 37 da Lei de Contravenções Penais. Ora, como se sabe o tipo penal é 

passível de pena de multa, mas remanescem os efeitos penais secundários e 

extrapenais decorrentes de uma condenação.  Isso, sem considerar o ônus do 

processo penal, que além de causar preocupação, implica contratação de advogados.   

Tudo isso ponderado, sem sombra de dúvidas, reclama uma solução 

consensual, com o restabelecimento das relações de vizinhança de maneira ágil, 

funcional e compatível com o convívio social, respeitoso e amável, como se deseja 

numa sociedade civilizada e solidária e não a intervenção penal, com utilização da 

máquina judiciária, dispêndio de tempo, recursos humanos e materiais, com 

consequências por demais danosas, inclusive com o aumento da animosidade entre 

os envolvidos. 

                                            
85 FARIA, José Eduardo. Pluralismo Jurídico e regulação (oito tendências do direito contemporâneo. 
O Direito achado na rua. Vol 4. Brasília, 2009, p. 51. 
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Ainda no que tange às responsabilidades do mediador, cumpre considerar o 

dever de neutralidade, confidencialidade, que são garantias dos envolvidos, sendo 

oportuno sublinhar a possibilidade de admissão de culpa em fase pré-processual.   

Outro ponto de relevo é a uniformização dos procedimentos, para evitar 

soluções díspares em casos semelhantes. Talvez esses sejam os maiores desafios, 

juntamente com a mitigação da obrigatoriedade da ação penal e da cultura da punição.  

Sob outro ângulo de análise, em que sobressai a perspectiva multidisciplinar, 

a mediação amplia o horizonte comunicativo e relacional, pouco habitual nas 

conciliações e transações penais86, e é não somente um meio, mas segundo 

Scardacione e Baldry “[...]o fim de uma atividade que prevê a ativação e criação de 

um contexto no qual vítima e autor se encontram e se confrontam, ao redor do conflito 

que as envolve”87.  

Ampliando a abrangência do olhar para o contexto sociocultural e ideológico 

contemporâneo, percebe-se ampliada tendência de o indivíduo voltar-se para si 

mesmo, prevalecendo, não raro, o egoísmo, o individualismo, o consumismo e as 

relações rarefeitas.  

Atuando na contramão desse modelo, uma vez estabelecida relação dialogal 

e de empatia, muito se poderá avançar na reconstrução dos conflitos, como se verifica 

em cidades pequenas, onde todos se conhecem e interagem, e, por isso, a “mediação 

natural” evita que muitas demandas sejam levadas à apreciação de órgão estatal, 

facilitando a recomposição das relações interpessoais e de grupos.   

Não obstante esses argumentos, muitos membros do poder institucional 

(juízes, promotores, procuradores) ainda são reticentes à eficácia da mediação (e 

outras práticas restaurativas) no combate à criminalidade e manutenção da paz social.  

Por isso, prosseguem buscando nas prisões cautelares e sentenças condenatórias 

com penas privativas de liberdade, a resolução de conflitos.  

                                            
86 SICA, Leonardo. Bases para o modelo brasileiro de Justiça Restaurativa. Direito Público 
Institucional, p. 413 
87 SCARDACIONE, Gilda; BALDRY, Anna; SCALI, Melania. La mediazone penale. Milão: Giuffrè, 
1998. 
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Em contrapartida, como se ressaltou, é prudente recorrer a novos alicerces 

que permitam compreender as incertezas e as mudanças que caracterizam a 

sociedade moderna. MORIN88, estudioso das formas clássicas do pensamento 

científico, adverte que as revoluções sociais marcantes da vida contemporânea 

exigem nova mirada, a qual encaminha ao que ele designa como “paradigma da 

complexidade”.  

Nessa ordem reflexiva, não é apropriado rejeitar a priori novas possibilidades, 

sob a hipótese de que as finalidades e objetivos não serão atingidos.  A esse respeito, 

é elucidativa a seguinte observação: “A consciência da complexidade nos faz 

compreender que não poderemos escapar jamais da incerteza e que jamais 

poderemos ter um saber total: 'a totalidade é a não verdade'.89  

Na circunstância de particular interesse para a presente investigação, é 

aconselhável adotar postura crítica em face do “dogma” do sistema penal tradicional, 

segundo o qual não se admite que a vítima restabeleça qualquer vínculo com seu 

algoz, enfim, que à luz da razão e do que está posto, não há como modificar ou 

melhorar o sistema de justiça penal. Ao contrário, cumpre “abrir a mente” para analisar 

os institutos de forma sistêmica, inclusive cotejando com o sistema atual, tão criticado. 

E frise-se, a mediação penal e outras práticas restaurativas constituem nada mais do 

que forma suplementar de aplicação de justiça penal.   

Essa perspectiva de enfrentamento de numerosos problemas postos a 

julgamento na vertente penal tradicional assenta-se numa visão humanista do direito, 

em que os resultados podem ser mais satisfatórios para a vítima, infrator e a 

comunidade atingida pela prática delituosa.  

Assim analisado o problema, verifica-se que a ciência penal pode fortalecer-

se mediante análise multidisciplinar, com apoio de avanços da psicologia, da 

antropologia, da sociologia, da ética, no intento de formular metodologia adequada à 

construção de solução consensual.  Nessa atuação em parceria, abre-se a 

possibilidade de que um terceiro mediador contribua significativamente para 

abordagem do conflito com “racionalidade aberta”, de maneira a conferir ênfase à 

                                            
88 MORIN, Edgar. Paradigma da complexidade. São Paulo: Petrópolis, 2000. 
89 MORIN, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa, 1996, p.100-101.  
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pacificação social, em lugar de identificar e punir culpados de problema já instalado. 

e, consequentemente, superar o conhecimento cartesiano,  facilitando o processo de 

mudança de paradigma. 

Inafastável a orientação de justiça restaurativa da mediação penal, pois 

aquela é gênero, da qual a mediação é uma de suas espécies e possibilidades.  

TICKELL e AKESTER ponderam que a justiça restaurativa representa uma mudança 

de linguagem e orientação, no sentido de:  

[...] criar a oportunidade de revigorar o debate num ambiente político que 
esteja explicitamente tentando enfocar as causas do crime, ao invés de 
responder às demandas de “severidade” ou “endurecimento” e punição. O 
que isso oferece é inclusão para as vítimas e uma abordagem determinada, 
cujo alvo são as causas do crime, e pode, para o ofensor, ser tão “forte” 
quanto qualquer resposta oferecida pela justiça criminal convencional e pode 

ser mais efetiva em longo prazo.90 

Considerada como nova perspectiva de regulação social, suplementar à 

justiça retributiva, a mediação pode cooperar para a estabilização social, através de 

um processo dialogal, comunicativo, sem imposição de penas atribuídas pelo Estado, 

com as consequências decorrentes.  

Conquanto seja instituto bastante difundido, necessita de delimitação e 

método para sua aplicação, sob pena de ser aplicado inclusive para os casos em que 

o Ministério Público sequer fosse promover a persecução, fomentando, segundo 

SICA91, “a expansão da rede de controle penal”. Tal preocupação já é enfrentada em 

países como Áustria e Bélgica, como se analisará na continuidade do estudo. Em 

outras palavras: se o fato é uma “bagatela”, é causa de exclusão da tipicidade, não se 

devendo cogitar de tal método alternativo. 

A mediação, como se aventou, constitui instrumento extremamente útil de 

ampliação de acesso à justiça. Inúmeros casos deixam de ser denunciados, porque 

se acredita que a punição será muito severa e não irá recompor a relação humana, 

nem haverá uma preocupação com a reparação do dano à vítima. 

 “A via de acesso oferecida pela mediação pode recepcionar uma gama rica 
de crimes de pequena e média gravidade, promovendo a despenalização ou 

                                            
90 TICKELL, Shari; AKESTER, Kate. Restorative Justice. The way ahead. Londres: Justice, 2004. p. 
12.  
91 SICA, Leonardo. Bases para o modelo brasileiro de Justiça Restaurativa. Direito Público 
Institucional, p. 420. 
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a descriminalização na prática, além de evitar a criminalização secundária 

imposta pelo sistema formal”92 

Em síntese, pretende-se usar a criatividade, o humanismo e o conhecimento 

técnico advindo igualmente de outras ciências para criar metodologias satisfatórias de 

resolução de conflitos, coerentes com a dignidade da pessoa humana, menos 

onerosas, sem necessidade de ampliar o poder punitivo do Estado.   

As ideias apregoadas desde os idos tempos de Beccaria representam 

vigoroso estímulo à transformação social e cultural, voltada à meta de estabelecer 

instrumentos punitivos proporcionais à gravidade do fato, destituída de viés vingativo. 

Por certo, trata-se dos crimes de baixa e média ofensividade, pois aqueles graves e 

definidos como hediondos sujeitam-se à obrigatoriedade da ação penal e ao princípio 

do devido processo legal, punidos na forma da lei, aí incluídas as penas  privativas de 

liberdade com todas as suas consequências, o que extrapola o âmbito da presente 

reflexão.  

A mediação penal pode tornar-se um meio de ampliar, em alguma medida, a 

participação da comunidade na administração de um poder que, como ressaltado por 

SICA93 emana do Povo (artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 1988). 

O referido autor que vem fomentando a ampliação da mediação penal no 

Brasil, aduz em entrevista que “as prisões superlotadas são condenações da 

sociedade para o futuro” e, ainda, “que prender jovens desnecessariamente é 

condenar uma parte do futuro da nação”.94 

Insta ressaltar que a mediação penal já vem sendo implementada também a 

situações que envolvem a prática de ato infracional, no âmbito do Estatuto da Criança 

e do Adolescente.  

Os defensores95 da mediação penal sublinham alguns princípios e requisitos 

a serem observados para sua aplicação. Os estudiosos do tema são praticamente 

                                            
92 Idem, p.422 
93 SICA, Leonardo. Op. cit p. 422 
94 Ibidem. Entrevista no site Conjur. "Não se pode corromper o processo para combater a corrupção". 
ACESSO: http://www.conjur.com.br/2015-mar-08/entrevista-leonardo-sica-presidente-aasp, em 
18.05.2015 
95 SICA, Leonardo. Bases para o modelo brasileiro de Justiça Restaurativa. Direito Público 
Institucional, p. 426 

http://www.conjur.com.br/2015-mar-08/entrevista-leonardo-sica-presidente-aasp
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unânimes em estabelecer a voluntariedade, a confidencialidade, a participação ativa 

das partes, as regras de ne bis in idem, a proporcionalidade e a intermediação por 

parte de um terceiro estranho ao conflito como inerentes a essa forma consensual de 

aplicação de justiça penal, na linha desenvolvida pelo professor e processualista 

Humberto Dalla, que acrescenta outros princípios a serem observados. 

Impende destacar que, antes mesmo de se procurar concluir que tal instituto 

deva ser utilizado de acordo com a pena aplicada aos crimes, é pertinente considerar 

que a existência, origem e frequência de conflitos sofrem influência de complexos 

fatores de ordem individual, sóciopolítica e cultural.  

Em sociedades marcadas pela desigualdade como a brasileira, há regiões em 

que residem pessoas desprivilegiadas ou socialmente marginalizadas nas quais são 

elevados os índices de tensão, muitas vezes, causados pela ausência e omissão do 

Estado na efetividade de políticas públicas, as mais essenciais.  Nesses casos, a 

mediação, com a participação comunitária devidamente preparada e empoderada, 

pode ser útil na administração dos conflitos, com efeitos benéficos na redução da 

truculência e violência.  

Parece elucidativa a “Teoria da Janela dos Vidros Quebrados”96, a qual chama 

atenção para o fato de que, se um local ou comunidade fica abandonado à própria 

sorte, a possibilidade de ocorrência de desavenças, depredação e violência é 

infinitamente maior do que em outras devidamente organizadas e protegidas pelo 

Estado. Por analogia, se houver superação do preconceito que impregna qualquer 

medida que afaste o direito de punir do Estado, em paralelo ao atendimento de outros 

direitos sociais quanto às políticas públicas, certamente as comunidades 

historicamente excluídas terão convívio social mais fraterno e tranquilo, como se 

pretende ao refletir sobre a paz social.  

Como se pode depreender, o paradigma democrático sustenta a proposta de 

mediação penal, inclusive porque a participação depende de vontade das partes e 

contará com terceira pessoa devidamente preparada para esclarecer e promover as 

possibilidades de uma resolução consensual, negociada, dialogada.  

                                            
96 ZEHR, Howard. Op. cit. 
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A esse respeito, é oportuno buscar suporte teórico da lavra de PINHO97, ao 

afirmar que “a mediação é o processo por meio do qual os litigantes buscam o auxílio 

de um terceiro imparcial que irá contribuir na busca pela solução do conflito”. 

GAIO JÚNIOR98 ao tratar dos meios propícios à solução de conflitos preconiza 

que a mediação “é um meio alternativo e voluntário de resolução de conflitos no qual 

o terceiro imparcial orienta as partes para a solução de controvérsia sem sugestionar. 

Na mediação, as partes se mantém autoras de suas próprias soluções”. 

O referido processualista destaca ainda que a mediação hoje já possui 

utilização frequente na comunidade internacional, principalmente nos EUA, que 

começou utilizando o instituto para reatar laços familiares e, posteriormente, sendo 

utilizado em uma gama variada de matérias, abarcando inclusive deslindes da esfera 

penal, para concluir que a mediação assume papel importante tanto no campo extra 

como no aspecto endoprocessual.99 

Ao mediador incumbe facilitar as negociações, mostrar possibilidades, ao 

mesmo tempo em que se dedica à identificação do determinante do conflito para 

restabelecer a relação social (ou mesmo familiar) quebrada e formalizar os eventuais 

acordos.  Portanto, ele não tem poder de decisão.  

Importa verificar quem poderá ser este mediador e de que maneira tal 

negociação pode se concretizar, produzindo efeitos jurídicos, sem macular direitos. 

Muitas outras implicações procuram ser respondidas neste estudo, como quais os 

crimes poderão ser mediados? Quais critérios serão utilizados para selecionar os tipos 

penais, como por exemplo natureza do delito, quantidade de pena, entre outros. 

Quando se deve mediar? Quando se deve punir? Ou seja, é um processo ainda 

desafiador, apesar de já reconhecido por muitos países ocidentais desenvolvidos e 

em desenvolvimento (Alemanha, Bélgica, Austrália, Áustria,  Londres, Nova Zelândia) 

possui peculiaridades que precisam se afinar com nosso ordenamento como forma 

suplementar de regulação social, para se evitar o uso da jurisdição, ou se adequando 

                                            
97 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Mediação: A redescoberta de um velho aliado na resolução 
de conflitos. IN:<http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/mediacao_161005.pdf>. Acesso em 
06.11.14. 
98 GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Direito Processual Civil. Volume 1. 3 ed. Belo Horizonte: Del 
Rey,2009, p. 21 
99 GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira, op. cit., p. 22-23 
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a outros institutos despenalizadores, ou envidando-se esforços para que uma nova 

legislação, quiçá o Novo Código de Processo Penal, que tramita no Congresso 

Nacional, possa conter de forma mais explícita, ou, pelo menos, normas gerais para 

utilização deste inovador processo de justiça consensual, como ocorreu com a recém 

editada Lei 13.105/15 que instituiu o Novo Código de Processo Civil, revigorando o 

instituto e ampliando suas hipóteses de aplicação.  

PINHO100, processualista e difusor dos processos de auto e 

heterocomposição como método propício de ampliação de acesso à justiça e 

efetividade processual, destacando que somente a jurisdição é monopólio do Estado 

e não a solução de conflitos, no que pertine à mediação aduz que  

... o papel do interventor (mediador) é ajudar na comunicação através da 
neutralização de emoções, formação de opções e negociação de acordos, 
verberando que “após um fracassado processo de negociação, as partes 
chegam à conclusão de que não capazes, por elas próprias, de remover os 
obstáculos que impedem a celebração do acordo. Buscam, num terceiro, uma 
forma de viabilizar a via consensual, que sabem existir, embora não sejam 
capazes de encontrá-la 

A tônica é facilitar o acesso à justiça, com métodos consensuais e dialogais 

mais simples e rápidos e menos utilização da jurisdição. A mediação deverá ser levada 

a efeito por um terceiro com autoridade moral, sendo que deve ser facultativa, pois a 

mediação obrigatória101 não se coaduna com a autonomia da vontade que permeia a 

mediação, em qualquer ramo do direito. 

Em artigo esclarecedor, PINHO102 destaca, que no Direito Italiano, no Código 

de Processo Civil, em seu art. 60, foi imposta a mediação, com prazo para solução de 

seis meses. Espanha e França não tornaram a mediação imperativa, sendo que o 

direito espanhol a rechaçou no campo penal. A Direção da Comunidade Europeia 

também não consagrou a obrigatoriedade.  

                                            
100 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Mediação: A redescoberta de um velho aliado na 
resolução de conflitos. In:<http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/mediacao_161005.pdf>. Acesso 
em 06.11.14. 
101 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; PAUMGARTTEN Michele. Mediação obrigatória: Um 
oxímoro jurídico e mero placebo para a crise do acesso à justiça. In: 
http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/mediacao_obrigatoria_conpedi.pdf. Em 06.11.2014 
102 Idem. 

http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/mediacao_obrigatoria_conpedi.pdf
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Ademais, é pertinente refletir sobre a lição de SICA103,  

... a mediação é diálogo, é comunicação e, como Six104 disse, é uma arte de 

compromisso. Se usarmos a mediação em qualquer área de nossa vida, 
seremos mais responsáveis e melhoraremos a democracia. [....] Logo, uma 
sociedade que reduz as formas de mediação disponíveis para o 
desenvolvimento da vida comunitária reduz suas próprias aspirações 
democráticas. 

Impende ressaltar que a mediação penal que se defende é distinta da 

conciliação, esta última já aceita e com regulação legal na Lei 9099/95, bem como da 

transação penal e da suspensão condicional do processo.  Apesar de esses institutos 

contribuírem para uma solução consensual do conflito e possuírem características 

nitidamente despenalizadoras, por estarem atreladas ao sistema punitivo tradicional, 

não conferem prioridade ao restabelecimento da relação quebrada com as condutas 

(comissivas ou omissivas) e, consequentemente, podem não produzir reflexos 

significativos na diminuição da reiteração criminosa, como sói acontecer com a 

mediação penal.  

PINHO105, em análise do projeto que ainda tramitava no Congresso e que 

aglutinou todos os demais (Projeto Lei 511/2011) traçou importante distinção entre 

conciliação e mediação, preconizando que   

...a conciliação e a mediação devem ser estimuladas por todos os 
personagens do processo, refere uma distinção objetiva entre essas duas 
figuras. A diferenciação se faz pela postura do terceiro e pelo tipo de conflito.   
Assim, o conciliador pode sugerir soluções para o litígio, ao passo que o 
mediador auxilia as pessoas em conflito a identificarem, por si mesmas, 
alternativas de benefício mútuo. A conciliação é a ferramenta mais adequada 
para os conflitos puramente patrimoniais ao passo que a mediação é indicada 
nas hipóteses em que se deseje preservar ou restaurar vínculos. 

Lado outro, se a lei faculta a composição nessas hipóteses, não poderia deixar 

de admitir a mediação, diante da mitigação da obrigatoriedade da ação penal que se 

verifica nesses casos, já que pode haver “renúncia” ao exercício do direito de ação, o 

mesmo se aplicando às ações penais privadas. 

                                            
103 SICA, Leonardo. Bases para o modelo brasileiro de Justiça Restaurativa. Direito Público 
Institucional, p. 441 
104 SIX, Jean François. Dinâmica da mediação. Belo Horizonte. Ed Del Rey, 2001, p. 232. 
105 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A nova Lei de Mediação Brasileira. Comentários ao 
Projeto de Lei 7169/14. Revista Eletrônica de Direito Processual. Ano 8. Volume Especial. Rio de 
Janeiro, 2014, p. 9. 
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Por sua natureza, trata-se de processo que envolve questões complexas e, 

não raro, mais moroso do que a conciliação, esta realizada pelos próprios agentes do 

poder jurisdicional.  

Preferencialmente, a mediação penal deve ser realizada fora dos Fóruns, com 

participação de pessoas estranhas ao Poder Judiciário, para evitar qualquer tipo de 

influência e os encontros devem ser feitos, preferencialmente, com as cadeiras postas 

em círculo para evitar hierarquização.  

Como se destacou, é imprescindível que os mediadores sejam devidamente 

capacitados para exercer seu mister, que exige cuidadosa observação de variáveis 

endógenas e exógenas que fizeram eclodir o conflito, tudo a ser sopesado no 

processo.  Além de preparo técnico, deverá ter o mediador sensibilidade suficiente 

para extrair as razões do fato e as emoções presentes (nem sempre explícitas) no 

caso concreto, para que esteja apto a apontar caminhos e possíveis soluções.  

Um dos importantes ângulos da mediação aponta para maior segurança no 

trato da violência, sem ser violento. Como reforço a essa inferência, vale recordar que 

resultados da instalação de policiamento comunitário (UPP) demonstram que o 

diálogo e a aproximação com os indivíduos trazem resultados muito mais satisfatórios 

do que a truculência, servindo como meio preventivo de condutas “desviantes”.  

Com propriedade, PABLOS DE MOLINA106 verbera que:  

...a mediação aponta, sem dúvida, uma nova saída ao velho sistema de 
justiça clássica. Como alternativa, conforme pretendem alguns, ou, ao 
menos, como uma terceira via – pactuada, negociada-, a mediação sugere 
uma solução realista, não punitiva, empática e solidária, aos conflitos sociais, 
integrando o infrator na comunidade. Tratar-se-ia, pois, de uma forma de 
compromisso entre o abolicionismo radical e posições sistêmicas capazes de 
conciliar dois discursos antagônicos: o crítico dos radicais partidários da 
abolição; e o estabilizador dos fiéis do sistema, opostos aos ativistas da 
contestação social.  

O importante é não perder de vista que a mediação não se restringe ao 

aspecto reparador, a partir do equívoco de que todo conflito penal se resume ao 

conflito entre infrator e vítima.  A esse respeito, cabe ter presente que muitos deles 

acarretam consequências mais danosas à comunidade que aos diretamente 

                                            
106 PABLOS DE MOLINA, Antônio Garcia; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. São Paulo: Editora RT, 
8 ed. 2012, p. 441. 
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envolvidos, o que se denomina na “periculosidade e ofensividade social da ação”, o 

que impede considerar a mediação como substitutiva do sistema de justiça penal 

atual.   

Todavia, o que se pretende é dispor de meio complementar de administração 

de conflitos e restauração da paz social.  Por isso, não pode ser aplicada a todas as 

infrações penais, muito embora seja factível a aplicação em crimes de média 

gravidade e não somente nos crimes de menor potencial ofensivo, para não restringir 

a importância do instituto.  Não se trata de mera medida alternativa à prisão, como 

ocorre nos crimes anões, mas senão de, verdadeiramente, com o olhar voltado para 

o outro e rompendo com a cultura da punição, procurar minimizar os danos 

decorrentes das práticas delitivas.  

ROLDÁN BARBERO107, ao discutir as razões que explicam o êxito da 

mediação como fórmula alternativa de julgamento e solução de conflitos cita “o 

realismo da mediação como forma de compromisso ou síntese social entre o 

abolicionismo radical e o conservadorismo”. 

Conforme já ressaltado, a obrigatoriedade da mediação é nefasta, eis que 

subverte o objetivo de tal instrumento de resolução consensual.  

As práticas restaurativas possuem as mais variadas formas de 

implementação, embora sejam sistematizadas sob a bússola da promoção da “cultura 

de paz”. Tais práticas têm sido amplamente discutidas na sociedade contemporânea, 

recebendo atenção particular da ONU108, que considera a mediação um dos métodos 

mais apropriados para modernização da justiça, inclusive a penal. 

A mediação não possui regras instransponíveis, podendo ocorrer antes ou 

durante uma contenda judicial. Para sua melhor instrumentalização, necessário se faz 

torná-la mais efetiva sob o aspecto legal, deixando de possuir apenas formulações 

gerais, o que já se consolidou no Novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor 

em 16/03/2016.  

                                            
107 ROLDÁN BARBERO, H. La mediación penal: entre el orden legal y la voluntad de mejorar. Revista 
Penal La Ley, 11.jan.2003, p. 128-132. 
108 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolução 1999/26, de 28/07/99, do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas. 
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Também merece referência a Lei nº 13140/15, recém editada e que terá 

vigência a partir de 25/12/15, que corrobora a tendência dos países ocidentais de 

implementar efetivamente a prática, além de outras orientações do CNJ como a 

Resolução 125 de 29/11/2010, alterada pela Emenda nº 1 de 31/01/2013 e dos 

Estados, como por exemplo a Portaria Conjunta 221/2011 do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, de tradição conservadora, além do Acordo de Cooperação assinado 

pelo STF e Governo do Estado de São e TJSP e outras entidades envolvidas, todas 

reconhecendo a importância e a eficácia do instituto, forte inclusive nas adesões do 

ordenamento jurídico alienígena.  Nesse passo, superadas as particularidades que 

atingem o sistema punitivo, notadamente a cultura da punição a todo custo, para 

qualquer conduta “desviante”, tendo-se como exemplo, a incriminação da vadiagem e 

mendicância (este já revogado), dificultando-se a concretização de um direito penal 

mínimo, que não chegue ao radicalismo de ser abolicionista, nem tampouco, em via 

oposta, de se tornar um direito penal do inimigo, mas que funcione como mecanismo 

justo e proporcional de equilíbrio social.  

A despeito daqueles que manifestam resistência a esse importante 

instrumento de ampliação de acesso à justiça e efetividade social, é importante 

destacar que são valores fundantes de nossa ordem constitucional, conforme 

assinalado no Preâmbulo da Constituição Federal, a saber:  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL” (grifo meu). 

2.3. As etapas e procedimentos da Mediação 

Tomando como referência as disposições da Resolução 125 do CNJ de 

29/11/10 que, em certa medida, regulamentou o instituto, pode-se dizer que a 

mediação compreende, sem regra inflexível, as seguintes fases:  

 Início da mediação, em que o mediador irá se apresentar, explicar no 

que consiste a mediação, suas fases, garantias e consequências;  
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 Reunião das informações, que exige ouvir as partes, fazer perguntas, 

compreender os pormenores do conflito; 

 Identificação das questões, interesses e sentimentos, oportunidade 

em que o mediador demonstrará que absorveu o conteúdo da demanda 

a ser trabalhada; 

 Esclarecimento das controvérsias, através de técnicas específicas, já 

assimiladas pelo mediador técnico, para elucidar as questões de fundo; 

 Resolução das questões, momento em que o mediador mostra a 

importância de seu papel, no sentido de demonstrar as possíveis 

soluções aptas a restaurar o conflito, o que muitas vezes, considerando 

o aspecto emocional, as partes não conseguem fazê-lo; 

 Registro do acordo eventualmente levado a efeito, para fins de 

homologação.  

Passando as etapas mencionadas pelo crivo de valores de uma sociedade 

democrática, é evidente a coerência, eis que a noção de democracia está na base do 

instituto em tela, o qual deve operar como parâmetro de participação social e a posição 

do cidadão como sujeito de direitos.  Isso ocorre, também quando se consegue 

minimizar a análise de conflitos por parte do Poder Judiciário e reelaborar a “conduta 

da conduta” nos termos de FOUCAULT (1979)109, em que o “sujeito de direitos” terá 

responsabilidade e liberdades próprias. 

2.4 A Obrigatoriedade da Ação Penal e a Mediação Penal  

Há argumentos robustos acerca da obrigatoriedade da ação penal que, numa 

reflexão inicial e isolada, poderia dificultar a mediação penal. JARDIM110 sustenta que 

o Estado, ao punir os agentes, reafirma positivamente valores sociais (e não 

simplesmente individuais), como a propriedade pessoal e a vida humana. O 

                                            
109 FOUCALT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. P.277-290, In: 
SCHUCH, Patrice. Tecnologias da não violência e modernização da justiça no Brasil. O caso da justiça 
restaurativa. Porto Alegre: Civitas. 2008. p.518. 
110 JARDIM, Afrânio Silva. Ação Penal Pública. Princípio da obrigatoriedade. Ed Lumen Juris. 5 ed. 
2011, p. 13 
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processualista acrescenta que um dos fundamentos de validade da punição é que “a 

infração penal é uma forma de opressão, de limitação à liberdade social admitida por 

um dado ordenamento jurídico”.111   

Não há dúvida de que o sistema punitivo é uma forma de controle social e visa 

a manter a paz social. Não seria concebível uma sociedade em estado de completa 

anomia, ainda mais no ambiente de sociedades complexas, modernas e plurais em 

que os conflitos fazem parte das relações humanas.  

Nessa perspectiva, JARDIM112 sublinha que o direito penal suprime a 

liberdade que teria o agente para suprimir a liberdade da vítima. Sendo o processo 

penal uma garantia do agente de que as regras serão cumpridas para se obter uma 

sentença condenatória e considerando que o oferecimento de denúncia necessita de 

justa causa ou prova mínima, a qual, por sua vez,  funciona como forma de controle 

de acusações infundadas, a obrigatoriedade da ação penal seria uma forma de 

preservar a sociedade e não deixar nas mãos do Parquet a liberdade de escolha sobre 

quais bens jurídicos violados careceriam de aplicação de sanções. O pressuposto 

indiscutível é de que o poder público está sujeito ao ordenamento jurídico.  

Os que defendem a obrigatoriedade da ação penal sem qualquer mitigação o 

fazem porque, sendo o Estado o detentor do ius puniendi e devendo a persecução 

penal ser promovida através do devido processo legal, não seria razoável haver juízo 

de conveniência e oportunidade, diante de normas incriminadoras feitas pelo 

legislador, fortalecendo a importância social do bem jurídico violado, sob pena de 

ofensa ao interesse público.  

Não se discute que bem jurídico requer proteção do Estado.  Porém, diante 

da falência da pena privativa de liberdade para atingir suas finalidades, em face do 

caótico sistema de execução penal, que reafirma a violência e o aumento de 

reincidência, por tudo que já foi exposto, as práticas restaurativas, em muitos casos, 

notadamente a mediação penal, passar a ter importância significativa na aplicação de 

justiça.  

                                            
111 JARDIM. Ibidem, p. cit.13 
112 JARDIM. Ibidem, p. cit.14 
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As vítimas e demais pessoas envolvidas indiretamente no fato precisam ser 

protegidas pelo Estado, como se procura defender a sociedade através da imposição 

de penas aos infratores, mas os sentimentos de revolta daqueles que sofreram as 

consequências da prática delituosa não podem ser o parâmetro para a imposição de 

sanções, sob pena de incremento das injustiças.  

Para enfrentar a hegemônica cultura de punição, junto à efetividade, é urgente 

rememorar o que se pretende ao incluir a dignidade da pessoa em nosso ordenamento 

jurídico. Se a ênfase recair na segregação, humilhação, banimento e exclusão do 

outro, afasta-se o que o processo civilizatório conquistou a duras penas. E mais: 

apesar de a generalização não ser indicada, não restam dúvidas de que os crônicos 

problemas de ordem  sócioeconômica e cultural, que marcam a vida da grande maioria 

de brasileiros, não raro se espraiam para as condutas delituosas, a tal ponto que o 

direito penal reprime mais certos grupos sociais.  ROSA113 dá respaldo a essa 

inferência, ao afirmar que a estrutura do Estado cria a exclusão e depois propõe nova 

exclusão, via sistema penal.  

O interesse público a ser preservado precisa ser, antes de tudo, no sentido de 

criar condições para evitar a criminalidade, sem a criação de normas incriminadores 

a cada passo. Além disso, quando absolutamente necessário, que as sanções 

aplicadas propiciem a efetiva socialização, mediante oportunidades concretas para 

que os indivíduos aprendam na prática que é possível buscar a felicidade através do 

trabalho, da interação com o outro, do bom senso, do consenso. 

Nesse sentido, propõe-se que a mediação penal seja aceita como método 

complementar de atuação da justiça penal, embora se admita que poderia ser causa 

de extinção de punibilidade, em certos casos, como nas hipóteses em que seja cabível 

a transação penal, o suspro, a representação do ofendido, o perdão judicial, a 

remissão no ECA, nas ações penais privadas e, porque não, futuramente instituir a 

mediação penal como forma de remição da execução penal, ou lançar mão das 

mesmas deduções presentes nas delações premiadas.  

                                            
113 ROSA, Alexandre Moraes da. O lugar do juiz na democracia. Temas de Direito Penal e Processual 
Penal. Estudos em homenagem ao Juiz Tourinho Neto. Ed Juspodivum, 2013. 
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A mediação e outras práticas restaurativas tem sido consideradas excelente 

processo socializador e não ressocializador, considerando que o etiquetamento 

decorrente da prisão, não raro, agrava a situação de violência. Tanto menos se 

precisar ressocializar, melhor será a sociedade.   

Mesmo assim, um dos objetivos da pesquisa é desmitificar a afirmação de 

quem pensa que a mediação penal e o princípio da obrigatoridade da ação penal não 

podem coexisitir. Tanto é possível que, na Alemanha, ou nos EUA, o Ministério Público 

exerce poder discricionário para exercitar ou não a ação penal em determinados 

casos.  

Afrânio Silva Jardim114, defende o princípio da obrigatoriedade e traz a lume 

a necessidade de distinguir a mitigação da obrigatoriedade da ação penal, com a 

permissão de sua não-incidência em hipóteses menos relevantes, acrescentando que 

tal princípio decorre obviamente do dever de agir do Minsitério Público, concluindo 

que, se não há justa causa para a ação, o caminho é o arquivamento . 

Nesta linha de raciocínio, indaga-se: se levada a efeito com rigor a  

obrigatoriedade da ação penal, seria permitido ao Ministério Público, fazer juízo de 

valor acerca de uma situação fática? Se consideramos como positiva a resposta, 

como ficaria tal obrigatoriedade? O que se procura demonstrar é que, apesar da força 

de tal princípio no sistema punitivo atual, a interpretação deve ser feita à luz da 

hermenêutica constitucional, baseada nos direitos humanos, como valor fundante de 

um estado de direito.  

Sem descurar do objeto de pesquisa, destaca-se, segundo JARDIM115 a 

importância que países da América Latina e da Europa Ocidental atribuem ao princípio 

da obrigatoriedade, dito pelo próprio autor, resultado de “ampla e penosa pesquisa” 

decorrente das afirmações retiradas das obras de  respeitados doutrinadores. 

Segundo o autor em tela, o sistema argentino, na lição de Julio B.J. Maier, 

adota o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, mesmo tendo cada 

                                            
114 JARDIM, Afrânio Silva. Ação Penal Pública. Princípio da obrigatoriedade. Ed Lumen Juris. 5 ed. 
2011, p. 51 
115 JARDIM, Op, cit. p. 60-81. 
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Província o seu Código de Processo Penal, a lei material é respeitada (art. 71 do C. 

Penal Argentino de 1921)116.  

O Chile, por sua vez, antes de ter determinado a extinção do Ministério 

Público, cabendo ao Poder Judiciário a função persecutória, determinava em seus 

artigos 23 e 24 que tal órgão deveria agir, verbis: art. 23: “Los oficiales del Ministério 

Público tienen obligación de ejercer la accíon com respecto a todo delito que deba 

perseguirse de oficio”117. 

No mesmo diapasão, o Chile adota a obrigatoriedade da ação penal, seguindo 

excertos de grandes doutrinadores daquele país. Por sua vez, em Cuba a ação penal 

é pública e como dever do Estado, só se admite ação privada em algumas exceções, 

corolário do disposto no art. 8º do C. Penal, como acontece com o sistema mexicano 

(art. 2º do Código de Processo Penal do Distrito Federal), paraguaio (art. 17 do Código 

de Processo Penal daquele país),  peruano (arts ,23,24,49,52,75 e 94 do Código 

Processual e uruguaio (legislação processual – Lei 15032/80).118 

No que pertine à Europa, os estudos do processualista concluíram que alguns 

países desenvolvidos adotam o princípio da oportunidade, dentre eles, a França (art. 

40 do “Code de Procédure Pénale”) e Alemanha (art. 153 do CPP em vigor no referido 

país), bem como as legislações belga, holandesa, israelense, , inglesa, e Suécia119, 

além de Grécia, Grã-Bretanha, Israel, Japão, Egito, Áustria e Noruega, notadamente 

os EUA, através do “plea bargaining”120.  

Essas informações permitem inferir que, se países desenvolvidos como os 

citados, e muitos do “common law” adotam o princípio da oportunidade é porque 

dentre os sistemas existentes (obrigatoriedade/oportunidade), ambos possuem 

fundamentos para serem admitidos.  

                                            
116 JARDIM, Op. Cit. p. 62. 
117 Idem.p. 63 
118 Idem, p. 65-68. 
119 Idem, p. 78-80. 
120 O plea bargaining possibilita acordo entre acusação e defesa, onde pode haver redução da 
imputação ou impedindo o processo, em troca da confissão do acusado ou mesmo de delação em 
crimes mais graves. 
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Ademais, não se sustenta a tese da inviabilidade, só porque temos a 

obrigatoriedade como regra em nosso ordenamento. Ao revés, o que se verifica é 

tendência à discricionariedade da ação penal pública, desde que no propósito de 

controle social e respeito à dignidade humana. 

Em 1995, a Lei dos Juizados Especiais Criminais – Lei 9099/95 – que, como 

assinalado, indica mudança de paradigma, em sua Exposição de Motivos, introduziu 

a “discricionariedade controlada”, que demonstra claramente que o direito penal deve 

ser a ultima ratio e que muito pode ser feito em relação a infrações penais leves e 

médias, de modo a evitar o aprisionamento.  

Embora o alívio das pautas das Varas Criminais não possa ser , por si, o ponto 

a ser considerado para mitigação do princípio da obrigatoriedade, esta vem sendo 

objeto de iniciativas dos Tribunais e do CNJ, com a implantação de mutirões, definição 

de metas, entre outras.  Também é oportuno registrar que inúmeros operadores do 

direito criticam tal postura, que privilegia a quantidade, em detrimento da qualidade, 

mormente em se tratando das liberdades dos indivíduos, do interesse da coletividade 

e das vítimas.  

A par do cuidado com a prestação jurisdicional célere, parece consenso que 

o direito penal só deve abarcar as ofensas sociais que afetem materialmente os bens 

jurídicos protegidos. Tal orientação sugere a descriminilização de condutas 

consideradas pouco ofensivas, além de se constituir em causa de exclusão de 

tipicidade, nos casos que chegarem aos Tribunais. A experiencia indica que, não raro, 

a justiça material pode ser alcançada, sem comprometer a segurança jurídica, a 

exemplo da insignificância penal, reconhecida no ordenamento jurídico-penal 

brasileiro.  

Aliás, é importante destacar que o princípio da obrigatoriedade da ação penal, 

embora enraizado em comandos do ordenamento processual,  pelos artigos 5º, I, 24, 

27, 28, 42 e 578 do CPP, não está explicitamente positivado na legislação pátria.121 

                                            
121 BOSCHI, José Antonio Paganella. Ação Penal. As fases administrativa e judicial da persecução 
penal.Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2010, p.130 



72 

Em importantíssimo estudo sobre o Sistema Acusatório, PRADO (2005, p. 

204) deduz que a oficialidade do exercício da ação penal não impossibilita juízo de 

conveniência e oportunidade. O autor verbera que a ação do Ministério Público deve 

se pautar por critérios de moralidade, impessoalidade, mas também deve conter 

critérios de política criminal que envolvam maior justiça social.  

É evidente que, no exercício da função pública, submete-se o agente ao 
império da legalidade, que, no campo penal, em consideração à máxima da 
isonomia, obedece a princípios de moralidade e impessoalidade. Apesar 
disso, sempre há um espaço no qual é possível eleger alternativas e se os 
critérios de escolha variam conforme seja o acusador particular ou oficial, 
para o último hão de levar em conta a moralidade, impessoalidade e, via de 
consequência, a objetiva isonomia, que não o impedirão de contribuir 
decisivamente para a implementação da política criminal mais justa. 

O referido autor, fundamentando a atuação do Ministério Público em um 

estado democrático de direito, adverte que a interpretação constitucionalmente 

adequada inserta no art. 129, inciso I da CF/88 é no sentido de não só garantir o 

monopólio do exercício da ação penal, em regra, mas também “extrair da norma 

constitucional a autorização para definir critérios e casos de atuação, sempre tendo 

em mente os princípios da moralidade e impessoalidade122”. 

Para corroborar este pensamento, o doutrinador e professor, no que respeita 

a esta “discricionariedade regulada” ou juízo de oportunidade do Minsitério Público, 

conclui que: 

Por último, não custa lembrar que a dogmática penal avançou o suficiente 
para engendrar critérios de definição de crimes, de tipicidade penal, bem mais 
exigentes que a mera subsunção da tipicidade objetiva tradicional. A 
potencialidade de dano da conduta, a ofensividade a bens jurídicos, a própria 
dimensão do dano provocado e o desvalor da ação são elementos que o 
Direito Penal oferece ao Ministério Público para determinar as hipóteses de 
atuação ou não.  

Nesta linha de raciocínio, podemos concluir que não há qualquer impedimento 

para que a mediação seja penal seja incluída como meio suplementar de aplicação 

de justiça penal, já se podendo valer do que possuímos, sem ofender a segurança 

jurídica e os ditames de justiça, servindo a Lei 13140/15 recém-aprovada, de bússola 

a orientar o procedimento a ser adotado, até que tenhamos efetivamente, o 

                                            
122 PRADO, Geraldo. Op.cit., 2005, p.206 
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reconhecimento de práticas restaurativas, incluído aí o método mediação vítima-

ofensor.  

Saliente-se, por oportuno, que o princípio da oportunidade consegue obter 

maior “justiça material”, se comparado com o nosso sistema legal formalista 

decorrente da obrigatoriedade da ação penal. 

A segurança da coletividade é bem jurídico dos mais importantes, sendo o 

sistema penal um instrumento necessário de controle social; todavia, em um Estado 

Democrático de Direito, não se pode conceber que “a liberdade venha a ser sacrificada 

no altar da segurança”123. 

2.5.  A mínima intervenção do Direito Penal e sua adequação com a Mediação 

Penal  

Impende destacar que a mediação penal se adequa ao corolário maior do 

direito penal de ser a ultima ratio. Muito embora tal princípio informador seja dirigido 

de maneira abstrata, no sentido de orientar o legislador na incriminação ou 

descriminalização das condutas consideradas “desviantes”, e não com aplicação 

prática em casos concretos, é de se admitir que se o Poder Judiciário, com este novo 

olhar restaurativo, visando mais que a expiação do criminoso em consequência do ato 

praticado, mas o restabelecimento do equilíbrio que foi quebrado com a prática tida 

como delituosa, com redução de danos tanto como para a vítima, como comunidade 

e ofensor, a mediação penal será o meio adequado para facilitar o acesso à justiça e 

efetividade da justiça penal, com menos efeitos colaterais, ainda que se aplique, 

precipuamente a crimes de menor potencial ofensivo, diante da cultura de punição 

ainda existente no Brasil.  

Desde que a mediação não seja uma forma de expandir o poder punitivo do 

Estado, ainda que com práticas não sujeitas a penas propriamente ditas e cujo 

resultado final seja o arquivamento do processo, a mediação vítima-ofensor poderá 

atingir as finalidades precípuas de redução de danos, com a extinção do processo. 

                                            
123 BAUMAN, Zygmunt. O Mal-Estar da Pós Modernidade. Zahar Editores, 1998, p.10. 
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É dizer: quando realmente o Ministério Público, dentro da concepção já 

explicitada de que possui um juízo de oportunidade, no sentido de verificar se no caso 

concreto existe a “justa causa” para formalização da persecução penal, poder-se-ia 

sugerir a mediação, a qual deverá possuir, por lógico, a conotação da voluntariedade, 

imparcialidade e confidencialidade inerentes ao processo, para que os envolvidos (no 

caso, o infrator) assumam responsabilidades sem qualquer receio.  

Mas, a título de comparação,  fica a ressalva assinalada por PRADO124 de que 

a transação penal, muito vezes reflete uma aceitação por parte do acusado de maneira 

hierarquizada, pois a sala de audiência em si, com Promotor e Juiz dificultam a 

negativa por parte daqueles que estão com a “espada de Dâmocles” sobre a cabeça, 

numa constatação de que as ditas “medidas despenalizadoras” ou “restaurativas” vão 

acabar incrementando a área de atuação do exercício do ius puniendi, vindo a atingir 

resultado totalmente adverso do pretendido.  

Do mesmo modo, a mediação deve visar os fins pretendidos e explicitados 

nesta pesquisa, sob pena da ocorrência da mesma subversão apontada pelo 

mencionado doutrinador, de ampliação da atuação estatal, em detrimento da 

recomposição efetiva dos danos. 

                                            

124 PRADO, Geraldo. Elementos para uma análise crítica da transação penal. Lumen Juris, RJ, 2003. 
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3. A PRÁTICA DA MEDIAÇÃO PENAL EM VISÃO PANORÂMICA 

Este capítulo é de importância crucial para o alcance dos objetivos da 

Dissertação, na medida em que propicia alicerces à hipótese da viabilidade da 

mediação penal, com resultados mais significativos, em relação ao processo penal 

orientado pelo modelo punitivo.  Sem pretensão de esgotar o assunto, o que seria 

materialmente inviável, considerando o dinamismo do tema, associado à ausência de 

dados sistemáticos sobre o mesmo, descrevem-se a seguir algumas experiências 

concretas de mediação penal no estrangeiro, notadamente em países em que a 

mediação já está implementada, bem como as experiências existentes no Brasil, com 

destaque para sua utilização no âmbito dos fatos envolvendo as infrações penais de 

menor potencial ofensivo, por serem aqueles em que já se dispõe de medidas 

despenalizadoras e de mitigação da obrigatoridade da ação penal,  bem como aquelas 

pertinentes à violência doméstica, por se tratar de delitos envolvendo relação 

continuada, sem descurar de algumas particularidades no tocante à execução penal, 

onde até o momento se verifica a aplicação da prática da mediação. 

Além disso, a mediação é utilizada como prática restauradora no âmbito das 

escolas e implementadas em vários Juízos de Infância e Juventude, como por 

exemplo as cidades de São Paulo, Guarulhos e São Caetano do Sul, porque em razão 

da proteção integral da criança e do adolescente contemplados no Estatuto que as 

protege (Lei 8069/90), tal prática passa a ser importante fator de reestruturação da 

vida do adolescente e das famílias perante a sociedade, mas no que tange a este 

juízo, não foi dedicado uma seção específica porque a pesquisa está voltada para a 

mediação onde haja incidência do direito penal. 

Diante do relato de tais experiências, não é difícil constatar que realmente a 

mediação já grassou no ordenamento jurídico estrangeiro como importante método 

de resolução de conflitos na área penal, cada qual com sua peculiaridade e cultura, 

restando patenteado que tal prática, além de ser consensual, demonstra de maneira 

clara que visa a humanização da justiça penal, sendo a sua utilização um caminho 

mais célere e menos oneroso na busca da pacificação social, circunstância também 

evidenciada no Brasil,  cujas práticas vem se solidificando nos Tribunais através da 

edição de portarias, com a obtenção de prognósticos e resultados bastante 



76 

animadores, o que somado ao incremento de estudos sobre esta temática, denota que 

o olhar sobre a cultura da punição já é outro e que poderemos, em breve tempo, 

estarmos vivenciando este novo paradigma de aplicação da lei penal. 

3.1 Experiências de Mediação em outros países 

Como sublinhado, a mediação penal é utilizada com sucesso em outros 

países.  Na Europa, desde a década de noventa do século passado, foram 

implantados alguns projetos-pilotos de mediação penal, com vários objetivos, tais 

como: reparação dos danos causados pelo delito; restauração das relações, quando 

possível e responsabilização do ofensor.  Além da mediação tradicional entre vítima-

ofensor, há também os shutle diplomacy125, que abarcam uma forma de mediação 

indireta, em que a vítima e ofensor não se encontram e toda a comunicação é feita 

através do mediador.  

PALLAMOLLA126 respalda essa inferência, ao informar que, em tais 

circunstâncias a mediação entre várias vítimas e ofensores, ocorre em processo de 

substituição, sem que haja contato direto entre vítima-ofensor. Nessa hipótese, 

identifica-se a figura do co-mediador, que pode contar com a participação de familiares 

e amigos, para obtenção de melhores resultados. 

Em Portugal, a Lei 21/2007 regula a mediação penal naquele país. 

Posteriormente, foi editada a Lei 29/2013 de 19 de abril, que trata dos princípios gerais 

e da mediação civil e comercial, dos mediadores e mediação pública, sem alterar a lei 

que normatizou a mediação penal, a não ser quanto à fiscalização da atividade dos 

mediadores.  

Em substancioso trabalho sobre a mediação em Portugal, CAMPANÁRIO127 

esclarece que 

                                            
125 Termo empregado por RAYE, B. E. and ROBERTS, A. W. Restorative processes. In Handbook of 
Restorative Justice. Cullompton, UK; Portland, USA: Willan Publishing, 2007, p. 219 
126 PALLAMOLLA, Rafaela de Porciuncula. Justiça Restaurativa e mediação penal: afinal, qual a 
relação entre elas? Canal Ciências Criminais. http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/justica-
restaurativa-e-mediacao-penal-afinal-qual-a-relacao-entre-elas-2/. Acesso em 20.06.2015 
127 CAMPANÁRIO, Micaela Suzana Nóbrega de Abreu. Mediação penal. Inserção de meios 
alternativos de resolução de conflito. Revista Civitas, v. 13. nº 1, Jan/abril 2013, p.125 

http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/justica-restaurativa-e-mediacao-penal-afinal-qual-a-relacao-entre-elas-2/
http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/justica-restaurativa-e-mediacao-penal-afinal-qual-a-relacao-entre-elas-2/
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O Sistema de Mediação Penal tem competência para mediar litígios 

resultantes da prática de determinados crimes128. Ora, para haver lugar à 

mediação é necessário, designadamente que: exista um processo-crime; 
estejam em causa crimes que dependam de acusação particular ou crimes 
contra pessoas ou o património cujo procedimento penal dependa de queixa; 
estejam em causa crimes contra as pessoas ou contra o património; o tipo de 
crime em causa preveja pena de prisão até 5 anos ou pena de multa; o 
ofendido tenha idade igual ou superior a 16 anos; não estejam em causa 
crimes contra a liberdade ou contra a autodeterminação sexual; a forma do 
processo em causa não seja a forma de processo sumário ou a forma de 
processo sumaríssimo. 

O modus operandi da mediação penal em Portugal segue linhas gerais 

estabelecidas, oscilando em detalhes, mas sempre guardando os requisitos de 

adesão voluntária e de confidencialidade, que são inerentes ao processo.  Em geral, 

aplica-se a crimes de natureza privada ou pública, que dependam de representação, 

diante da possibilidade de renúncia ao direito de ação, servindo o acordo cumprido 

como causa semelhante à desitência da queixa, ou da representação em nossa lei 

processual.  

A mediação é dirigida a crimes cujas penas não ultrapassem cinco anos.  

Segundo o art. 2º da Lei 21/2007, poderão ser submetidos à mediação penal, os 

crimes que dependam de queixa ou acusação particular, envolvendo crimes contra 

pessoas ou patrimônio, não valendo a prática para crimes apenados com pena 

superior a cinco anos, que sejam contra a liberdade ou autodeterminação sexual, bem 

como peculato, corrupção e tráfico de influência ou, ainda, contra menor de 16 anos 

(art. 2º, 3 “d”), bem como se for processo sumário ou sumaríssimo.  

Durante o processo, as partes ou o Ministério Público podem requerer a 

mediação e, atendido o critério de concordância das partes, são encaminhadas ao 

Sistema de Mediação Penal, onde, após finalizadas as sessões e havendo acordo, 

este valerá como desistência do direito de queixa ou de representação (art. 4º). Se o 

acordo não for cumprido, poderá a parte renovar a queixa no prazo de um mês (art 5º, 

4).  As sessões de mediação são gratuitas, segundo a lei (art. 9º). É estabelecida uma 

lista de mediadores habilitados (art 11º), sendo a função remunerada (art. 13).   

Há um período de suspensão de prazos e da prescrição, compreendido desde 

a remessa do processo para mediação, até a sua devolução pelo mediador ao 

                                            
128 Alguns crimes sujeitos à mediação penal em Portugal, dentre eles: ameaça; difamação; furto; 
abuso de confiança; injúria; violação de domicílio ou perturbação da vida privada; dano; usura etc. 
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Ministério Público e, em caso de acordo, até a data fixada para seu cumprimento (art. 

8, 2 da Lei 21/2007). 

No Reino Unido, segundo dados do Ministério da Justiça de Portugal 129, as 

práticas restaurativas desenvolveram-se a partir de iniciativas locais e comunitárias. 

A partir de 1998, foram introduzidas no sistema de justiça de menores, através de 

sucessivas reformas, havendo um movimento forte no sistema de implementação das 

práticas no âmbito penal, com vistas a reparar o dano perante a vítima, com mediação 

vítima–ofensor nas prisões, durante a execução de pena, além da reparaçao à 

comunidade abalada pela ação do agente.  

Foram criados três projetos-piloto, acompanhados por uma Universidade, 

sendo um deles de mediação voluntária, para adultos ou jovens agressores e suas 

vítimas, admitindo-se a mediação indireta.   

Não obstante, vem sendo muito difundido neste país os “sentencing circles”, 

método alternativo ao procedimento criminal e não puramente complementar, 

implicando intenso envolvimento da comunidade em busca da melhor resposta ao 

caso concreto, de modo a atender interesses e demandas de todos os envolvidos. 

A Bélgica130 também aderiu às práticas restaurativas, tendo votado, em 

fevereiro de 1994, uma lei introduzindo no Código de Processo Penal, a possibilidade 

de, em certas condições, o rei cessar as investigações, com aplicação de mediação 

penal a infrações cometidas por adultos, punidas com pena não superior a dois anos 

de prisão.   

O evento é coordenado por assistentes de justiça, empregados pelo Ministério 

da Justiça, havendo programas municipais de mediação para menores delinquentes. 

                                            
129 PORTUGAL/Ministério da Justiça. Algumas notas sobre Justiça Restaurativa. Perspectiva 
Comparada. “Texto elaborado com base em artigos de diversos autores, designadamente, dos Profs 
Ivo Aertsen, Tony Peters e Katrin Lauwaert, sendo ainda referência indispensável o relatório do 
Observatório Permanente de Justiça “Percursos da informalização e da desjudicialização – por 
caminhos da reforma da administração da justiça (análise comparada) ”. http://www.dgpj.mj.pt. 
Acesso em 21/062015 
130 PORTUGAL/Ministério da Justiça. Algumas notas sobre Justiça Restaurativa. Perspectiva 
Comparada .Idem 

http://www.dgpj.mj.pt/
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Admite-se, ainda, a mediação promovida por organizações não governamentais do 

setor de proteção à juventude. 

Trata-se de situação interessante à utilizada no Brasil (ainda que 

informalmente), em que há possibilidade de mediação na esfera de serviços da 

polícia, quando se tratar de infrações de menor gravidade, com possibilidade de 

arquivamento do processo, se o acordo for bem sucedido.  

Na Espanha, em 1990, o governo da Comunidade Autonómica da Catalunha 

implantou um programa de mediação envolvendo a justiça juvenil. Já em 1992, foi 

editada lei regulamentando a mediação e reaparação, na qual se atribuiu ao Ministério 

Público, a faculdade de decidir não levar adiante o processo, se fosse conseguida a 

reparação da vítima, o que foi corroborado e ampliado, com a edição da lei penal de 

menores, aprovada em janeiro de 2000.  

De maneira similar ao que ocorreu em outros países da Europa, em 1998, criou-

se um projeto de mediação para adultos. Todavia, nesse país, a lei penal e processual 

impede avanços mais expressivos da mediação para adultos, já que cabe ao juiz e 

não ao Ministério Público a instrução do processo, prevalecendo o princípio da 

legalidade e não da oportunidade, o que dificulta soluções de consenso.  

Na França131, a mediação penal aplica-se a injúrias, violências ligeiras, furto, 

contenciosos familiares menores e de vizinhança. A inciciativa é do Procurador da 

República e ocorre em um Tribunal, em associações de apoio à vítima ou casa de 

justiça, denominada “Maison de Justice”. Está regulada no Código de Processo Penal 

desde 1993, e tem sido utilizado em mediações de bairro para-judiciárias, associando 

municípios e Ministério Público.  

Fora do âmbito penal, a mediação na França também já é objeto de 

regulamentação, estando a prática definida no Artigo 1º do Código de Mediação 

Francês: “A mediação é um procedimento facultativo que requer o acordo livre e 

expresso das pessoas envolvidas, de se engajarem em uma ação (a ‘mediação’) com 

                                            
131 Idem 
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a ajuda de um terceiro independente e neutro (o ‘mediador’), especialmente formado 

nesta arte” 132. 

Diante do exposto, verifica-se crescente aceitação da forma dialogal de 

resolução de conflitos, havendo iniciativas legislativas em muitos outros países, tais 

como a Áustria, República Checa, Noruega, Alemanha, Polônia, Eslovênia, Suécia e 

Suíça, entre outros.  

Um dos indicadores do amplo reconhecimento da mediação no continente 

europeu é a criação de um Código Europeu de Conduta para Mediadores133, depois 

de ter sido lançado um “Livro Verde”, por solicitação da Comissão Europeia sobre 

meios alternativos e consensuais de resolução de conflitos. Embora se destine a 

matérias de cunho predominantemente civil e empresarial, a iniciativa leva à inferência 

de adesão ao caminho de desjudicialização de demandas e pacificação social.  

Ademais, países da Oceania também lançam mão de práticas restaurativas, 

sendo a Nova Zelândia uma das precursoras desse novo mecanismo de lidar com o 

fato delituoso.  

Na América do Sul, segundo NAZARETH134, a Colômbia  

[...] foi a pioneira no uso da mediação entre os países da América latina. O 
decreto nº 2.651 fazia referência direta ao método, embora dispositivos legais 
editados anos antes já fizessem menção à mediação como forma de aliviar a 
carga de trabalho das varas judiciais. (...) Atualmente, o país possui um dos 
mais avançados trabalhos com mediação no setor privado. 

Na Argentina, a mediação também já possui marcos legais, através das leis 

vigentes em cada Província. Na mesma orientação, a Lei nº 26.589 de 2010 regula a 

conciliação e mediação, dotando-a de caráter pré-processual ao instituto.  

A aludida lei emprestou caráter obrigatório à mediação prévia aos processos 

judiciais, o que, em certa medida, contradiz com o instituto da mediação, que possui 

natureza nitidamente decorrente da adesão voluntária, sob pena de comprometimento 

dos resultados. Por outro ângulo, nada impede que a par do caráter obrigatório, não 

se pode impor que a demanda seja equacionada por este método. Isto, de certa 

                                            
132 SIX. Op. cit.  
133 In: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf 
134 NAZARETH, Eliana Riberti. Mediação: o conflito e a solução. São Paulo: Artepaubrasil, 2009, p.26 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf
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maneira, faz com que aqueles que estejam na acomodação e até mesmo não tenham 

qualquer entendimento dos benefícios que podem ser verificados com a prática, 

alertem para a possibilidade de fazê-lo, sendo de se ressaltar que as ações penais 

foram excluídas da obrigatoriedade, conforme disposto no artigo 5º, letra “a” da 

referida lei.  

Em matéria penal, há pelo menos três diplomas legais que disciplinam a 

matéria: Ley 4989 de la província del Chaco; Ley 3987 de la província de Rio Negro; 

Ley 13.433 de la província de Buenos Aires. Essa última possibilita a mediação em 

relação a delitos cuja pena não ultrapasse 6 (seis) anos (art. 6º), sendo certo que 

quando o fato envolver vítimas menores de idade, quando praticado por agentes 

públicos, causas dolosas relativas a delitos contra a vida e roubo (art. 6º, letras “a” a 

“d”) não se aplica.  

O efeito sobre o processo é no sentido de determinar o arquivamento, desde 

que o acordo tenha sido cumprido (art. 20), sendo que o procedimento deverá se 

realizar em até 60 (sessenta) dias.  

Retomando o contexto pátrio, é oportuno buscar suporte na análise do 

Presidente da Comissão de Juristas da Reforma da Lei de Arbitragem e do Anteprojeto 

do primeiro marco legal da mediação no Brasil, que acabou por ser aprovado com a 

edição da Lei 13.140/15, o Ministro do STJ Luis Felipe Salomão135, o qual aduziu que 

“a justiça precisa ser o último recurso da cidadania”, numa alusão a que o crescimento 

desenfreado de demandas judiciais decorreu do aumento das garantias trazidas pela 

Constituição Federal de 1988, inexistentes no período ditatorial.  

Na perspectiva analítica do magistrado em tela, significativa parcela de 

membros do Poder Judiciário reconhece a oportunidade de criação de alternativas à 

prestação tradicional, com destaque para as práticas restaurativas, objetivando 

solução um sem número de situações conflituosas. 

Tomando como referencia experiências relatadas no âmbito externo, impende 

destacar os projetos-pilotos e outras experiências já existentes no Brasil, sendo certo 

                                            
135 http://www.conjur.com.br/2015-jun-21/entrevista-luis-felipe-salomao-ministro-superior-tribunal-
justica. Acesso em 22/06/2015. 

http://www.conjur.com.br/2015-jun-21/entrevista-luis-felipe-salomao-ministro-superior-tribunal-justica
http://www.conjur.com.br/2015-jun-21/entrevista-luis-felipe-salomao-ministro-superior-tribunal-justica
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que, se a prática da mediação levar em conta as recomendações do CNJ, de 

doutrinadores e órgãos e instituições especializados nessa modalidade de consenso, 

com assunção de responsabilidades, foco na vítima, ofensor e sociedade, ter-se-ia 

como resultado, além da redução dos índices de reincidência, de redução do acervo 

processual, a efetividade na aplicação de justiça penal, a ampliação no acesso à 

justiça e melho convivência social. 

3.2  Algumas experiências de Meios Consensuais no Brasil  

No Brasil, identificam-se algumas experiências de aplicação de práticas 

restaurativas, o que demonstra evolução da fase embrionária, na trajetória do 

reconhecimento que deve ser conferido a essas relevantes modalidades de resolução 

consensual de conflitos, incluindo, evidentemente, a mediação penal.  

As iniciativas se sustentam no pressuposto de que a pacificação social é mais 

efetiva do que a punição pela via jurisdicional, que não contempla a participação ativa 

dos envolvidos, nem está voltada ao restabelecimento da relação quebrada com a 

prática da infração. 

LIMA e VAZ136, em trabalho pedagógico, estabelece interessante comparação 

entre características da mediação e do modelo adversarial jurisdicional, como se 

transcreve a seguir:  

                                            
136 LIMA, Fernanda; VAZ, Vânia. Mediação: o caminho para a disseminação de uma cultura de paz. 

Revista do Ministério Público de Minas Gerais. Edição Especial 2012. Belo Horizonte: CGB Artes 
Gráficas Ltda, 2012, p. 22. 
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Fonte: LIMA, Fernanda; VAZ, Vânia, Mediação: o caminho para a disseminação de uma cultura 
de paz. 

No entanto, há outras metodologias reconhecidas como “escolas”, dentre 

elas, a mediação Tradicional-Linear de Harvard, de Willian Ury;  a mediação 

Transformativa, de Bush e Folger; a mediação Circular-Narrativa, de Sara Cobb; a 

mediação Estratégica e a mediação Associativa, de Jorge Pesqueira.137. O modelo 

harvardiano visa principalmente ao acordo da demanda posta, de modo que se 

aproxima muito da conciliação e com ela quase se confunde. Já o modelo de Bush e 

Folger buscam a redução de danos e a reaproximação das partes envolvidas no 

processo, sendo o acordo uma das vertentes, mas não a única ou a principal.138 

Como corolário da propagação do instituto, assinala-se o emprego de 

mediação pelos órgãos do Poder Judiciário e, embora a jurisdição ainda seja a medida 

mais utilizada para solução de controvérsias, a mediação vem sendo recomendada 

pelo Conselho Nacional de Justiça139 e acaba de ter um marco legal através da edição 

da Lei 13.140/15 que entrará em vigor a partir de 25/12/2015, embora não trate 

especificamente de matéria penal, a qual foi vetada na tramitação do projeto. 

Nessa linha de entendimento, merece realce a Resolução 125/2010, com 

orientação para que os Tribunais adotem métodos consensuais, bem como a 

                                            
137 ALMEIDA. Mauricio Vicente Silva. Breves Considerações sobre a Mediação harvardiana e a 
Mediação transformativa. Revista do Ministério Público de Minas Gerais. Belo Horizonte: CGB 
Editora, 2012, p.29 
138 Idem, p.cit. 
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assinatura do Termo de Cooperação Técnica nº 3/2015, funcionando o referido órgão 

como interveniente entre o Ministério da Justiça, Governo do Estado de São Paulo e 

o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e órgãos de administração do sistema 

prisional do mencionado Estado.   

Tudo isso reflete uma desjudicialização que vem se desenvolvendo ao longo 

dos anos, sendo consequência de um Estado Democrático garantidor de direitos, 

facultando aos cidadãos maior acesso à Justiça, aumentando consideravelmente as 

demandas judiciais. A crise econômica, a mudança das áreas rurais para as áreas 

urbanas, tudo isso contribuiu para tornar o Poder Judiciário assoberbado de conflitos 

de toda ordem, surgindo então um movimento visando possibilitar que muitas 

situações fossem resolvidas fora do âmbito jurisdicional. A criação da Lei de 

Arbitragem, a possibilidade de implementação de separação judicial, divórcio e 

inventário serem resolvidas na esfera extrajudicial e a autorização dada pelo art. 161 

da Lei 11.101/05 ao devedor para negociar plano de recuperação extrajudicial, são 

alguns exemplos de que existe uma tendência de retirada de muitas demandas da 

seara jurisdicional, fazendo com que este último fique realmente com as demandas 

de maior complexidade e controvérsia.  

Tais medidas visam a diminuição de um acervo considerável de demandas, 

para que a prestação jurisdicional não perca de vista a sua missão de atuar com 

qualidade e não fique simplesmente preocupada com a quantidade de processos a 

serem julgados, sendo então o implemento de formas de auto e heterocomposição de 

conflitos, fora da estrutura adversarial altamente recomendáveis, seja porque teremos 

juízes com mais dispêndio de tempo para se debruçarem sobre causas relevantes, 

seja porque a economia de recursos destinada a infraestrutura das demandas poderá 

se verter para implementação de outros projetos sociais. 

Nesta ordem de ideias, necessário se torna compreender que a sociedade 

contemporânea, em um mundo globalizado, onde as relações sociais se tornam mais 

complexas, melhor do que vivenciar o desgaste de um processo judicial longo e 

dispendioso, é buscar soluções consensuais em que ambas as partes podem sair 

vencedoras, ainda que abdicando parte do que acredita ser seu direito. E mais: deve 

haver uma conscientização de que o direito fundamental a invocar o Poder Judiciário 
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deve ser usado com mais cautela, sob pena de retrocesso no que tange à qualidade 

de seus pronunciamentos.  

No aspecto penal, do mesmo modo, deve haver uma preocupação no sentido 

de evitar que o Estado se apodere de conflitos em que não seria exigível a sua efetiva 

participação.  

Neste particular, Christie140 faz uma importante colocação, ao afirmar que o 

ente estatal acaba por se tornar um usurpador de conflitos, ao se apoderar do ius 

puniendi, privando as partes (e aqui entenda-se não só vítima e ofensor, mas também 

a sociedade) de resolver um litígio que somente a eles pertence.  

Sabemos que a exclusividade do estado no que se refere ao direito de punir 

surgiu para evitar a autotutela, evitando que o particular pudesse fazer justiça com as 

próprias mãos. Mas isso não implica em atuar indistintamente em qualquer hipótese, 

devendo ser prestigiado o corolário da ultima ratio. 

A aplicação prática do sistema punitivo vigente, por violar direitos 

fundamentais, fomentam o ente estatal na busca de soluções que alcancem 

resultados mais satisfatórios, procurando uma adequação do direito de punir, a formas 

menos constrangedoras e violentas, como as que vem ocorrendo com as formas  

classicamente existentes.  

Antes mesmo da efetiva implantação de programas restaurativos, o Brasil já 

havia acatado o disposto na Carta de Araçatuba, ratificada pela Carta de Brasília141 e, 

posteriormente, à Carta de Recife e Declaração da Costa Rica sobre Justiça 

Restaurativa na América Latina.  

Assim, no Brasil, em razão da importância para a referida modalidade de 

resolução consensual de conflitos, foram criados inúmeros núcleos de mediação, 

sendo que a Resolução 125 do CNJ inclusive estabelece que, nas Comarcas onde 

                                            
140 CHRISTIE, Nils. Los conflitos com pertencia; tradução de Alberto Bovino e Fabrício Carriglia. In: 

Maier, Julio B.J. (comp.) Dos delitos y de las vitimas. Buenos Aires: Ad Hoc, 1992 
141 Documento ratificado pelos painelistas e participantes da Conferência Internacional “Acesso à 
Justiça por Meios Alternativos de Resolução de Conflitos”, realizada na cidade de Brasília, Distrito 
Federal, nos dias 14, 15, 16 e 17 de junho de 2005, com base na carta produzida, em abril do 
corrente ano, no I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, realizado em Araçatuba – SP, em abril 
de 2005. In: http://justicarestaurativaemdebate.blogspot.com.br/2008/10/carta-de-braslia.html. Acesso 
em 05.11.2015 

http://justicarestaurativaemdebate.blogspot.com.br/2008/10/carta-de-braslia.html
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houver mais de 5 (cinco) Varas instaladas, deverá ser criado um Núcleo de Mediação, 

o que ainda não foi cumprido plenamente em todas as Comarcas. 

Com referência ao termo de Cooperação Técnica 3/2015 , afirma-se que a 

parceria tem por escopo conferir aplicabilidade às normas de direito internacional, 

notadamente definidas no art. 9º, item 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos, e no art. 7º , item 5, da Convenção Interamericana de Direitos Civil e 

Políticos, que já integram o ordenamento jurídico, por força do disposto no art. 5º, § º 

da Constituição Federal, prevendo, entre outros, funcionamento de centrais 

alternativas penais à prisão provisória e serviços correlatos com enfoque restaurativo, 

através da construção de ambiente para a realização de mediação penal, aptos, em 

suma, a oferecer opções ao encarceramento provisório.  

Na mesma vertente, o Ministério da Justiça elaborou um Manual de Mediação 

Judicial142, entre outros estímulos aos órgãos jurisdicionais, com participação das 

Defensorias na implementação do instituto, os quais sinalizam para o reconhecimento 

efetivo dos benefícios do instituto objetivando a redução de demandas e, 

consequentemente, ampliação do acesso à justiça e concretização de uma sociedade 

mais fraterna e solidária. 

Do ponto de vista da prática, a mediação apresenta pontos de aproximação 

com os “círculos restaurativos”, implantados no Rio Grande do Sul desde 2005, na 

Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas, na área da Infância e Juventude.  

Mas foi em Brasília, mais precisamente no Núcleo Bandeirante, que 

pioneiramente as práticas restaurativas foram implementadas, através da iniciativa do 

Juiz de Direito Asiel Henrique de Souza, que desde 2006, coordena o Programa 

Justiça Restaurativa143, com práticas restaurativas no âmbito penal, obtendo muito 

sucesso. A mediação tem lugar com relação às infrações penais de menor potencial 

ofensivo, ou seja, infrações penais cujas penas privativas de liberdade abstratamente 

                                            
142 BRASIL/Ministério da Justiça. Manual de Mediação Judicial. Escola Nacional de Mediação e 
Conciliação, 2013.  
143 Dentre os relatos, há um caso de suposto estupro praticado por dois jovens. A mãe da vítima teria 
tido vontade de falar com os supostos autores, vindo a se descobrir que, na realidade, a vítima já 
havia mentido em outras oportunidades, prejudicando pessoas, admitindo que houvera um 
relacionamento consentido com um dos indiciados sem qualquer tipo de coação ou violência física. In 
Correio Brasiliense. Caderno Cidades. 11 de janeiro de 2015, p. 29 
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cominadas vão até dois anos, seguindo as características inerentes à mediação 

vítima-ofensor, dentro dos critérios de voluntariedade, confidencialidade, com a 

participação de um mediador, psicólogos, assistentes sociais, demonstrando a 

necessidade de uma prática interdisciplinar, em uma abordagem não só jurídica, mas 

de tudo que está subjacente ao conflito.  

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios então, com base nos 

modelos exitosos de solução consensual de conflitos em outros países e fulcrado na 

Resolução 12 da ONU, publicou em 4/6/2004 a Portaria Conjunta 15, instituindo 

Comissão para estudar a adaptabilidade da Justiça Restaurativa, iniciando um projeto 

piloto que se tornou referência para o Brasil. Posteriormente, o programa de justiça 

restaurativa ficou sob o comando da Presidência do TJDFT, através da Portaria 

Conjunta 52, publicada em 9/10/2006 e a Resolução 5, publicada em 5/5/2009, criou 

o Sistema de Múltiplas Portas de Acesso à Justiça, delineado no art. 13, inciso III § 

3º. 

O Decreto 7037/2009 que aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos 

– PNDH-3, incluiu a mediação e a justiça restaurativa dentre as diretrizes e estratégias 

do programa, ao estabelecer que o governo deverá “Fomentar iniciativas de mediação 

e conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios autocompositivos, 

voltados à maior pacificação social e menor judicialização”, bem como “incentivar 

projetos pilotos de Justiça Restaurativa, como forma de analisar seu impacto e sua 

aplicabilidade no sistema jurídico brasileiro”. 

Além disso, houve a preocupação com a execução penal no Brasil, tão carente 

de recursos materiais, humanos e de estratégias para atingir minimamente suas 

finalidades, constando que “também como diretriz, o PNDH-3 propõe profunda 

reforma da Lei de Execução Penal que introduza garantias fundamentais e novos 

regramentos para superar as práticas abusivas, hoje comuns. E trata as penas 

privativas de liberdade como última alternativa, propondo a redução da demanda por 

encarceramento e estimulando novas formas de tratamento dos conflitos, como as 

sugeridas pelo mecanismo da Justiça Restaurativa”. 

A Portaria Conjunta 52, de 9 de outubro de 2006 estabeleceu, dentre outros 

objetivos, os seguintes em destaque: 
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 selecionar, recrutar, formar e treinar facilitadores; 

 acolher, orientar, bem como preparar as partes e as comunidades de 

referência para o encontro restaurativo; 

 ordenar as atividades dos facilitadores na condução do encontro 

restaurativo; 

 promover estudos para aprimorar o programa, realizando eventos para 

divulga-lo e seus resultados; 

 manter biblioteca básica de literatura nacional e estrangeira sobre justiça 

restaurativa, a fim de proporcionar a consulta e o treinamento dos 

facilitadores; 

 a elaboração e atualização de Manual de Justiça Restaurativa, o qual 

deverá contemplar a boa técnica da metodologia de mediação vítima-

ofensor; 

 o atendimento às demandas por intervenção restaurativa originárias de 

qualquer circunscrição judiciária do Distrito federal, dentro das condições 

que lhe permitirem os recursos humanos e materiais; 

 o desenvolvimento de gestão com organismos nacionais e internacionais 

visando à capacitação de recursos adicionais específicos para o 

desenvolvimento das atividades do programa de Justiça Restaurativa. 

Este pioneirismo do TJDFT desencadeou a criação de outros Programas em 

diversos Tribunais dos Estados, inclusive no Estado de São Paulo144, Rio de Janeiro145 

e Minas Gerais146. Em tais círculos, é premente a necessidade de compreensão 

mútua, de responsabilização e a cultura do acordo147. 

                                            
144 Termo de Acordo de Cooperação Técnica 003/2015 – CNJ, pub. no DOU, seção 3, página 112, de 
07/04/15 
145 Resolução nº 23/2011 do Egrégio Órgão Especial da Corte de Justiça do TJRJ 
146 Portaria Conjunta 221/2011 do TJMG, publicada em 21/0/2011, onde foi implantado o projeto piloto 
“Justiça Restaurativa”, na Comarca de Belo Horizonte, no âmbito da Vara da Infância e Juventude e 
Juizados Especiais Criminais. 
147 SCHUCH, Patrice. Tecnologias da não violência e modernização da justiça no Brasil. O caso 
da justiça restaurativa. Porto Alegre: Civitas. 2008. p.508 



89 

Mais recentemente, já é possível verificar a existência de muitas práticas 

restaurativas no âmbito dos Estados, com apoio da sociedade civil através de 

parcerias com organizações não governamentais, mormente nos Juizados da Infância 

de Juventude, os quais, no entanto, embora não façam incidir sobre os adolescentes 

a lei penal, possui mecanismos de redução do menor infrator, através de medidas 

sócio educativas e internação, com cerceamento de liberdade, valendo então como 

importante referência dos acertos da mediação penal como forma eficaz de tratar o 

cometimento de muitas infrações. 

A aplicação dos círculos de mediação em assuntos penais, por sua vez, 

robustece a tese que os métodos consensuais de composição de litígios constituem 

caminho sem volta e demandam ampliação, para corrigir desvios e distorções 

sobejamente expressos na prática de um direito que se volta para o radicalismo de 

um  “direito do inimigo”, sendo, não raro, o inimigo, os grupos sociais esquecidos pelo 

sistema. 

Como se sabe, o desafio é dotado de elevada magnitude, eis que o 

preconceito de alguns segmentos da sociedade, notadamente daqueles que detêm o 

poder para a solução de demandas, radica em valores calcados na base cultural que 

acompanha o país há séculos. Por isso, a resistência se manifesta mesmo antes da 

avaliação dos resultados das experiências pioneiras e corajosas orientadas para levar 

a efeito mudança paradigmática.  

É relevante registrar a existência de inúmeros estudos, alguns fundamentados 

com dados estatísticos que, embora raros, comprovam a eficácia dessa 

metodologia148. Os projetos-piloto desenvolvidos em vários estados brasileiros, com 

participação do Judiciário evidenciam resultados significativos, como parcerias com 

escolas e outras instituições sociais, com reflexos no custo-benefício, não só do ponto 

de vista econômico, mas principalmente no intento de reduzir a reincidência e 

restauração das relações entre pessoas e instituições. 

Em São Paulo, no âmbito da Vara da Infância e Juventude, quando se verifica 

possibilidade de solução consensual do fato, o procedimento judicial é suspenso, 

                                            
148AZEVEDO, André Gomma. Autocomposição e processos construtivos: uma breve análise de 
projetos-piloto de mediação forense e alguns de seus resultados. Estudos em arbitragem, mediação e 
negociação. Vol. 3. Brasília: Ed. Grupos de Pesquisa, 2004. 
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encaminhado a uma equipe técnica que promoverá a mediação, sem participação do 

juiz ou do Ministério Público, podendo, entretanto, contar com advogado para 

acompanhar o caso. A equipe é previamente preparada para mediar cada conflito, 

através de técnica específica, para posterior homologação perante o Judiciário. Nessa 

Vara especializada, tem sido usada a remissão149 instituída no Estatuto da Criança e 

Adolescente para extinguir o feito.  

Outro importante projeto é desenvolvido em Caxias do Sul/RS, mediante 

emprego de “círculos de Construção de Paz”150, com práticas nitidamente 

restaurativas, envolvendo atos infracionais, conflitos familiares, infrações penais de 

competência dos juizados especiais e violência doméstica, entre outros.  

Conforme levantamento feito por TIAGO151, várias são as possibilidades de 

iniciativas, a saber: conferências (conferencing), círculos de assistência (circles), 

programas de assistência à vítima (victim assistence), programas de assistência ao 

ex-ofensor (ex-offender assistence), programas de serviços comunitários (community 

service), programas de restituição (restitution) e mediação vítima-ofensor (victim-

offender mediation)152. 

Sobreleva destacar o posicionamento da autora, quando afirma que: 

A mediação é um processo autocompositivo indireto (ou triangular) 
caracterizado pela presença de um terceiro catalisador da comunicação entre 
as partes, que busca identificar questões, interesses e sentimentos, pela 
flexibilidade procedimental e pela ausência de decisão vinculante de terceiro. 
Nesse processo, o mediador, em reuniões conjuntas e individuais, estimula 
as partes a manifestarem seus interesses, sentimentos e questões que 
acharem pertinentes para a resolução do conflito. O mediador, imparcial e 
objetivamente, recontextualiza os fatos para as partes, enfatizando os 
aspectos positivos das partes e estimulando-as à cooperação no intuito de 
chegarem a melhor solução possível para ambas as partes. Tem-se um 
processo cooperativo (ganhos mútuos), prospectivo (voltado para o futuro), 
amplo (investiga questões, interesses e sentimentos das partes) e com uma 
visão positiva do conflito. (grifos meus) 

                                            
149 Art. 126 da Lei 8069/90 – ECA: “Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato 
infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão 
do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à 
personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Parágrafo único. 
Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão 
ou extinção do processo”. 
150 A paz que nasce de uma nova justiça. Paz restaurativa.  
151 TIAGO, Tatiana Sandy. Implementação da justiça restaurativa por meio da mediação penal. Estudos 
de Arbitragem Mediação e Negociação Vol.4 completar 
152 TIAGO, Op. cit. 
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Em paralelo, ressaltam-se práticas implementadas em sede de Delegacias de 

Polícia, em que o Delegado promove a conciliação entre as partes, evitando o 

processo153. Parece que essa prática, embora louvável, está mais próxima da 

conciliação do que da mediação, esta revestida de características próprias, visando 

não só à solução do impasse momentâneo, mas sobretudo reconstruir o ambiente 

prejudicado pela prática ilítica, sem qualquer ambiente hierarquizado. 

A conciliação busca acordo para por fim à demanda, podendo o conciliador 

quase sempre sugerir, interferir, aconselhar, tendo uma postura mais ativa diante do 

conflito, ao passo que a mediação, é um procedimento autocompositivo, em que um 

terceiro imparcial facilitador, munido de conhecimentos técnicos específicos sugere 

uma solução, cria condições para o diálogo entre os envolvidos, procurando 

desvendar as origens e as causas do problema, para que elas próprias possam 

assumir posições e encontrar soluções, com a reconstrução do vínculo quebrado com 

a prática, em tese, delituosa.  

Diante do exposto, não há como negar que o instituto se consolida como forma 

de modernização do sistema judicial e extrajudicial na gestão de demandas, 

configurando em importante avanço para o processo civilizatório do país. Mutatis 

mutandis, como deve ocorrer com as audiências de custódia, as quais estão sendo 

                                            
153 O primeiro Termo de Composição Preliminar foi elaborado pelo Dr. Cloves Rodrigues da Costa, 

Delegado de Polícia/SP, em 23 de junho de 2003, na época titular do Município de Ribeirão 
Corrente/SP; o Promotor de justiça Dr. Augusto Soares de Arruda verificando que o referido documento 
demonstrava o ajuste entre as partes, requereu o arquivamento dos autos, que foi deferido pelo MM. 
Juiz de Direito da Comarca de Franca/SP, Dr. Luiz Pinheiro Sampaio, em 17 de julho de 2003. 
Posteriormente, essa experiência inicial subsidiou a elaboração da Portaria 06, de 15/12/2009, baixada 
pelo Dr. Licurgo Nunes Costa, na época Diretor do DEINTER 4 (Bauru), possibilitando a instalação do 
NECRIM (Núcleo Especial Criminal), órgão destinado à realização de audiências de composições 
preliminares, nas Delegacias Seccionais de Polícia daquele Departamento, sendo que o primeiro 
Núcleo dessa natureza foi implantado na cidade de Lins/SP, em 11/03/2010, sob a titularidade do Dr. 
Orildo Nogueira. Em face da comprovada eficácia de seus resultados, conforme os dados estatísticos 
adiante registrados, atualmente a presente prática está sendo implementada sob a presidência de 
Delegado de Polícia, em trinta e cinco cidades do Estado de São Paulo, com apoio da OAB, Ministério 
Público e Poder judiciário, podendo ser facilmente difundida não apenas para os outros municípios de 
São Paulo como também para os demais Estados da Federação. DADOS ESTATÍSTICOS/SP COM 
HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS: Ano/2010 - 449 audiências - 400 (89%) conciliações; Ano/2011 - 6148 
audiências - 5337 (87%) conciliações; Ano/2012 - 8963 audiências - 7960 (89%) conciliações; 
Ano/2013 - 15671 audiências - 14195 (91%) conciliações. In Premio Innovare. MEDIAÇÃO PENAL - 
PACIFICAÇÃO SOCIAL COM CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. Cloves Rodrigues da 
Costa São Paulo/SP – SP, Edição XI - 2014 
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implementadas no país, antes mesmo de um marco legal, mas levando-se em 

consideração as convenções internacionais que tratam dos direitos humanos.  

As metodologias são variadas, sempre atendendo a um fim comum. Desde 

que não confundidas com a conciliação, como já ressaltado, deve o mediador ser um 

terceiro imparcial que apenas coopere na construção de uma solução consensual, o 

que torna o procedimento mais consentâneo com as práticas delitivas que envolvem 

relações continuadas, como as familiares e de vizinhança, também adequada a crimes 

de menor potencial ofensivo, àqueles que dependem de representaçao do ofendido, 

aos crimes de ação penal privada e aos praticados sem violência ou grave ameaça, a 

exemplo do estelionato e furto.  

Orsini e Silva154 dedica-se à delimitação do instituto, no cenário da ampliação 

da mediação nas váriadas situações, inclusive, tomando como ponto de referência a 

experiência nos Núcleos de Mediação dos Pólos de Cidania de programa da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), se vale dos escólios de Moore, e 

esclarece que: 

Este crescimento (da mediação) deve-se em parte a um reconhecimento mais 
amplo dos direitos humanos e da dignidade dos indivíduos, à expansão das 
aspirações pela participação democrática em todos os níveis sociais e 
políticos, à crença de que um indivíduo tem o direito de participar e de ter o 
controle das decisões que afetam sua própria vida, a um apoio ético aos 
acordos particulares e às tendências, em algumas regiões, para maior 
tolerância à diversidade. A mudança também tem sido motivada pela 
crescente insatisfação com os processos autoritários de tomada de decisão, 
acordos impostos que não se ajustam adequadamente aos interesses 
genuínos das partes, e aos custos cada vez maiores – em dinheiro, tempo, 
recursos humanos, solidariedade interpessoal e comunitária – de processos 

adversariais, do tipo ganhador-perdedor de resolução de disputas.155 

Como exposto, o obstáculo é maior no âmbito penal, tendo em mente a 

obrigatoriedade e indisponibilidade das ações penais, bem como a mudança da 

cultura de punição para a ênfase em valores da paz.  Como exposto, a obrigatoriedade 

sofreu mitigações com a vigência da Lei 9099/95 e foi aceita e implementada, embora 

ultimamente se verifique que, apesar de não se verificarem muitas condenações com 

penas privativas de liberdade, houve expansão do viés punitivo e retributivo.  Nessa 

                                            
154 ORSINI, Adriana Goulart de Sena; SILVA, Nathane Fernandes da. Do conceito de mediação a 
suas práticas: características essenciais à mediação do conflito. Belo Horizonte, set.12/fev.13 
155 MOORE, Christopher. O Processo de Mediação. Estratégias Práticas para a Resolução de 
Conflitos. Tradução de Magda França Lopes. Porto Alegre, Artmed, 1998, p. 34. 
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linha de interpretação, são esclarecedoras as estatísticas que revelam elevado 

quantitativo de indivíduos cumprindo medidas alternativas à prisão. 

Como ressaltado, a mudança paradigmática é complexa e necessária, 

inclusive porque será complementar ao modelo já existente; buscando reconstruir 

através de método dialogal, a relação social rompida pela prática delitiva. Sublinha-

se, pois a contribuição da filosofia de Lévinas em uma sociedade moderna, plural, 

calcada na busca do respeito à dignidade da pessoa humana. A mudança do olhar, o 

predomínio da empatia, da descoberta de problemas endógenos e exógenos que 

permearam a ação humana, até mesmo para reconhecer que o homem pode errar e 

se reabilitar.  

Nesses aspectos assenta-se a importância da autoridade moral e consciência 

do mediador. WARAT sintetiza o trabalho do mediador, com base na filosofia 

defendida nesta pesquisa, explicitando que: 

Sendo, a do mediador, uma intervenção amorosa, não tem muito sentido falar 
de imparcialidade, de um modo parecido ao modo em que a neutralidade se 
reclama como postura do juiz. O mediador não impõe seu critério, não tendo 
por isso que se discutir sua imparcialidade. Ele chama, para o lugar das 
transferências, o outro ou os outros envolvidos no conflito, tentando que cada 
um, olhando-se a partir do olhar do outro, possa transformar-se, 
reencontrando-se em suas pulsões de vida. O dever do mediador é, bem 

mais, da ordem da abstinência.156 

Em contexto mais amplo, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura –UNESCO, aborda a cultura de paz, nos seguintes 

termos:  

A Cultura de Paz está intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução 
não-violenta dos conflitos. É uma cultura baseada em tolerância, 
solidariedade e compartilhamento em base cotidiana, uma cultura que 
respeita todos os direitos individuais - o princípio do pluralismo, que assegura 
e sustenta a liberdade de opinião - e que se empenha em prevenir conflitos 
resolvendo os em suas fontes, que englobam novas ameaças não militares 
para a paz e para a segurança como exclusão, pobreza extrema e 
degradação ambiental. A Cultura de Paz procura resolver os problemas por 
meio do diálogo, da negociação e da mediação, de forma a tornar a guerra e 

a violência inviáveis. (UNESCO, 2010)157 

                                            
156 WARAT, Luis Alberto. O Ofício do Mediador. Florianópolis, Habitus, 2001, p. 86. 
157 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS/ UNESCO. In: LIMA, Fernanda; VAZ, Vânia. Mediação: 
O caminho para a disseminação de uma cultura de paz. Revista do Ministério CGC Artes Gráficas.  
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No entanto, cumpre ter consciência de que a mediação não é a solução de 

todos os impasses. Nem é seu objetivo substituir o processo tradicional, mormente no 

que respeita à mediação penal, em que crimes cometidos com grave ameaça ou 

violência, dificilmente se poderá obter resposta plenamente satisfatória, a menos que 

haja uma vontade da vítima de participar do processo. 

Avançando na análise do fenômeno, é forçoso assinalar relatos de crimes 

graves nos EUA, em que o ofendido se sentiu melhor, depois que participou da 

mediação, alguns chegando a relatar que, antes do processo, pensavam em suicídio. 

O ofensor, embora cumprindo pena, manifestou sentir-se menos culpado, em face da 

oportunidade de contribuir de algum modo para reduzir as consequências de seus 

atos, além de perceber mais de perto o quanto afetou a vida de outras pessoas.  

A este respeito, impende lembrar que, não raro, terceiras pessoas e não 

apenas os envolvidos diretos – ofensor e vítima – sofrem as consequências do ato 

lesivo. Nesses casos, a mediação pode ser uma boa alternativa, pois o conflito é 

trabalhado com maior abrangência, como ressaltado.  

Apesar de não ser viável a mediação em crimes graves e violentos, levando-

se em consideração as finalidades do instituto, importante revista de circulação 

nacional já veiculou reportagem de capa “Os órfãos da impunidade” 158, em que há 

relatos de parentes de vítimas mortas que, por óbvio, sofrem muito, sem receber 

qualquer atenção ou assistência por parte do Estado. Ao mesmo tempo, critica que os 

ofensores não raro recebem auxílio reclusão, procurando evidenciar que o sistema 

retributivo pouco se preocupa com as vítimas (diretas e indiretas), mas limita-se a 

punir o ofensor no caso concreto.  Assim procedendo, deixa-se de contemplar tudo 

que está subjacente à prática delitiva, além de investir muito pouco na readaptação 

do indivíduo no seio social, salvo alguns programas existentes, como v.g. o método 

APAC159  que culmina com o recudrescimento da violência.  

                                            
158 ABRIL CULTURAL. Revista Veja Edição 2320. Maio de 2013 p. 86-93. 
159 MINAS GERAIS/TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Método APAC (Associações de Proteção e Assistência 
ao Condenado)159, de inspiração do advogado e professor paulista Mário Ottoboni, o qual foi 
implementado pelo Projeto Novos Rumos do TJMG desde 2001, havendo participação da 
comunidade, trabalho, religião, assistência à saúde e jurídica, valorização humana, participação da 
família e voluntariado e economia com relação ao método tradicional.  
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Tratando do problema em tela, MYRA e LOPEZ160 verbera que  

...o que para o jurista representa todo o seu material de estudo, ou seja, o ato 
delituoso, não é para o psicólogo, como já indicamos, mais do que a fase 
explícita em que culmina e se descarrega um processo psíquico de gradativa 
carga delituosa, cujos momentos iniciais remontam às vezes até várias 
décadas no passado individual. Todo delito passa, pois, por diversos estágios 
intrapsíquicos que podem ser ou não conscientes.   

Sobreleva reiterar que o mediador não tem o propósito de obter a resolução 

do conflito a qualquer custo, uma vez que, além da voluntariedade, o consenso deverá 

surgir do diálogo entre os envolvidos, servindo o mediador como catalisador de 

soluções melhores para ofensor, vítima e comunidade.  

SIX161, tomando como base sua experiencia de mediador, pondera: 

O idealismo, particularmente em matéria de mediação, termina 
frequentemente ao inverso do que a mediação gostaria de realizar. Aqueles 
que possuem a disposição de espírito (de promoverem a paz, a qualquer 
preço) não podem ser verdadeiros mediadores. A mediação não é esta 
‘justiça doce’ que se faz espelhar e os mediadores não são espécies de 
pequenos juízes leigos, seres que estão prontos a que tudo se acomode, não 
importando a que preço. ...omissis... Os mediadores não podem ser aqueles 
que estão prontos para qualquer coisa para que tudo seja maravilhoso: mares 
tranquilos podem ser enganosos, podem ser águas perigosas em que todos 
se afogam. ”. 

Sobre a forma dialogal e comunicativa de dirimir conflitos, é fecundo retomar 

os pensamentos de Platão e Sócrates, alicerçados na ideia da dialética. Segundo 

RESENDE162 “método dialético citado por Platão em diversas passagens, mas nunca 

conceituado, é aquele que se dá através da pesquisa da realidade por meio do 

diálogo”.  

Segundo Cirne-Lima, apud Resende163 

Sócrates foi o grande pensador da dialética, o grande defensor, nos assuntos 
morais e políticos, dos jogos de opostos que se completam e se unem para 
constituir um todo maior”. “A dialética verdadeira e correta afirma que cada 
parte (da realidade) é apenas parte, ou seja, que tanto tese como antítese 
são falsas porque parciais”. “Verdadeira é apenas a síntese de que ambas se 
engendra.  

                                            
160 MYRA Y LOPES, E. Manual de Psicologia Jurídica. LZN Editora, 2003, p.133. 
161 SIX, Jean-François. Dinâmica da mediação. Belo Horizonte. Ed Del Rey, 2001, p. 232. 
162 RESENDE, Flávia. Mediação: um novo paradigma na ciência do Direito. Revista do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais. Especial Mediação. 2012, p.. 42-43. 
163 Idem.p. cit. 
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A teoria da ação comunicativa em Habermas possui cinco características 

essenciais: ela é consensual; coordenada socialmente; racional; baseada na 

linguagem comum e tem a concordância como objetivo.164 Segundo o autor, para 

Habermas, “a ação comunicativa é a receita para a identificação de objetivos que 

podem ser alcançados satisfatoriamente pelos indivíduos e pelos grupos dos quais 

eles são membros”.165  

A mediação, portanto, constitui fecundo instrumento dialogal para a resolução 

consensual de conflitos, já tendo ampla aplicação em casos envolvendo famílias, 

vizinhança, escolas, adolescentes e muitos outros.  

Enquanto se mantiver cristalizado o pensamento de que o melhor castigo 

penal é a segregação cautelar, reproduzem-se as desigualdades e a violência. É 

possível, mesmo sem ser adepto de uma filosofia abolicionista, acreditar no diálogo e 

na mediação como instrumentos complementares de acesso e efetivação de justiça. 

Os resultados já alcançados demonstram de maneira irretorquível que a mediação 

integrará inexoravelmente a evolução do sistema punitivo.  

ZAFFARONI166 aduz que, ao contrário de outras sanções, como v.g. cobrança 

de juros, embargo de uma casa, as quais possuem um sentido, a pena, há vários 

séculos procura um sentido e não o encontra, concluindo que isto ocorre porque não 

“a pena não tem sentido, a não ser como manifestação de poder”167 . Além disso, as 

prisões, segundo o autor, são as “jaulas de deteriorar”, pois corrompem , embrutecem, 

dessocializam . Na mesma linha de interpretação, avalia que “a pena é qualquer 

sofrimento ou privação de algum bem ou direito que não resulte racionalmente 

adequado a algum dos modelos de solução de conflitos dos demais ramos do 

direito”.168 

Dizer simplesmente que a pena é um mal necessário, é ignorar o sofrimento 

do homem, devendo ficar claro que, quando se reflete sobre as fatores internos e 

                                            
164 TROMBLEY, Stephen. Cinquenta pensadores que formaram o mundo moderno. São Paulo: 
Ed Leya, 2014, p.295. 
165 TROMBLEY. Idem, p.294. 
166 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas. A perda da legitimidade do sistema 

penal. Ed. Revan. 2 ed. 1996, p. 204 
167. Ob. cit., p. 106-108 
168 Idem, p.cit. 
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externos que circundam a ação (omissão) criminosa, não implica esquecer a vítima e 

os danos causados à sociedade. Ao revés, evitar o encarceramento celular representa 

olhar para as mazelas humanas e perseverar na busca de melhores e mais seguras 

condições de convivência social, em coerência com os princípios democráticos e 

civilizatórios. Se a imposição de penas, mesmo para crimes graves denota caráter 

medievo, quase sempre sem conseguir atingir as finalidades para as quais foi criada, 

bem como o expurgo do preconceito que medeia o infrator, ainda mais em se tratando 

de crimes de menor ou médio potencial ofensivo, principalmente, quando se trata de 

relações continuadas. 

Mezger169 afirma que uma boa política criminal é a melhor política criminal, 

enquanto BARATTA170 preconiza que “quanto mais desigual é uma sociedade, tanto 

mais tem necessidade de um sistema de controle social da desviação do tipo 

repressivo”. 

O que se pretende é inserir a mediação como meio complementar de 

restabelecimento do dano social, com eficácia na diminuição de reincidência e, como 

consequência indireta, diminuir acervo processual, acelerando o deslinde dos 

conflitos.  

Ainda não temos um marco legal sobre tal forma de resolução de conflitos no 

âmbito penal, mas a Lei 13140/15, recém editada e que terá vigência a partir de 

25/12/15 para o âmbito civil e até perante a Administração Pública, indica a 

necessidade de implantação deste método para ampliação de efetividade e acesso à 

justiça.  

O § 1º do artigo 1º da referida lei, ao dispor sobre o instituto, estabelece que  

mediação é “atividade técnica exercida por terceiro imparcial e sem poder decisório, 

que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver 

soluções consensuais para a controvérsia”. 

                                            
169 MEZGER, Edmund. Criminologia. Trad. Rodrigues Munoz, 2 ed. Madrid: Revista de Derecho 
Privado, 1950, In QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do direito penal. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1998, p. 33 
170 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e crítica do Direito Penal: Introdução à Sociologia 

do Direito Penal, Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 220 
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O artigo 2º trata dos princípios que devem nortear a mediação, os quais foram 

já foram delimitados na pesquisa, com fundamento na doutrina de Dalla. 

A lei está respaldada nos estudos que já vinham sendo cunhados pela 

doutrina e avança bastante no que tange aos métodos autocompositivos de solução 

de conflitos, como procedimentos previstos nos art. 12 a 20, os quais podem ser 

aproveitados na mediação penal, como: a suspensão do processo (art. 15), a 

necessidade de distribuição na mediação judicial (art. 24), o prazo de 60 dias para 

conclusão da mediação, a confidencialidade, que alcança inclusive o reconhecimento 

de fato por qualquer das partes, não podendo ser usado nem mesmo em processo 

judicial (art. 28) e a possibilidade de mediação pela internet (art. 42).  

A referida lei, sancionada sem vetos, se alinha e complementa o contemplado 

no NCPC e servirá como referência no âmbito criminal. 

No aspecto penal, pode-se lançar mão de algumas soluções jurídicas, como 

a remissão prevista no art. 126 do ECA, a informalidade da Lei 9099/95, que possibilita 

o não prosseguimento da ação em casos de transação penal e suspro, a retratação 

existente nas ações penais públicas, condicionadas à representação; o perdão judicial 

em crimes culposos, a conveniência e oportunidade das ações penais privadas, entre 

outros. As experiências em andamento no Brasil e no exterior demonstram a 

razoabilidade e justiça de tais práticas.  

Como exemplo, vale reiterar a edição da Lei 9099/95, a qual mitigou o principio 

da obrigatoriedade da ação penal, ao mesmo tempo em que trouxe a lume soluções 

alternativas, tais como a  transação penal e a suspensão condicional do processo, 

propiciou interpretações equivocadas, quando foram implementadas. 

Em sede de Recurso Extraordinário, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, 

foi prolatado voto reformando decisão de Turma Recursal que havia determinado o 

perdimento de uma motocicleta, após conceder transação penal pela prática de 

contravenção, vulnerando o devido processo penal, conforme se observa do excerto: 

[...] Não faz jus o apelante à restituição dos bens apreendidos que constituem 
instrumento ou produto do crime, em caso de transação penal, vez que a 
sentença homologatória desta transação tem natureza condenatória, ainda 
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que sumária ou imprópria. Aplicável, portanto, o art. 91, inciso II, letras “a” e 

“b” do C. Penal.171 

Ora, como salientado no voto da Corte Maior, a decisão objurgada teria ferido 

os preceitos constitucionais do devido processo legal, ampla defesa, contraditório,  

presunção de inocência e de propriedade, a um só tempo. Deste modo, destaca-se a 

necessidade de respeito às normas processuais, considerando a abertura dada pelas 

hipóteses consensuais criadas pela Lei nº 9099/95 (no âmbito penal), bem como e a 

Lei de Arbitragem (Lei  9307/96) recém alterada pela Lei 13129/2015, e, ainda, a 

aprovação da Lei 13140/15, recém editada e que terá vigência a partir de 25/12/15.  

Esse diploma legal propicia mediação inclusive no que respeita a conflitos com a 

administração pública, não contemplando por ora questões atinentes à filiação, 

adoção, poder familiar, invalidade de matrimônio, interdição, recuperação judicial ou 

falência.  

Por seu turno, o Novo Código de Processo Civil, criado através da Lei 

13105/15, contempla soluções consensuais, objetivando prestação jurisdicional, 

dentro de um processo cooperativo, numa indubitável demontração de que todo o 

ordenamento jurídico caminha para a admissibilidade de maior participação dos 

envolvidos na resolução de demandas. Por certo, o processo penal está incluído 

nesse paradigma, com a superação de alguns entraves e como meio complementar 

de aplicação e acesso à justiça.  

Aliás, a cooperação alcançou merecido espaço no Novo Código de Processo 

Civil, devido ao reconhecimento de sua importancia para a efetividade do processo.  

PINHO172 situa o tema em um Estado Democrático de Direito, ressaltando que  

A proposta de solução do Estado Democrático de Direito é pela busca de uma 
efetiva participação dos envolvidos na realização dos fins estatais. Essa 
proposta representa para o sistema de pacificação dos conflitos a 
necessidade de interação entre as partes que compõem a relação processual 
no âmbito da jurisdição, além da adoção de métodos não jurisdicionais de 
solução das lides. 

                                            
171 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 795567/PR, Relator Ministro Teori Zavascki 
172 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; ALVES, Tatiana Machado. A cooperação e a principiologia 
no Processo Civil Brasileiro. Uma proposta de sistematização. Revista eletrônica de Direito 
Processual. Volume XII. Jul a Dez de 2013, p.309. 
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O acesso à justiça, por sua vez, implica não só o eventual ajuizamento de 

ações, mas a garantia de que os individuos poderão contar com um processo justo, 

célere e calcado em princípios e regras que respeitem a dignidade da pessoa humana.  

Como cediço, o processo não é um fim em si mesmo, devendo concretizar o 

direito material posto, mas as garantias fundamentais no estado de direito precisam 

ser observadas, devendo a mediação penal ser aplicada em circunstâncias legais 

admitidas, enquanto ainda não reconhecida objetivamente no plano processual 

penal173 . 

GAIO JÚNIOR,174 analisa o movimento pela instrumentalidade do processo 

civil na busca de resultados, acrescentando que o mesmo 

[...] marca a urgência na modificação de posturas, não somente por parte dos 
operadores do direito, mas de todo o aparato estatal, seja por meio de 
inovadoras performances nas estruturas física e administrativa dos foros em 
geral e ainda na produção legiferante qualitativa, apta a mirar, 
indubitavelmente, como centro das atenções, a efetividade, entendida aqui 
como instrumentalização racional e razoável de entrega do bem da vida a 
quem, exatamente, dele necessita. Afinal, o Direito (aqui, o Processo) deve 
ser instrumento a tornar as pessoas mais felizes ou menos infelizes. 
(Grifo nosso). 

Como já demonstrado, o emprego de práticas restaurativas na seara penal 

está consolidado em diversos ordenamentos estrangeiros.  Um dos exemplos é o 

francês que, em lei de 4 de janeiro de 1993, reformou o Código de Processo Penal, 

garantindo, no artigo 6º, a institucionalização da mediação penal, com vigência do 

princípio da oportunidade, em que o membro do Ministério Público, segundo o critério 

do relevo da matéria, pode submetê-la ao processo de pacificação extrajudicial.  

A esse respeito, é pertinente elucidar que a mediação penal e outras práticas 

restaurativas têm objetivos muito mais nobres do que a mera reparação do dano, 

porque elege como foco a estrutura de uma sociedade alicerçada na paz, na 

fraternidade e na relação empática no humanismo. Sob esse ângulo, de modo algum, 

pode ser entendida como forma de comercialização da justiça; ao revés, representa 

modo complementar de efetivação das relações sociais, entendimento explicitado 

                                            
173 A Lei 13140/15 recém-editada não contempla explicitamente a mediação penal 
174 GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Instituições de Direito Processual Civil. 2 ed. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2013, p.2  
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inclusive no projeto levado à Assembleia na Austrália, com o intento de implementar 

a mediação penal e outras práticas175.  

Dada a complexidade da estrutura e funcionamento da sociedade, o aumento 

da judicialização de demandas e a necessidade de ampliação do acesso à justiça, 

com efetividade, diversos estudiosos se dedicam a investigar a aplicação de métodos 

voltados à resolução consensual de conflitos.   

Nessa linha, Estivalet e Gimenez176, fazem referência à pesquisa intitulada 

como “Fórum Múltiplas Portas” cuja origem, radica em Conferência realizada em 1976, 

nos EUA, em homenagem a Roscoe Pound. Na ocasião, o emérito professor Frank 

Sanders da Universidade de Harvard, sinalizando para as dificuldades encontradas 

pelo Poder Judiciário americano, propôs a criação de um Fórum que disponibilizasse 

um variado cardápio de possibilidades, consistentes em várias modalidades de 

resolução de conflitos, através de meios alternativos,  tais  como v.g. mediação, 

arbitragem,  julgamento  privado  e  conciliação. Cada caso concreto seria objeto de 

triagem para verificar o método mais condizente e eficaz para resolver a demanda.  

Naquele país, foi criado em 1981, o New York Peace Institute, mantido pela 

Prefeitura, com intento de alcançar pacificação social , com prestação de serviço 

gratuito e confidencial, princípio vetor da mediação. Apesar de reconhecer a 

complexidade de um processo desta natureza, é contundente a conclusão das 

pesquisadoras Estivalet e Gimenez177, quando destacam que  

Enquanto que no processo judicial tradicional normalmente os envolvidos se 

portam com hostilidade crescente, ocupando papéis notoriamente 

secundários, na medida em que os seus advogados atuam como 

interlocutores; na mediação, há um resgate da comunicação sem 

interlocutores, ou seja, de forma direta. É uma oportunidade de que os 

protagonistas do conflito se apropriem do mesmo mediante a condução do 

mediador, que administra a situação trazida pelos mediandos sem emitir 

juízos de valor ou julgamentos. 

Na mesma senda, desenvolvem-se práticas de mediação na referida 

localidade envolvendo crimes de menor potencial ofensivo, atos infracionais e atuação 

                                            
175 Restorative Justice – Bill 2004 – art. 51. Australia 
176 ESTIVALET, J.C; GIMENEZ, C. P. C.. Fórum de múltiplas portas: a experiência do New York 
Peace Institute em mediação. Revista Multijuris nº 12, Ano VIII, Dez/2013, p. 12-15. 
177 Idem, p.16. 
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em escolas, junto a pais e professores, para o consenso de melhores estratégias a 

serem implementadas com relação às crianças portadoras de TDAH – Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade, entre outros problemas. 

BARBOSA178 contempla a referida experiência, avaliando que (.....),“o fórum 

de múltiplas portas é talvez o mecanismo de institucionalização sistemática dos 

métodos alternativos de resolução de disputas mais abrangente no âmbito do setor 

público”.   

Como se reiterou no decorrer da pesquisa, a mediação é reconhecida como 

eficiente forma de dirimir controvérsias, muitas vezes objetivando evitar que as 

demandas adversariais venham a ser submetidas ao Estado, através de um processo 

hierarquizado. Teve início com questões trabalhistas e seu espectro foi ampliado de 

maneira a incorporar o rol para situações familiares e empresariais.  

Cumpre assinalar, segundo Prudente,179 que o pioneirismo da mediação penal 

teria ocorrido em Curitiba/PR, em 1996, no âmbito do Juizado Especial, antes mesmo 

da implementação oficial dos primeiros projetos envolvendo práticas restaurativas. 

Dado o caráter inovador da iniciativa, é provável que não se tenha seguido o rigor 

metodológico atualmente indicado para aplicação dessa modalidade de solução de 

conflitos.  

Em seguida, conforme as fontes consultadas, destacam-se projetos 

implantados de Jundiaí, sob a designação de  Viver e crescer em Segurança (1998), 

cujas práticas tinham viés restaurativo, no intuito de prevenir criminalidade nas 

escolas e minimizar os danos decorrentes das condutas indesejáveis cometidas por 

crianças e adolescentes na referida cidade paulista. 180 

                                            
178 BARBOSA, Ivan Machado. Fórum de Múltiplas Portas: uma proposta de aprimoramento 
processual. In: AZEVEDO, A. G. (Org.). Estudos em arbitragem, mediação e negociação, vol. 2. 
Brasília, 2012. 
179 PRUDENTE, Neemias Moretti. Justiça Restaurativa: Marco Teórico, Experiências no Brasil, 
Propostas e Direitos Humanos. Maringá, 2013, p.88 
180 Idem, p. 94 
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Nessa senda, outros trabalhos foram implementados no Brasil, ainda sem 

qualquer tipo de sistematização. Entre muitos, pode-se mencionar os seguintes 

projetos181: 

- na Vara de Infancia e Juventude de Mairiporã –SP; 

- Vara da Infância de Porto Alegre;  

- Vara da Infância de Joinville e  

- “Projeto Mediação”, na cidade de Guarulhos. 

Essas iniciativas sugerem que, mesmo antes da aprovação da Lei 13140/15, 

recém editada e que terá vigência a partir de 25/12/15, houve iniciativas de vários 

Tribunais dos Estados, as quais representam reconhecimento de que a mediação, 

além de aprimorar o acesso à justiça, contribui para reduzir a elevada demanda que 

poderia resultar em processo juidicial.  

Na circunstância em comento, a implementação ocorreu através de 

Resoluções de Tribunais de Justiça. Todavia, não se pode esquecer que o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) trouxe a público documentos (como a Resolução 

125/2010), incentivando as práticas consensuais, na vertente restaurativa, com 

menção expressa à mediação penal.182  

Por outro ângulo, mas ainda na perspectiva de fortalecer os meios alternativos 

de solução de conflitos, o Novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em 

2016, como dito, prevê expressamente, (conforme teor dos artigos 165 a 175) o uso 

da mediação. Sem dúvidas, trata-se de avanços inegáveis na adoção de novo 

paradigma norteador da justiça social.  

Ainda no exame da trajetória do instituto em exame no Brasil, cumpre registrar 

que, em setembro de 2000, o Ministério da Justiça dispunha de Programa para 

incentivar as penas alternativas.  Nesse ponto, merece realce a Central Nacional de 

Apoio às Penas e Medidas Alternativas, que gerou forte impacto, evidente pelo 

                                            
181 Idem. p. Cit. 
182 BRASIL/CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 125/2010. Brasilia, 2010. 
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incremento desse tipo de sanção, em substituição às penas de encarceramento. 

Nessa direção, editou-se a Portaria 2.594/2011, por meio da qual se criou a Estratégia 

Nacional para Alternativas Penais (ENAPE).183   

Apesar de se tratar de medida recomendada em termos de política 

desencarceradora, um dos efeitos indesejados foi a ampliação da rede punitiva, como 

demonstra o aumento de pessoas inseridas na rede de penas alternativas, subsistindo 

os efeitos penais secundários, inclusive a obrigação de reparar o dano (o que não raro 

é ignorado) e a reincidência. 184 

Em diversas situações, a vítima e a comunidade abalada pela prática 

delituosa ainda são tratadas como objeto de instrução processual. Nesse cenário, 

alguns grupos ou classes sociais são mais atingidos, pois a seletividade penal 

subsiste como triste herança de um sistema penal obsoleto e injusto. Ninguém 

desconhece uma cifra oculta de criminalidade não apurada e nem censurada pelo 

senso comum, muito embora seus danos sejam maiores à sociedade. Como singelo 

exemplo (mas não irrelevante), pode-se referir os repetidos casos de furto em 

supermercado, em  confronto com crimes de sonegação fiscal ou de apropriação 

indébita de créditos previdenciários, sendo o crime de furto mais reprimido. 

PALLAMOLLA185 discorre sobre as experiências de justiça restaurativa no 

Brasil, que antecederam à mediação penal nos projetos-pilotos criados, esclarecendo 

que 

[...] as primeiras experiências com justiça restaurativa foram implementadas 
somente em 2005, através do projeto “Promovendo Práticas Restaurativas 
no Sistema de Justiça Brasileiro”, organizado e financiado pelo Ministério da 
Justiça (Secretaria da Reforma do Judiciário), Secretaria Nacional de Direitos 
Humanos e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). Foram três projetos-piloto, um em Porto Alegre/RS, outro em São 
Caetano do Sul/SP e outro em Brasília/DF. Os dois primeiros utilizam a 
prática do círculo restaurativo e se desenvolvem no âmbito da justiça juvenil, 
enquanto o último utiliza a mediação penal e é aplicado para casos de menor 
potencial ofensivo envolvendo ofensores adultos.  Até onde se tem 
conhecimento, destes projetos pioneiros, o de Porto Alegre e o de São 
Caetano do Sul passaram por remodelações e ampliações e seguem 

                                            
183 BRASIL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Portaria 2.594/2011. Estratégia Nacional para Alternativas 
Penais (ENAPE). Brasilia. 2011. 
184 KARAM, Maria Lucia. Juizados Especiais Criminais: a concretização antecipada do poder de 
punir. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2004. 
185 PALLAMOLLA, Rafaela de Porciúncula. Justiça Restaurativa e mediação penal: afinal, qual a 
relação entre elas? Canal Ciências Criminais. http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/justica-
restaurativa-e-mediacao-penal-afinal-qual-a-relacao-entre-elas-2/. Acesso em 20.06.2015 

http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/justica-restaurativa-e-mediacao-penal-afinal-qual-a-relacao-entre-elas-2/
http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/justica-restaurativa-e-mediacao-penal-afinal-qual-a-relacao-entre-elas-2/
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bastante ativos. Coincidentemente (ou não), estas duas experiências com 
justiça restaurativa, como salientado, são desenvolvidas no âmbito da justiça 
juvenil e utilizam a prática do círculo restaurativo. 

Nos mencionados Tribunais, segundo o estudo referido, os projetos-piloto 

foram aprovados, com implementação usual. Na carência de marco legal, cada órgão 

implementa os procedimentos mais adequados à espécie, com respeito aos requisitos 

mínimos de cada prática.  

Não é demais realçar que, no âmbito do Juizado da Infância e Juventude, os 

conflitos procuram ser restaurados e , elaborado e assinado o acordo, o juízo se vale 

da remissão (art. 125 a 127) e até mesmo de medidas sócio-educativas do Estatuto, 

para suspender ou extinguir o processo que daria origem à apuração de ato 

infracional.  Já no que pertine à prática consensual envolvendo adultos, desenvolvido 

em Brasília186, no Núcleo Bandeirante, a mediação é aplicada na esfera dos Juizados 

Especiais, abarcando as infrações de menor potencial ofensivo, cujas penas 

abstratamente cominadas não ultrapassam dois anos, sendo que o juízo se vale da 

composição civil (art. 74), transação penal (art. 76) e o suspro (art. 89) para aplicar a 

mediação, podendo por termo ao processo com o cumprimento do acordo celebrado 

após as sessões.  

Conforme relato de ORSINI e LARA187, a história oficial da Justiça 

Restaurativa no Núcleo Bandeirante188 começou no ano de 2004, a partir da 

instituição, pela Portaria Conjunta nº 15 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, de uma comissão para “o estudo da adaptabilidade da Justiça Restaurativa 

à Justiça do Distrito Federal e o desenvolvimento de ações para implantação de um 

projeto-piloto na comunidade do Núcleo Bandeirante”189.  

O projeto-piloto nos Juizados Especiais de Competência Geral do Fórum do 

Núcleo Bandeirante, em Brasília, teve aplicação da mediação penal vítima-ofensor, 

                                            
186 ORSINI, Adriana Goulart e LARA, Caio Augusto Souza. Dez anos de práticas restaurativas no 
brasil: a afirmação da justiça restaurativa como política pública de resolução de conflitos e 
acesso à justiça. In: Responsabilidades, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p. 305-324, set. 2012/fev. 2013. 
Acesso em 24 jun. 2015. 
187 ORSINI, Adriana Goulart e LARA, Caio Augusto Souza. Idem. Op. cit. p. 311. 
188 O Núcleo Bandeirante é uma circunscrição em Brasília - um bairro agregado ao plano-piloto, onde 

começou 
o povoamento da nova Capital, no final da década de 50. 
189 BRASIL/DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Portaria-Conjunta nº 15/04. Acesso em: 24 jun. 
2015. 
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nos processos criminais referentes às infrações de menor potencial ofensivo, 

passíveis de composição cível e de transação penal. A prática encontrou alicerce no 

art. 98 da Constituição da República, regulamentado pela Lei nº 9.099/95, que instituiu 

possibilidade de consenso no processo criminal, admitindo exclusão do processo para 

os casos em que ocorresse a composição civil.  

Realmente, as práticas de Justiça Restaurativa em Brasília foram exitosas 

desde o início. REPUBLICANO e FILHO190, participantes do projeto, informam que:  

A abordagem multidisciplinar e a experiência com os casos concretos têm 
mostrado um ambiente propício à ampliação dessa modalidade de prestação 
jurisdicional. Trata-se de uma possibilidade de atendimento à qual o 
jurisdicionado adere por ato voluntário, podendo prosseguir no curso 
processual tradicional, caso prefira. Mas os resultados obtidos indicam que 
os sujeitos envolvidos em disputas que participam do Programa de Justiça 
Restaurativa obtêm melhores resultados de autocomposição e pacificação e 
maior índice de satisfação com o serviço prestado.  

Ainda conforme ORSINI e LARA191, na atual estrutura do TJDFT, a Justiça 

Restaurativa está sob os cuidados do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de 

Cidadania, que, por sua vez, segundo o art. 285 da Resolução 13/12, é ligado ao 

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPECON, 

órgão da Segunda Vice-Presidência da Corte, segundo a Portaria-Conjunta 15/04.192  

Eles acrescentam que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 

defende que os princípios e práticas restaurativas aos serviços da Corte “tem 

contribuído substancialmente para a especialização e democratização da prestação 

jurisdicional”193.  

O relatório em comento elenca os seguintes benefícios desse modelo de 

justiça, nos seguintes termos:  

1. redução dos impactos dos crimes nas pessoas envolvidas;  

                                            
190 REPUBLICANO, Simone; SUASSUNA FILHO, Umberto. A Justiça Restaurativa como opção 
institucional para resolução de disputas, p.390. In: ROQUE, E. C. B.; MOURA, M. L. R. de; Ghesti 
(Orgs.). Novos paradigmas na Justiça Criminal: relatos de experiências do Núcleo Psicossocial 
Forense do TJDFT. Brasília, TJDFT, 2006. 
191 ORSINI, Adriana Goulart e LARA, Caio Augusto Souza. Idem. Op. cit, p. 313 
192 BRASIL/ DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Portaria-Conjunta nº 13/12.  
193ORSINI, Adriana Goulart e LARA, Caio Augusto Souza. Idem. Op. cit, p. cit. 
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2. percepção de justiça por parte desses envolvidos, o que decorre, 
sobretudo, da participação na solução do conflito, e fomenta o 
desenvolvimento da autonomia das pessoas;  

3. contribuição substancial para a obtenção e a manutenção de relações 
sociais equilibradas e solidárias; e  

4. maior legitimidade social na administração da Justiça194.  

A experiência de Brasília apresenta certas diferenças, uma vez que aplica 

práticas restaurativas a adultos que cometeram crimes de menor potencial ofensivo, 

o que, segundo os autores demonstra a plasticidade da metodologia. “(...) o poder de 

sofrer adaptações sem perder a sua essência, é de certo uma valiosa propriedade na 

busca da consolidação da cultura da paz e da não violência nas comunidades afetadas 

pelo crime”. 195 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro dispõe do Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC – que 

busca entendimentos satisfatórios e céleres, inclusive sobre as relações de trato 

continuado, além de evitar o desgaste emocional e financeiro de um processo judicial. 

O referido núcleo foi criado pela Resolução nº 23/2011 do Egrégio Órgão Especial da 

Corte de Justiça do TJRJ196, em atenção ao disposto na Resolução CNJ nº. 125 de 

2010, que instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de 

interesses, com foco nos denominados meios consensuais, que incentivam a auto 

composição de litígios e a pacificação social. 

O NUPEMEC é órgão colegiado, não-jurisdicional permanente de assessoria 

à Presidência do Tribunal de Justiça, tendo sua sede na Comarca da Capital.  São 

atribuições do Núcleo, nos termos da Resolução que o criou: 

I - desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de 
interesses, estabelecida na Resolução nº. 125, de 2010, do Conselho 
Nacional de Justiça; 

II - planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao 
cumprimento da política e suas metas; 

                                            
194 Idem 
195 Ibidem 
196 BRASIL/RIO DE JANEIRO/Tribunal de Justiça. Resolução nº 23/2011. 
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III - atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes 
da rede mencionada nos arts. 5º e 6º da Resolução nº. 125, de 2010, do 
Conselho Nacional de Justiça; 

IV - propor ao Presidente do Tribunal de Justiça a instalação e a normatização 
dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, que 
concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação que 
estejam a cargo de juízes leigos, conciliadores e mediadores, dos órgãos por 
eles abrangidos; 

V - propor à Escola da Magistratura e à Escola de Administração Judiciária o 
modelo padrão de capacitação, treinamento e atualização permanente de 
magistrados, juízes leigos, servidores, conciliadores e mediadores nos 
métodos consensuais de solução de conflitos; VI - manter junto à 
DGPES/DEDEP o cadastro atualizado de conciliadores e mediadores, de 
forma a regulamentar os processos de inscrição, supervisão e desligamento; 

VII - propor ao Presidente do Tribunal de Justiça a forma de regulamentação, 
se for o caso, da remuneração de conciliadores e mediadores, nos termos da 
legislação específica, bem como a criação de um banco de cadastro de 
trabalho voluntariado nas áreas de conciliação e mediação; 

VIII - incentivar a realização de cursos e seminários sobre mediação e 
conciliação e outros métodos consensuais de solução de conflitos; 

IX - auxiliar na realização de convênios e parcerias com entes públicos e 
privados, para atender aos fins da Resolução nº. 125, de 2010, do Conselho 
Nacional de Justiça; 

X - auxiliar na criação, colheita e manutenção dos dados estatísticos que 
versem sobre conciliação e mediação; 

XI - auxiliar na elaboração do(s) link(s) da conciliação e mediação no Portal 
do Tribunal de Justiça, concentrando todas as práticas, informações e dados 
estatísticos relativos ao tema. 

Nada impede e tudo recomenda que a mediação seja aplicada no âmbito 

penal, pois o método restaurativo possui inúmeros benefícios com relação ao método 

tradicional, como se expôs em diferentes momentos deste estudo.  

Embora sem marco legal específico no Brasil, muitas são as práticas cuja 

missão está voltada para demandas penais, havendo também Núcleos de Mediação 

nos Tribunais do Estados do Maranhão, Ceará, e cidades como Recife, Guarulhos e 

Heliópolis, entre muitas outras. Em paralelo, identificam-se decisões cujo fundamento 

faz referência a práticas restaurativas e à metodologia da mediação, conforme abaixo, 

o que demonstra a sua aceitabilidade no mundo jurídico.  

 

TJ-DF - Diversos do Juizado Especial DVJ 20140020002727 DF 0000272-
37.2014.8.07.0000 (TJ-DF)  

http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/120475977/diversos-do-juizado-especial-dvj-20140020002727-df-0000272-3720148070000
http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/120475977/diversos-do-juizado-especial-dvj-20140020002727-df-0000272-3720148070000
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Data de publicação: 19/05/2014  

Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. RECLAMAÇÃO. LESÕES 
CORPORAIS LEVES. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 
JUSTIÇA RESTAURATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANSAÇÃO PENAL. 
AUDIÊNCIA PRELIMINAR NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN 
PROCEDENDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. AINDA QUE POR 
INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA, É RECONHECIDO AO MAGISTRADO 
COM ATUAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS O PODER DE 
TRANSFERIR AO PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO A 
APRECIAÇÃO DE CASO EM QUE DISCORDE DA MANIFESTAÇÃO 
MINISTERIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REPRESENTATIVA 
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 2. NO CASO CONCRETO, NO ENTANTO, 
NÃO SE TRATA DE SIMPLES REQUERIMENTO DO REPRESENTANTE 
MINISTERIAL DE ARQUIVAMENTO DO FEITO, MAS A HOMOLOGAÇÃO 
DE ACORDO RESTAURATIVO EM QUE OCORREU A RETRATAÇÃO DA 
VÍTIMA. 3. A DECISÃO DO MAGISTRADO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA 
PRELIMINAR, POSTERGANDO A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E 
ARQUIVAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL REQUERIDO PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO PODE SER CONSIDERADO ERROR IN 
PROCEDENDO, VEZ QUE NÃO TEM QUALQUER CARGA DECISÓRIA. 4. 
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 

3.3 A Mediação Penal no âmbito da Lei dos Juizados Especiais  

A Lei 9099/95, em obediência do comando constitucional inserto no artigo 98, 

I da Constituição Federal de 1988, trouxe para o nosso ordenamento jurídico, uma 

novidade até então inexistente. A lei veio para trazer maior efetividade e celeridade a 

situações jurídicas de menor expressividade, ampliando o acesso à justiça das 

camadas menos privilegiadas do sistema. No mesmo passo, acabou por descortinar 

uma gama de infrações penais denominadas de menor potencial ofensivo, criando 

medidas despenalizadoras, evitando, assim, não só o cárcere, mas os efeitos 

negativos dela decorrentes.  

Para tanto, foram criados também institutos visando a solução do conflito, 

antes mesmo que o mérito fosse apreciado, procurando trazer também não só 

diminuição do acervo processual, mas também a reparação do dano causado às 

vítimas, bem como as nefastas consequências do encarceramento, notadamente a 

influência sofrida por esses infratores em relação aos criminosos de grande 

periculosidade, que ficam recrutando “soldados” nas prisões, sob a promessa de 

ganhos fáceis e proteção. 

Dentre eles, temos a transação penal como uma das mais importantes, ao 

lado da composição civil de danos e suspensão condicional do processo.  
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Para atender todos esses objetivos, necessário seria a implementação de 

princípios como oralidade, informalidade e celeridade.   

Não obstante, muitos questionamentos surgiram a respeito de tais institutos, 

merecendo destaque a transação penal, que passou a ser um dos principais meios de 

resolução consensual de conflitos, em que pese as críticas a este respeito, como 

veremos a seguir. 

OLIVEIRA197, em significativo trabalho, sustenta que sob o argumento de 

celeridade e modernização, inúmeras são as situações em que as garantias 

constitucionais podem acabar sendo violadas. 

Com relação à composição civil, temos que um dos propósitos pelos quais ela 

foi concebida, seria para reparar os danos sofridos pelas vítimas, em fatos envolvendo 

menor lesividade, visando também por termo ao processo.  No entanto, em tais 

práticas delituosas, normalmente os autores do fato são pessoas marginalizadas pelo 

sistema, que pertencem a um grupo de pessoas fragilizadas pela ausência de 

oportunidades sociais que lhe foram negadas, encontrando na prática delituosa e em 

relação aos criminosos, uma identidade que acaba por aumentar a seletividade penal 

existente.  

Nesta linha de entendimento, os juizados especiais acabam por criar uma 

situação denominada de “patrimonialização” das condutas, ou seja, a preocupação na 

reparação do dano passa a ser a única ou primordial finalidade do processo, enquanto 

sabemos que há muitas questões sociais envolvidas no conflito, os quais muitas vezes 

envolvem relações continuadas e não, pura e simplesmente, questões patrimoniais.  

Noutro giro, a aplicação de medidas consensuais e restauradoras, só se 

mostrarão verdadeiramente justas, se abarcarem condutas que efetivamente 

mereçam a intervenção penal, sob pena de expandirmos o sistema punitivo, embora 

através de sanções diversas da pena de prisão, o que foge às finalidades da lei, na 

concretização de um direito penal como ultima ratio. 

                                            
197 OLIVEIRA, Beatriz Abraão. In “A transação penal como instrumento de acesso à justiça: da 
releitura do direito penal punitivo ao diálogo hermenêutico interdisciplinar”. Dissertação de mestrado 
UNESA, Rio de Janeiro, 2014. 



111 

Além disso, não se pode olvidar que há um contingente de pessoas que 

respondem a processos criminais presos porque não puderam pagar fiança e outros 

tantos porque não possuem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, 

mesmo tendo praticado infrações penais que poderiam ter respostas não 

necessariamente advindas de uma sentença condenatória, mas decorrentes de uma 

prática restaurativa, a exemplo da mediação vítima-ofensor. Citemos, por exemplo, o 

caso de infrações contra o patrimônio, praticados sem violência, como furto e 

estelionato, situações que estão sendo debatidas na reforma penal para se tornarem 

crimes de ação penal pública condicionada, que necessitarão de representação do 

ofendido para oferecimento de denúncia.  

Neste sentido, a mediação penal torna-se um efetivo instrumento de 

pacificação social, pois poder-se-á existir uma admissão de responsabilidade por 

parte do autor com redução de danos (inclusive os experimentados pela vítima), cujo 

método se volta para o futuro, enquanto os métodos tradicionais implementados pelo 

Poder Judiciário se voltam para o passado.   

Assim, sem apego demasiado às formas, mas em dar azo a uma 

discricionariedade exacerbada, os propósitos serão atingidos. 

Não podemos descurar que a sociedade muitas vezes busca a aplicação de 

sanção rápida, sem preocupação com a proporcionalidade e razoabilidade, e o que 

acaba ocorrendo é que a punição não terá outra consequência senão gerar mais 

violência. Justiça tardia não é justiça, mas processo célere que não respeite as 

garantias processuais não será menos injusto.  Especificamente sobre a 

recomposição dos danos, esta, se aplicada visando unicamente a recomposição 

material acabará por produzir mais injustiça para o contingente mais carente da 

sociedade que se vê atingido por esta lei penal,  ao invés de humanizar a punição das 

infrações penais de menor ofensividade penal.  Afinal, a lei (penal) para ser boa e 

justa, deve valer para todos os cidadãos, não sendo aceitável ter uma lei penal cuja 

efetividade seja amena para as camadas mais privilegiadas do sistema e rigorosa com 

os oprimidos. 

O direito penal de emergência é uma prova de que o legislador, movido pela 

pressão midiática e social, acaba por editar normas incriminadoras criando tipos ou 
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aumentando penas, na crença de que tais atitudes seriam capazes de conter a 

criminalidade, como aconteceu com a edição da Lei de Crimes Hediondos.  

OLIVEIRA198 destaca que a formação do juiz quase sempre fica circunscrita 

ao aspecto jurídico e à subsunção da lei ao caso concreto, sem que lhe seja cobrado 

uma decisão com uma visão inter ou transdisciplinar, o que dificulta os processos 

consensuais. 

STRECK199 obtempera que o Direito não cabe na lei. A regra não abarca a 

realidade. Elas são porosas. Os princípios soldam os buracos da regra. Ela é 

imperfeita. Os princípios preenchem os vazios das regras. E o processo hermenêutico 

passa necessariamente pela descoberta da resposta adequada (correta) aplicável ao 

caso concreto, levando-se em conta os ditames constitucionais, inclusive obediência 

aos direitos humanos, sem sanções estigmatizantes.  

TORNAGUI200 já reconhecia em sua obra ser possível que daqui a mil anos 

os estudiosos do processo nos considerem bárbaros, por sujeitarmos as pessoas a 

tantos vexames num processo criminal.  

Cabe aqui destacar a instrumentalidade das formas no processo. Ele existe 

para concretizar o direito material. Não obstante, para evitar insegurança jurídica, 

torna-se imperioso o respeito às regras processuais. Não se deve, contudo, abusar 

do excesso de formalismo para impedir que o resultado prático de uma decisão justa 

seja alcançada.  

Assim, num exercício de comparação, considerando o entendimento no 

processo civil de que apesar não ter havido citação válida, tendo ficado sobejamente 

demonstrado que o réu tomou ciência do processo, a declaração de nulidade será 

evitada, nada impede que a par de ainda não termos a mediação penal legalmente 

instituída através de lei ordinária, com base nas resoluções e Acordos já existentes, 

torne-se possível a sua utilização para atendimento do fim maior, a redução de danos 

para o réu, vítima e sociedade.    

                                            
198 Idem, p.130 
199 Aula proferida no Programa de Pós-Graduação em Direito da UNESA-RJ em Novembro/2013. 
200 TORNAGUI, Hélio. Compêndio de Processo Penal. Rio de Janeiro: Konfino Editor, 1967, Tomo II, 

p.576 
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E é neste sentido que a aplicação da mediação penal e outras práticas 

restaurativas vem se consolidando principalmente no âmbito dos Juizados Especiais 

Criminais, que são competentes para julgar crimes de menor potencial ofensivo, com 

penas abstratamente cominadas até dois anos de reclusão. Além das experiências 

junto às Varas da Infância e Juventude, no que respeita aos fatos envolvendo adultos, 

é nos Juizados Criminais que a mediação encontra melhor guarida. Isto porque, além 

de muitos casos serem passíveis de serem enfrentados através de uma forma 

dialogal, por se tratar, não raro de crimes em que já admite a mitigação da 

inafastabilidade da ação penal, quando então teremos um espaço de consenso, 

evitando a política do conflito.  

A mediação penal poderá evitar o prosseguimento ou mesmo abertura de 

inúmeros processos de ação penal privada, de ação penal condicionada à 

representação e mesmo de ação pública em que a conduta não tenha sido muito 

ofensiva à ordem social, mas com a visão de que ela servirá precipuamente para evitar 

que o mal maior aconteça, caso não haja restauração da relação quebrada com a 

prática delitiva.  

Haverá diminuição do acervo, as partes envolvidas, uma vez inseridas no 

processo, sentirão mais de perto as consequências do fato delituoso, na medida em 

que o autor do fato venha a se responsabilidade, sem assunção de culpa a ser 

utilizada em seu desfavor em eventual prosseguimento da ação, caso não haja 

cumprimento dos acordos celebrados.  

Assim, o Ministério Público, ao se deparar com infrações penais de baixo 

potencial ofensivo, deverá sugerir o encaminhamento para o acordo, sendo salutar 

que as partes saibam como este processo se dará, para voluntariamente se 

submeterem à mediação. Diante do cumprimento do acordo, seja nos termos do art. 

74, 76 ou mesmo 89 da Lei nª 9099/95, a consequência será o arquivamento com 

extinção daquela demanda.  

Não se pode olvidar que no âmbito da execução penal, tal prática consensual 

também poderá colher frutos, não só das demandas oriundas dos Juizados Especiais, 

mas em outras que por equidade, seja possível fazê-lo. Considerando que, 

tradicionalmente, a execução penal fecha o sistema penal para o diálogo, admitir-se 
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a mediação acarretará na democratização do espaço, dando voz aos encarcerados. 

E o que poderemos ter, em curto prazo, é admitir que a reparação de dano, pós 

trânsito em julgado venha a possibilitar remição de pena por exemplo, como já ocorre 

com o trabalho e o estudo, desde que dentro do respeito à proporcionalidade. Além 

disso, até mesmo com relação às faltas disciplinares no âmbito das penitenciárias 

poderá evitar a imposição de faltas disciplinares e acarretar ao preso regressão de 

regime ou outras restrições.   

Em suma, o diálogo, o consenso, a resolução pacífica das controvérsias é 

medida de justiça que vem se consolidando nos países mais civilizados, em 

contraposição aos métodos adversariais tradicionais. E os Juizados Especiais 

Criminais foram os pioneiros em dar um passo à frente na direção de métodos 

alternativos de resolução de demandas penais. E é neste sentido que as práticas 

restaurativas, no caso, a mediação penal tem sido aplicada e obtido acordos muito 

condizentes com as expectativas dos corajosos que, mesmo diante da incredulidade 

de muitos, veem na mediação penal a grande virada para a humanização da justiça 

penal.  

3.4 A Mediação Penal no Combate à Violência doméstica  

A violência doméstica e familiar contra a mulher é problema crônico, calcado 

em valores machistas e patrimonialistas, que marcam a história da sociedade 

brasileira e de países do mundo ocidental, sem excluir outros contextos.  

Trata-se de dilema em que, em paralelo à “letra da Lei”, estão presentes 

aspectos psicológicos e cognitivos de ordem interindividual das partes envolvidas no 

conflito. Sua adequada avaliação e criterioso monitoramento representam 

significativos avanços, quando se tem em mente a solução e administração deste 

conflito, em paralelo à difusão de experiências bem-sucedidas. 

No tratamento de conflitos de natureza penal nessa área, é evidente o desafio 

de encontrar intervenção pertinente à natureza dos litígios.  Como envolve relações 

afetivas, com efeitos consideráveis que não se restringem aos atores da “cena do 

crime”, é relevante compreender que o tratamento meramente criminalizador não 

restitui à vítima a segurança, o autorrespeito, a dignidade, o senso de controle, nem 
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tem o condão de restaurar a certeza de que o agressor venha a modificar seu 

comportamento.  

Conforme análise de GIONGO201, é ineficaz o tradicional combate e o controle 

da violência doméstica e familiar contra a mulher, o que exige a revisão de conceitos 

e práticas, para que se consiga identificar outros horizontes. Conforme argumentação 

da autora mencionada, cumpre examinar a natureza dos conflitos domésticos e 

familiares que, antes de serem conflitos de direito, são essencialmente psicológicos e 

relacionais.  

Nessa linha de análise, a solução reclama a observação dos aspectos 

emocionais e afetivos, bem como procedimentos para manter o diálogo e a escuta, no 

intento de examinar a possibilidade de reconciliação e a restauração da harmonia 

entre as partes.  

A justiça restaurativa constitui alternativa às respostas criminalizantes da 

justiça penal tradicional, pois vê a punição, mormente a da violência doméstica 

conjugal, como forma de interação humana em diversas práticas sociais.  Na 

modalidade em comento, a busca de resposta coerente começa pela valorização da 

vontade das vítimas, que, não raro, pretendem encontrar instância mediadora capaz 

de deter a escalada da violência e assessorá-las na empreitada de repactuação de 

sua convivência doméstica ou familiar202.   

Maria Berenice Dias e Giselle Groeninga203 entendem que  

faltam instrumentos ao Judiciário para lidar com a esfera afetiva e psicológica 
dos afetos e desejos e com a esfera psicossocial (papéis e funções) dos 
vínculos desfeitos. Nesta sede é que a mediação pode dar sua melhor 
contribuição, pois vem resgatar o indivíduo e suas responsabilidades. Ajuda 
a entender o sentido dos direitos e deveres em nível legal e sua tradução para 
a esfera das relações familiares. À medida que estas ficam mais claras para 
as partes também se clarificam para o Estado, assim como as 
responsabilidades deste para com os indivíduos”. 

                                            
201 GIONGO, Renata Cristina Pontalti. Justiça Restaurativa e Violência Doméstica Conjugal: Aspectos 
da Resolução do Conflito através da Mediação Penal. Porto Alegre: PUC/RS. Dissertação de 
Mestrado. 2010 
202 CARVALHO, Patrícia Cunha Barreto de; GOLDHAR, Tatiane Gonçalves Miranda. A MEDIAÇÃO 
COMO INSTRUMENTO DE CONTENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVISTA DA ESMESE, Nº 
17, 2012. 
203 DIAS, Maria Berenice; GROENINGA, Giselle. A mediação no confronto entre direitos e deveres. 
São Paulo. Revista do Advogado, n. 62, mar. 2001. p. 62 
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De início, cumpre reconhecer a impossibilidade de definir a priori os 

mecanismos e procedimentos restaurativos adequados a todas as hipóteses, tendo 

em vista que as infrações podem oferecer riscos diversos. Ademais, como é cediço, 

cada tipo de agressão, física ou psíquica, nas relações conjugais e domésticas 

apresenta manifestações diversas, de tal modo que nem todos os delitos podem ser 

qualificados como violência de gênero.  

Por sua vez, nem todas as vítimas possuem as mesmas pretensões; ou seja, 

não é unânime o desejo de solução do litígio através do procedimento penal. 

VALVERDE204 expõe que as mulheres podem esperar diferentes formas de 

intervenção jurídica em cada momento, dependendo do contexto particular, segundo 

seu próprio ponto de vista. Por isso, não é sensato adotar uma posição totalmente a 

favor ou contra a mediação penal para os casos de violência doméstica conjugal. A 

mulher precisa sentir-se livre para decidir e reivindicar seus interesses, e encontrar 

espaço para expressá-los no processo de mediação.  

A proteção do legislador não tem o propósito de apresentar obstáculo a sua 

capacidade de decidir de forma consciente e responsável acerca do destino da própria 

relação conjugal. A justiça restaurativa se orienta no sentido de superar falsos 

estereótipos da mulher, seja como provocadora das agressões, seja como vítima 

débil, incapaz de tomar as decisões conscientes e responsáveis205.  

Historicamente, a sociedade machista oprimia a mulher, em um estado de 

total submissão, ficando o seu valor reduzido à procriação e criação dos filhos e 

satisfação das vontades do “senhor da casa”. Nesta ordem de ideias, a permissão 

para que os chefes agredissem suas esposas era aceita socialmente e acontecia com 

certa frequência. 

Posteriormente, com o avanço do feminismo, em idos dos anos 30, a mulher 

muito vagarosamente conquistou alguns espaços, os quais ainda são objeto de luta 

em alguns segmentos até os dias atuais, notadamente no mercado de trabalho, mas 

permanecendo enraizado a cultura da submissão e da violência no âmbito familiar. 

                                            
204 Valverde, Patrícia. Mediación entre victima y agresor em la violência de gênero: Uma oportunidad 
o um desatino? Valencia: Universidad de Granada, 2008. 
205 VALVERDE, Patrícia. Idem.  
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Aliás, a inferioridade da mulher não encontra respaldo na natureza, mas 

senão em decorrência de uma construção cultural que instalou no inconsciente 

coletivo tal “desigualdade”. E a tradição, hábitos e intuição acabam por se tornar 

vinculadas a um certo corpo social de uma esquadra do tempo, sendo praticadas de 

maneira mecânica e irrefletida. 

Neste sentido, tais questões deveriam ser discutidas e o homem passar por 

uma reeducação de sua forma de viver e conviver com as diferenças resultantes de 

gênero.  

Neste processo de busca pela igualdade de gênero, vários documentos e 

cartas de intenções no Brasil e no estrangeiro foram assinadas e a mulher foi 

conquistando seu espaço na sociedade, embora alguns indivíduos não tenham 

compreendido o avanço da sociedade, continuando a praticar ofensas morais e 

físicas, até que por pressão externa, veio a ser editada a Lei Maria da Penha, tendo 

como escopo o empoderamento da vítima, com nítidas e profundas garantias 

processuais a viabilizar maior segurança e proteção às mulheres.  

Considerando o alto índice de carga emocional que atinge os litígios 

envolvendo as relações domésticas, a mediação passa a ser um instrumento muito 

útil para viabilizar um acordo nas relações de coabitação ou convívio continuado, 

sendo que nos locais  onde tal prática foi implementada, já é possível perceber os 

bons frutos que a prática alcança, notadamente a redução de reincidência e 

restabelecimento das relações, tratando o problema para o futuro e não infligindo ao 

condenado, pura e simplesmente uma pena, concretizando o que a própria Lei Maria 

da Penha estabeleceu, quando previu a possibilidade (necessidade) de 

interdisciplinaridade para abordagem de todas as nuances que envolvem a violência 

no lar. 

O que se verifica, no entanto, no âmbito de abordagem por parte do Poder 

Judiciário, é um tratamento apenas técnico-jurídico dado ao problema, olvidando-se 

de que a aplicação da letra fria da lei, nunca alcançará a justiça que buscamos para 

os fatos da vida humana. 

Como é cediço, não há espaço na esfera policial, isto é, na fase investigatória, 

não há qualquer intenção de entender a raiz do problema, a não ser naquelas 
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Delegacias em que já há a conscientização de que precisamos ir além do que 

estabelece a lei processual, sendo certo que as condutas quase sempre se reduzem 

a reduzir a termo a reclamação da vítima, com sua versão isolada, carregada de 

rancor e raiva, decorrentes daquele momento aflitivo206. 

Deve-se aplicar neste particular, bem como em todos os casos em que se 

pode afirmar a necessidade de mediação penal, o Provérbio dos Índios Chayene que 

diz que “jamais devemos julgar alguém sem antes andarmos algumas milhas com 

seus mocassins”.   

Nesse sentido, adverte GIONGO207  

[...] questiona-se a capacidade da mediação ou dos mediadores em lidar ou, 
ainda, em trazer à tona os aspectos psicodinâmicos, por vezes inconscientes, 
presentes na estrutura vincular, saudável ou patológica, da relação conjugal, 
como se viu no início deste trabalho. Ora, por óbvio que a mediação não está 
a salvo de deformações casuísticas, já que motivações inconscientes se 
confundem nesse contexto com segundas intenções ou sentimentos 
abafados. Como salienta Soares, “com esforço das partes e a ajuda dos 
mediadores, esses sentimentos serão acessados e clarificados, 
incorporando-se, assim, ao repertório dos objetivos e interesses”. 

VALVERDE208 abraça tese semelhante e argumenta que, assim procedendo, 

procura-se igualmente aproveitar o potencial de a vítima se recuperar, evitando 

reincidência. Ao mesmo tempo, adverte que a proposta não exclui a necessidade de 

seleção dos casos suscetíveis à aplicação da mediação, com o cuidado de evitar 

situação de risco à mulher.  

Como exposto, a mediação, em direção diferente da maioria das intervenções 

jurídico-penais convencionais, busca, além da integração de interesses recíprocos, a 

reparação do dano, o que reverte em mudança no plano individual e coletivo. Não se 

trata apenas de perseguir objetivos individuais das partes, mas também interesses 

coletivos.  

                                            
206 Em Juiz de Fora, acompanhei de perto um magnífico trabalho desenvolvido por uma Vara Criminal 

do TJMG, que mesmo sem a criação dos Juizados de Violência Doméstica, designava uma audiência 
onde uma Servidora, Senira, muito dedicada e preparada, ouvia as partes antes de imposição de 
medidas protetivas, e muitas vezes, conseguia por fim ao processo, porque era possível, após uma 
análise mais detalhada do fato, reatar o laço sentimental existente, havendo resultados positivos ao 
mesmo tempo em que se verificava a diminuição do acervo processual. Tal prática durou mais de seis 
anos e somente há alguns meses, por questões administrativas, foi suspensa. 
207 GIONGO, Renata Cristina Pontalti. Op. cit. P.196-197 
208 VALVERDE, Patrícia. Op. cit. p. 
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DUARTE209 adverte que as tradições, hábitos e intuição são práticas 

irrefletidas, sendo que a violência doméstica era tida culturalmente como 

procedimento aceitável, devendo o homem superar tal equívoco, através de um 

processo de transformação de mentalidades, exercendo o mediador, um papel 

importante na reconstrução das relações pautadas na harmonia e respeito mútuo.  

Ademais, tendo em vista que a implementação da justiça restaurativa no Brasil 

é recente, impede ressaltar a ausência de fundos públicos a um possível programa 

“restaurativo” relacionado com a violência doméstica, em que pese o crescente apoio 

das instituições políticas, como a Organização das Nações Unidas, e os projetos-

pilotos de justiça restaurativa em andamento. Entretanto, apesar da tímida aplicação 

da justiça restaurativa aos casos de violência doméstica, já se percebe certa tendência 

dentro dos órgãos judiciais, principalmente nos Juizados Especiais voltados ao 

processamento da violência doméstica e contra a mulher, por exemplo, como da 

Comarca de Porto Alegre, a aplicação de tal prática. 

Nesse ponto, trata-se de uma questão cultural. A justiça poderá seguir sendo 

administrada sob velhos termos ou sofrer influências da ideia restaurativa e da 

mediação. 

Os obstáculos à abordagem da problemática que envolve a criminalidade são 

inúmeros. Nesse passo, não teria a mediação penal (ou outra prática restaurativa) 

pretensão de solucionar toda e qualquer dificuldade nessa seara. ZAFFARONI 

(1995)210, ao analisar as possibilidades de combater a crise do Poder Judiciário 

verberou que “dentro da relatividade do mundo, a impossibilidade do ideal não legitima 

a perversão do real”.  

Zehr211, embora seja um dos grandes estudiosos da justiça restaurativa, 

parece resistir à utilização da mediação no âmbito penal, ao argumento de que a 

vítima não é parte na relação. Em que pese a respeitabilidade da afirmação, como se 

                                            
209 DUARTE, Márcia Michele Garcia. Tirania no próprio ninho. Violência doméstica e direitos humanos 
da mulher. Santa Cruz do Sul: Essere nel mundo e-book, 1 ed. 2015, p.20, ao dispor que anotações 
pessoais realizadas durante a aula de Rogério Bento Soares do Nascimento no Curso de Doutorado 
em Direito da UNESA, realizada em 21/05/2010, registram a expressão utilizada pelo professor a fim 
de explicar como os atos culturais são “re-produzidos” de forma irrefletida pelos agentes.   
210 ZAFFARONI, Eugênio Raul. Poder Judiciário – Crise. Acertos e Desacertos. São Paulo: Ed RT, 
1995, p.25 
211 ZEHR, Howard. Justiça Restaurativa. São Paulo: Palas Athena, 2012 
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expôs, a complexidade das relações humanas, a mediação pode trazer benefícios 

inclusive também à vítima, diante de seu empoderamento no trato do conflito. Vale 

acrescentar que, se a vítima não quiser se valer de tal prática, o processo tradicional 

terá início ou seguimento, conforme o caso.  

Situação complexa surgiu após a decisão do STF na ADIN 4424/BA, em 

Fevereiro/2012, quando posicionou-se em relação à questionada constitucionalidade 

de alguns artigos da Lei Maria da Penha, decidindo, especialmente, pela 

desnecessidade da representação por parte da vítima nas questões envolvendo 

lesões corporais enquadradas pela referida lei. Para melhor compreender a questão, 

importante destacar que antes do advento da Lei 9099/95, a lesão corporal leve e 

mesmo a culposa, eram de ação pública incondicionada. O artigo 88 da Lei 9099/95 

acabou por proclamar que as lesões leves e culposas passariam a depender de 

representação do ofendido, numa nítida preocupação com o caráter despenalizador 

que se procurou atribuir à nova lei. Então, diante da Lei Maria da Penha, a qual foi 

criada depois de pressões internacionais, notadamente da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos para minimizar as diferenças existentes entre o homem e a 

mulher, em razão do histórico preconceito e submissão feminina existentes em uma 

sociedade machista, que relegava a mulher a um plano inferior.  

A problemática surgiu pelo fato de que a Lei 9099/95 exige representação do 

ofendido nas lesões leves (art. 88) e a Lei 11.340/03 (Lei Maria da Penha), em seu 

artigo 41, tratou de afastar a incidência da Lei 9099/95, o que levaria à inexorável 

conclusão de que na lei protetiva das mulheres, não se aplicaria a necessidade de 

representação para o exercício da ação penal. Noutro giro, o art. 12, I da lei Maria da 

Penha dispôs que a autoridade policial, em todos os casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher aportados na Delegacia, ouve-se a ofendida, lavra-se o 

boletim de ocorrência e toma-se a representação do termo, se apresentada.  

A simples leitura do dispositivo legal, já remete para a necessidade de 

representação. Demais disso, o art. 16 da lei estabelece que a retratação da 

representação só poderá ser feita na presença do juiz, donde se poderia concluir em 

uma interpretação sistemática que a representação é de rigor.  
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O STJ analisando a matéria, dirimiu a dúvida quanto ao fato de que os 

dispositivos legais deveriam ser aplicados com relação a todos ou apenas algumas 

tipificações envolvendo a lei Maria da Penha, ficando pacificado o entendimento de 

que a proibição elencada pelo legislador seria com relação a aplicação de medidas 

despenalizadoras, tais como composição civil, suspensão condicional do processo e 

aplicação imediata de pena.  

Foi então que surgiram contestações, impugnando esta interpretação, ao 

fundamento nuclear de que a violência é inerente à submissão feminina 

historicamente existente e que não raro a noticia criminis não seria levada ao 

conhecimento da autoridade, com receio de retaliação e novas opressões por parte 

do ofensor, donde o Supremo Tribunal Federal se pautou para declarar inaplicável, 

quanto às lesões leves, o artigo 88 da Lei 9099/95, com efeito erga omnes, deixando 

assim, nas mãos do Promotor de Justiça , o juízo de delibação sobre eventual 

adequação típica da conduta e de justa causa para oferecimento da ação, tornando-

se ação penal pública incondicionada.  

A referida decisão acabou por aumentar o debate sobre o assunto, surgindo 

vozes no sentido de que o STF tinha razão, e outras deduzindo que no afã de diminuir 

as desigualdades substanciais, a Corte Constitucional acabou por ferir princípios 

constitucionais que deveriam ser respeitados, sendo um deles a família e outro o 

direito à intimidade, à vida privada e à disposição do próprio corpo, sem interferência 

do Estado ou mesmo do Poder Judiciário na vida íntima da pessoa e da família.  

A controvérsia cinge-se, portanto, sobre os valores (bens jurídicos) tutelados 

pela Lei Maria da Penha cobrados até mesmo pela Comunidade Internacional e o 

direito fundamental da mulher à vida privada e a manutenção dos laços familiares. 

Tive a oportunidade de escrever em dueto um artigo212 sobre este tema, onde 

refletimos sobre tais contradições. A Lei Maria da Penha surgiu da proibição de 

proteção deficiente aos direitos fundamentais, mas isso não implicaria na conversão 

das lesões leves em ações públicas incondicionadas, pois não parece ter sido a mens 

legis diante do disposto nos artigos 12, I e 16 da referida lei, tendo este último 

                                            
212 FORTUNA, L. M.; DELGADO, L. F. P. O direito à intimidade da vítima de lesões corporais leves no 
âmbito da Lei Maria da Penha. In: GAIO JUNIOR, A. P.; SANTOS, M.G.T (Coord.). Constituição 
Brasileira de 1988. Reflexões em comemoração ao seu 25º aniversário. Curitiba: Ed Juruá, 2014, 
p. 205-214. 
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restringido a possibilidade de retratação da representação, exigindo controle 

jurisdicional exatamente para garantir que a decisão da mulher não fosse levada a 

efeito por pressão ou medo. 

Contudo, o artigo 5º, X da Constituição Federal de 1988 estabelece que “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação” (g.m.). 

MENDES213, ao comentar sobre a intimidade e vida privada neste princípio 

constitucional assevera que “a privacidade é componente ainda de maior relevo de 

certas relações humanas, como o casamento, por exemplo. A divulgação de 

dificuldades de relacionamento de um casal pode contribuir para a destruição da 

parceria amorosa”. 

O direito à privacidade, de algum modo, também protege o indivíduo de 

ingerências do Poder Público na esfera privada e ao desconsiderar a vontade da 

mulher no caso de lesões leves, ela é automaticamente colocada na condição de 

vulnerável pelo fato de ser mulher. No entanto, decisão do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro demonstra que esta vulnerabilidade é relativa, quando nos autos de 

embargos infringentes e de nulidade214 decidiu pela não vulnerabilidade de uma 

famosa atriz. 

O avanço legislativo de proteção à mulher é uma grande conquista, mas a 

interpretação deve ser sistemática de modo a possibilitar a coexistência de princípios 

fundantes na própria Constituição Federal. A lei já cuidou de trazer mecanismos 

suficientes para evitar vício de vontade na decisão da mulher neste aspecto, 

possibilitando ao juiz verificar eventual vulnerabilidade da mulher na audiência 

especial, sendo a mediação, nesses casos, uma real oportunidade de se atingir 

resultados mais positivos ao se tratar o caso com a profundidade necessária para 

verificar todos os meandros da violência praticada,  sendo a retribuição uma 

                                            
213 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. 
São Paulo, Saraiva, 2012, p.273 
214 TJRJ – 0376432-04.2008.8.19.0001 
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compensação pelo que já ocorreu, enquanto a restauração irá refletir no futuro, no 

relacionamento a ser vivido e na manutenção do núcleo familiar.  

Como é cediço, o ente estatal precisa estar preocupado com o bem estar 

social, das famílias e dos indivíduos. Colocando-se algumas vezes na condição de 

mediador ou permitindo que isso ocorra, logicamente em casos que através de uma 

interação interdisciplinar denotem ser recomendáveis, alcançaremos maior justiça na 

atuação que tiver obtido êxito no realinhamento dos sentimentos e emoções. 

Já é possível vislumbrar que nem sempre a decisão emanada de um conflito 

que se propõe resolver através do modo adversarial é a decisão mais justa ao caso 

concreto. E precisamos olhar para a frente, evitando retroalimentar a violência. 

Não se pode olvidar, contudo, que nos casos em há relação continuada e 

afetos, a questão precisa ser bem entendida para não haver nem impunidade do 

agressor e nem injustiça partindo do pressuposto que a relação ficará comprometida. 

Surge, então, na mediação a possibilidade real de, enquanto método complementar 

de aplicação de justiça, quando necessário, chegar-se à conclusão de que a pena 

será o caminho mais justo, mesmo quando for contrário à vontade da mulher, pois 

como sustenta Heller215, a justiça deve representar, não raro, a imparcialidade não 

hesitante. Isto é, em alguns casos, mesmo sabendo das agruras inerentes à pena 

sobre o corpo e espírito, não há como fugir, pois como já diziam os romanos “que seja 

feita justiça e que o mundo pereça”. 

Nesta linha de raciocínio, devemos analisar os casos de violência doméstica 

de forma muito cuidadosa. Por isso, não só o fato propriamente dito, mas as questões 

de fundo devem ser sopesadas, incluindo a experiência de vida dos envolvidos, para 

que, na impossibilidade de uma assunção de responsabilidade por parte do ofensor, 

de reconhecimento do papel da vítima como fator de eclosão do crime. Numa análise 

comparativa, o STF ao decidir ser ação pública incondicionada as lesões leves 

praticadas contra a mulher, garante a ação do braço forte do Estado para proteção da 

vulnerabilidade da mulher, mesmo privando-a do direito à vida privada e de tomar suas 

próprias decisões. É como quando alguém atinge a integridade física de um suicida 

                                            
215 HELLER, Agnes. Além da Justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998 
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para salvar-lhe a vida. Mas esta agressão será admitida, se realmente o suicida fosse 

concretizar o ato. 

Não obstante o Ministério Público tenha a obrigação de oferecer denúncia 

nestes casos, em razão da decisão do STF, a mediação pode ser um instrumento 

complementar de justiça no caso concreto, pois ainda que o fato esteja inserido no 

acervo de processos criminais, eventual acordo surgido entre os envolvidos, visando 

o restabelecimento das relações, poderá dar ensejo à suspensão do processo, 

enxergando-se para a frente e não voltado ao passado, apenas para o fato praticado. 

Sobreleva ressaltar que nos crimes contra a dignidade sexual, a ação é 

pública condicionada à representação (art. 225 do C. Penal), crime este mais violento 

e que deixa marcas sensíveis na mulher, de modo que impor a obrigatoriedade da 

ação penal nas lesões leves facultando a ação penal nos crimes sexuais não soa 

razoável, e se o constrangimento do procedimento é um dos relevantes motivos para 

possibilitar que a vontade da vítima seja condição de procedibilidade, o seria também 

na hipótese da lesão leve, assim como já o é nos casos de ameaça.  

Enfim, o que se busca é uma efetiva preocupação com cada caso envolvendo 

relações de coabitação e relação amorosa, para que não se deixe ao largo situações 

que possam acabar em tragédia, caso o Poder Público, acionado, não tome 

providências, pois, como ocorre nos EUA lá se  pune o stalking216, o que não acontece 

no Brasil, ainda. Mas também, não podemos suprimir totalmente a liberdade da 

mulher, visto como direito fundamental, diante de um acontecimento ficar à mercê da 

intervenção estatal na sua relação privada, funcionando a pena como fator de 

dissolução familiar, afastando-se de suas finalidades. 

                                            
216 Stalking é uma forma de violência na qual o sujeito ativo invade a esfera de privacidade da vítima, 
repetindo incessantemente a mesma ação por maneiras e atos variados, empregando táticas e meios 
diversos: ligações nos telefones celular, residencial ou comercial, mensagens amorosas, telegramas, 
ramalhetes de flores, presentes não solicitados, assinaturas de revistas indesejáveis, recados em faixas 
afixadas nas proximidades da residência da vítima, permanência na saída da escola ou do trabalho, 
espera de sua passagem por determinado lugar, frequência no mesmo local de lazer, em 
supermercados etc. O stalker, às vezes, espalha boatos sobre a conduta profissional ou moral da 
vítima, divulga que é portadora de um mal grave, que foi demitida do emprego, que fugiu, que está 
vendendo sua residência, que perdeu dinheiro no jogo, que é procurada pela Polícia etc. Vai ganhando, 
com isso, poder psicológico sobre o sujeito passivo, como se fosse o controlador geral dos seus 
movimentos. In: Stalking. JESUS. Damásio E. de. http://jus.com.br/artigos/10846/stalking. Acesso em 
26/062015 

http://jus.com.br/artigos/10846/stalking
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Podemos citar também o aborto do anencéfalo217 e da gravidez resultante de 

estupro como exemplos de reconhecimento formal do direito de escolha.  

RODOTÁ (2008, p. 17), preconiza que o direito à vida privada decorre da 

implementação de valores democráticos e a liberdade de escolha também é um direito 

fundamental, reconhecido por Convenções Internacionais de Direitos Humanos, como 

ocorre no artigo 11, item 2, do Pacto San José da Costa Rica218 

 Se o que se pretende é realizar justiça e não simplesmente dar vazão aos 

sentimentos de angústia e revolta momentâneos, visando manter o núcleo familiar 

como um  dos valores fundantes no estado de direito no que respeita à dignidade da 

pessoa humana, aplica-se, na espécie, como método concretizador de justiça, a 

mediação penal, evitando-se que o fato praticado não realimente a violência no lar, 

não raro existente entre certos grupos sociais menos privilegiados do sistema, sendo 

a dificuldade financeira, ausência de educação mínima e falta de oportunidades 

sociais, de per si, circunstâncias facilitadoras do conflito.  

Duarte219 faz importante sugestão sobre a possibilidade de coexistência de 

duas ações penais, devendo ser apurado através de equipe multidisciplinar, a 

vulnerabilidade em cada caso concreto, voltando-se para as questões econômicas e 

sociais da vítima, bem como para os subjetivismos e manipulações existentes, 

interesses de terceiros, aspectos emocionais, no sentido de propor que para o grupo 

de vítimas não vulneráveis prevaleça o direito fundamental à liberdade de escolha, ou 

seja, ação pública condicionada à representação e para o grupo vulnerável, 

predominância do direito fundamental à igualdade, com ação penal pública 

incondicionada, o que parece ser uma solução consentânea com a dignidade da 

pessoa humana e da efetividade da tutela do Estado.  

Por fim, a autora aduz sobre a importância da redução social para orientar 

novos comportamentos e, neste particular, ações voltadas para o sentido de família, 

dos valores inerentes ao ser humano, e aqui, muito apropriada a Ética da Alteridade, 

                                            
217 Permitido no julgamento do pelo STF – ADPF 54 e pelo art. 128 do C. Penal, respectivamente. 
218 Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto San Jose da Costa Rica – ratificado pelo 

Decreto 678 de 6 de novembro de 1992 
219 DUARTE, Márcia Michele Garcia. Tirania no próprio ninho. Violência doméstica e direitos humanos 

da mulher. Santa Cruz do Sul: Essere nel mundo e-book, 1 ed. 2015, p.194 
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sustentada por Lévinas e defendida neste trabalho como mudança paradigmática para 

um mundo e um futuro melhor. 

A mediação penal, assim, mesmo sem um marco legal no país neste ramo do 

direito, já pode ser considerada um método complementar muito interessante de 

acesso à justiça, pois diante da ausência de assistência à vítima por parte do Estado 

após a ocorrência do fato delituoso, o mediador qualificado poderá encontrar meios 

de possibilitar que as partes encontrem um ponto de convergência para que o conflito 

seja dirimido. Isto em um processo não hierarquizado, consensual, voluntário, através 

de um terceiro imparcial e sem qualquer interesse na causa e, fundamentalmente, 

confidencial, sem possibilidade de utilização em eventual processo criminal, havendo, 

ainda, a circunstância de que poderão estar assistidos por Defensor, de modo a 

alcançar os resultados desejados.  
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CONCLUSÃO 

Tomando como referência os propósitos e os resultados da consulta às fontes 

da presente investigação, merecem destaque as seguintes observações finais:  

Na sociedade contemporânea, predomina um cenário de relações 

interpessoais marcadas pela violência, em conexão com o modelo sócio cultural 

hegemônico, que dá respaldo aos valores do individualismo, da vantagem a qualquer 

preço, de que os fins justificam os meios, além do desrespeito ao outro e até a 

perseguição ao diferente, que passa a ser considerado como adversário, ou alvo 

privilegiado da sanha persecutória.   

Dominada pelo temor e pela sensação de insegurança, reforçada por notícias 

diárias acerca de crimes que ofendem a integridade da pessoa e seu patrimônio, a 

sociedade se mobiliza para exigir das autoridades pulso enérgico e medidas duras no 

combate à criminalidade.  Um exemplo ilustrativo desse movimento envolve a 

proposta, atualmente discutida pelo Congresso Nacional, com ampla repercussão 

social, de emenda constitucional para obter redução da maioridade penal, em sentido 

contrário ao consagrado no Código de Defesa da Criança e do Adolescente, além de 

leis emergenciais que são criadas para satisfazer interesses momentâneos, com 

expansão do sistema punitivo, chamado de Direito Penal da Emergência.   

Do ponto de vista do sistema penal, vigora um sistema caótico, inoperante, 

que reproduz a violência e, na prática, impede a integração social do apenado, 

estimulando a reincidência, como demonstram sobejamente as estatísticas oficiais, 

mas, no entanto, sua fragilidade é amplamente reconhecida.   

Alargando o espectro de análise, considera-se imprescindível compreender a 

necessidade de tomar como fundamento princípios constitucionais e contribuições de 

pesquisadores de outras áreas, cujas conclusões evidenciam que o problema a ser 

enfrentado no processo penal transcende as definições jurídicas stricto sensu, tendo 

em vista a realização da justiça. Nesse passo, propostas de agravamento das penas, 

passam ao largo de reflexões como as seguintes: De que adiantam muitas 

incriminações, com penas exacerbadas, se as mesmas não atendem às suas 

finalidades?  Por exemplo, quais os reflexos sociais da lei dos crimes hediondos? Será 
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que o que se pretende é apenas agravar o peso da justiça penal, com endurecimento 

das penas? 

Em síntese, parece evidente que a aplicação do “direito penal máximo” tem 

resultados indesejáveis sob qualquer ponto de vista.  Diante disso, sobressai a 

necessidade de aprofundar as pesquisas e o debate sobre um instituto que represente 

profunda modificação nas reflexões e políticas públicas atinentes à justiça penal.  

 Em que pese a resistência à adoção de práticas restaurativas, inclusive 

diante do aumento dos índices de criminalidade e de notícias sensacionalistas, é 

inegável que a sociedade carece de implementação de medidas advindas da justiça 

restauradora, por seu potencial de romper com o ciclo da violência, podendo contar 

com a mediação penal ou outras práticas, pautadas no respeito, na honestidade, na 

capacidade de ouvir, na verdade,  confiança e empatia. Ao mesmo tempo, o modelo 

em tela possibilita o empoderamento da comunidade abalada pelo cometimento do 

ilícito, onde se inclui a vítima, a qual tende a ser revitimizada, quando tratada como 

simples objeto da persecução penal.   

Com fundamento nos pressupostos do paradigma da justiça restaurativa, há 

registros de práticas bem-sucedidas quanto à eficácia no acesso e concretização de 

justiça, em âmbito penal, no Brasil220 e em outros países.  

Embora ainda incipientes no cenário brasileiro, há evidente satisfação com os 

resultados obtidos e a redução da reincidência, na medida em que o ofensor não só 

                                            
220 Em experiência como Assessor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pude presenciar na época 
em que as penas alternativas ainda não tinham sido devidamente implementadas, condenados a crimes 
não violentos, cumprirem suas penas perante a Defesa Civil, na modalidade de prestação de serviços 
à comunidade. Acompanhei de perto o processo e fiscalização no cumprimento das medidas e, mesmo 
sem ter havido o que a mediação propõe, que é o enfrentamento do delito de modo a restaurar o mal 
causado, as pessoas eram ouvidas, tinham espaço para justificar suas condutas e mostrar o seu modo 
de viver na sociedade, eram designadas para trabalhos de acordo com suas aptidões e também 
narravam suas carências para as assistentes sociais incumbidas de fazerem as triagens. 
Surpreendentemente, mesmo após o cumprimento da pena, muitos deles, percebendo como seu 
trabalho era importante para o grupo social atendido por aquele órgão, continuavam a trabalhar, 
voluntariamente. Foi uma experiência pedagógica que me fez aprender, na observação cotidiana, que 
diante da falência do sistema prisional, dispomos de alternativas eficazes que podem auxiliar na 
reeducação e inserção social dos indivíduos, recuperando sua autoestima, na medida em que o ofensor 
cumpre sua pena perante a sociedade de maneira não estigmatizante e não excludente. Não é preciso 
muito esforço para se concluir que os índices de reincidência serão menores, sendo este também uma 
das consequências da implementação da mediação penal, vez que, diferentemente do sistema 
tradicional, são tratados aspectos intrínsecos ao fato e aos agentes, com a visão restaurativa. 
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cumpre pena, mas a vivência do processo dialogal e empático propicia a compreensão 

do impacto de seus atos, o que contribui para evitar a “litigiosidade remanescente”. 

Como se trata de experiências incipientes e dada a falta de prática avaliativa 

dos resultados, bem como da carência de estímulos à divulgação das mesmas, é difícil 

obter dados consolidados a respeito dos benefícios da adesão da mediação. Todavia, 

merece realce que muitos núcleos voluntários se encontram em andamento em 

diversos espaços. Não obstante o mérito da iniciativa, idealmente, deseja-se 

mediação coordenada por profissionais devidamente habilitados para lidar com os 

problemas, sob a dimensão jurídica e também das ciências humanas, como se 

destacou em capítulo anterior, na menção à abordagem psicanalítica como recurso 

auxiliar à compreensão dos desafios inerentes ao fenômeno da transgressão e do 

transgressor.  

A esse respeito, é pertinente sublinhar que o instituto da mediação penal não 

é novo; suas origens e sistematização remontam à década de 70 do século passado. 

Trata-se de medida complementar à lei penal, não só pelos fundamentos téoricos, 

mas também pelos resultados concretos. 

Sob essa vertente, alguns aspectos precisam ser considerados com 

seriedade. O processo penal, por lidar com as liberdades, precisa obedecer critérios 

rígidos de aplicação, fundantes no due process of law, sob pena de se entrar na seara 

da arbitrariedade, valendo destacar que, mesmo nas hipóteses alternativas de solução 

de conflitos, há de se observar o devido processo consensual.   

Neste sentido, enquanto não se dispuser de lei específica para a mediação 

legal, desde que respeitadas as garantias processuais fundamentais, pode-se recorrer 

às hipóteses legais existentes para homologação dos acordos derivados da mediação, 

que deve funcionar como forma complementar de aplicação de justiça. Adotando esse 

enfoque, é pertinente tomar como referência o direito comparado e a legislação 

voltada para os demais ramos do direito, pois, sendo o direito penal a ultima ratio, é 

recomendável, antes de aplicá-lo, por ferir a liberdade individual, encontrar meios 

eficazes de resolução de conflitos, especialmente para aquelas situações que 

dependem de convivência eventual ou cotidiana.  
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O resultado que se busca com a mediação penal está longe de ser apenas a 

redução de acervo e do assoberbamento da justiça. Envolve, antes de tudo, uma 

mudança de paradigma, eis que funciona como complemento ao processo penal, em 

sua forma tradicional. Mais do que isso, visa à redução de danos, com um trabalho 

direcionado à identificação e abordagem adequada das causas do problema, com 

prognósticos positivos em casos envolvendo relação continuada  (relação conjugal, 

familiar, vizinhança, trato com adolescentes, entre outros) e mesmo as relações 

historicamente desgastadas entre o ofensor e a própria sociedade.  Nessa linha, o 

preparo das equipes atuantes na coordenação como mediadores deve ser 

especializado, de forma a cooperar na busca da solução consensual, segundo 

necessidades e expectativas das partes envolvidas no conflito.  

Pensando na mudança de paradigma, é indiscutível a contribuição da 

psicologia e da psicanálise, da ética da alteridade de Levinas, para que se alcance a 

mudança de olhar, a preocupação com o Outro, a capacidade de empatia, o que 

reforça a esperança de que é possível construiu uma  sociedade mais justa e 

humanizada.  
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