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RESUMO

A presente tese tem por objetivo observar, no campo prático, se a justiça restaurativa pode ser
utilizada como instrumento penal e extrapenal para a administração de parte dos conflitos
criminais previstos na Lei 11.340/2006, sem prejuízo do sistema carcerário e da lei penal
(utilizados para os casos graves ou para aqueles que não possam ser administrados sem restrição
de liberdade). Para tanto, num primeiro momento, faço uma análise teórica a respeito da justiça
restaurativa e da mediação penal explicitando seus conceitos, seus princípios, suas
particularidades e como têm sido introduzidas na legislação brasileira para, a partir do estudo
de casos, analisar se, na prática, elas funcionam como constam na teoria e se possuem
procedimentos e técnicas adequadas para administrar parte dos conflitos que envolvem na Lei
11.340/2006, nos seus diferentes aspectos (legal, emocional, social, econômico, dentre outros).
Por fim, procuro analisar se justiça restaurativa, como “nova” forma de administrar alguns dos
conflitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, se adequa ao atual
Sistema de Justiça Brasileiro no campo teórico-prático.
Palavras-chave: Administração de Conflitos. Justiça Restaurativa. Mediação Penal. Lei Maria
da Penha. Sistema de Justiça.

ABSTRACT

The present thesis aims to observe, in the practical field, if the restaurative justice can be used
either as a penal and an extrapenal instrument for the management of part of the criminal
conflicts previewed in the law 11.340/2006, without loses for the carcerary sistem and for the
penal law (used for serious cases of for the ones that cannot be administrated without restriction
of ). For that, in a first moment, I make a theorical analysis regarding restaurative justice and
penal mediation, clarifying concepts, its principles and its particularities and as they have been
introduced in Brazilian legistlation for, starting from case studies, analise if, n the practice, they
are worthwhile as they are quoted by theory and also if they have procedures and thecniques
for managing the part of conflicts that are enrolled by the law 11.340/2006, in the different
aspects (legal, emotional, social, economic, amogst others). Finally, I search to analise if the
restaurative justice, as a “new”way of manage some conflicts that envolve domestic violence
against women, is useful for actual Braszilian Justice Sistem in the theorical-practical field.
Key-words: Conflicts Management; Restaurative Justice; Penal Mediation; Maria da Penha
Law; Justice Sistem.
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INTRODUÇÃO

Desde o meu primeiro contato com o direito penal, durante a faculdade, ao lado do meu
encantamento pela disciplina, observei que, embora muito se falasse em humanização, vê-la
aplicada estava distante de ser uma realidade e as informações midiáticas sobre o sistema
penitenciário criminal corroboravam com a minha percepção. Ainda assim, passei a tecer
sonhos de trabalhar e pesquisar com o viés humanista no âmbito penal. Como professora das
disciplinas de Direito Penal I e II e Direito Constitucional II, nos anos de 2006 a 2010, as minhas
aulas eram desenvolvidas nessa direção junto aos alunos do 3º e 4º períodos do curso de Direito
e os trabalhos científicos visavam adequar o direito penal a esse perfil social.
Nesse contexto de humanização da justiça criminal, de um acesso humanizado ao
Judiciário estão inseridas a justiça restaurativa e a mediação. O meu primeiro contato com essas
formas alternativas de administração de conflitos se deu em 2007 quando li um artigo 1 sobre
mediação penal e, desde então, passei a estudar e pesquisar sobre o tema. Em dezembro de
2009, passei a trabalhar como mediadora de conflitos e a vivenciar alguns preceitos que eu
conhecia apenas no campo teórico. Nesse caminho, tive contato com conflitos que envolviam
questões de competência da Família e, concomitantemente, demandas criminais no âmbito da
lei Maria da Penha. Essa caminhada 2 profissional me fez chegar ao projeto de pesquisa da tese
e pleitear uma vaga no doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da
Artigo intitulado ‘Mediação Penal Interdisciplinar – uma experiência positiva’, de autoria do Dr. Airton Buzzo
Alves, promotor de justiça do Juizado Especial Criminal de Santana/São Paulo implantou o “Projeto Experimental
Cantareira de Mediação Penal Interdisciplinar” em parceria com Instituto Familiae. (IBCCRIM – Boletim do
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (nº 171-fev/2007)).
2
Desde 2007, estudando e pesquisando sobre a justiça restaurativa e a mediação de conflitos como forma de
administrar conflitos, fiz cursos, ministrei palestras e apresentei trabalhos no Brasil, México, Portugal e
Moçambique. Em dezembro de 2009 comecei a trabalhar como mediadora de conflitos na FNMC e, em meados
2010, passei, também, a ministrar aulas em cursos de capacitação e de pós-graduação lato sensu em mediação. No
início de 2010, visitei dois projetos de justiça restaurativa: 1) “Projeto Experimental Cantareira de Mediação Penal
Interdisciplinar”, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Promotoria de Justiça de Santana/SP e integrantes
do Instituto Familiae, em um espaço utilizado pelo Ministério Público para atender a alguns delitos de competência
do Juizado Especial Criminal de Santana; 2) O Projeto do Núcleo de Justiça Restaurativa em Salvador/BA, que à
época já contava com o apoio do Tribunal de Justiça da Bahia, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Seu
funcionamento se dava nas dependências do Juizado Especial Criminal – Largo do Tanque, Salvador/BA. Entre
maio a dezembro de 2012, atuei como mediadora na implantação do Núcleo de Mediação da Coordenadoria de
Defesa dos Direitos das Famílias do Ministério Público de Minas Gerais. Durante esse período, mediei casos
judiciais encaminhados por algumas das Varas de Família da Comarca de Belo Horizonte/MG. Percebi que alguns
dos processos judiciais que perduravam há anos, envolviam delitos previstos na Lei Maria da Penha, o que
dificultava ainda mais a resolução das demandas familiares. Junto a esta experiência, desenvolvia a dissertação do
mestrado em Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal
Fluminense (PPGSD/UFF), intitulada "Mediação Penal como instrumento de Humanização da Justiça Criminal:
Limites e Possibilidades" e atuava como mediadora voluntária da FNMC, o que me levou a firmar parceria com a
Delegacia de Repressão a Crimes contra a Mulher de Contagem/MG.
1
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Universidade Estácio de Sá (UNESA/RJ), linha de pesquisa ‘Acesso à Justiça e Efetividade do
Processo’. E aqui estou!
Para chegar aqui, na reta final da tese e tendo subido alguns degraus no trajeto da vida
de pesquisadora, foi primordial socializar-me no grupo de pesquisa NEDCPD, foi essencial ter
a Professora Fernanda Duarte como minha orientadora porque ela colocou em “minhas mãos”
as ferramentas para que eu pudesse começar a desbravar um mundo novo onde eu passei a
compreender as razões pelas quais a teoria da humanização do direito penal não coexistia na
prática; ela trouxe e me mostrou esse novo mundo permitindo, contudo, que os meus próprios
olhos descortinassem os novos horizontes (ela não impôs a sua própria visão, nem quis que eu
enxergasse com os olhos dela). Nesse novo universo, eu comecei a ver melhor a nossa
sociedade, o nosso sistema de justiça, a nossa cultura jurídica. Em contato com este mundo, me
foi possível olhar e entender o âmbito da Lei 11.340/2006 e da justiça restaurativa. Através
desse mundo singular, me foi possível estranhar e observar a justiça restaurativa como uma
das formas de administrar alguns dos conflitos de competência da Lei Maria da Penha.
Diante desse novo contexto (para mim), passo a discorrer sobre algumas peculiaridades
da Lei 11.340/2006, da justiça restaurativa ... passo a adentrar o universo da minha tese. A
citada lei é considerada um grande avanço para a legislação brasileira, tendo sido reconhecida
pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência
contra a mulher, estando atrás apenas da Espanha e do Chile 3. É uma das leis brasileiras mais
conhecidas pela nossa população 4. Contudo, durante a presente pesquisa, observei que, na
prática, a sociedade ainda não internalizou e até o momento também não se socializou com as
regras nela determinada. O fato de tais regras serem impostas faz com que os sujeitos não atuem
ativamente no processo de normalização, o que repercute diretamente na administração dos
conflitos pelo Poder Judiciário. (BAPTISTA, 2008).
No decorrer da pesquisa, também verifiquei que o campo da administração de conflitos
da Lei Maria da Penha é vasto, sendo preciso pontuar essas demandas, compreender o rigor
trazido por esta legislação e os casos que a ela devem ser submetidos, bem como o grande

3

Informação disponibilizada pelo governo brasileiro e pelo Instituto Patrícia Galvão. Disponível em:
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/10/9-fatos-que-voce-precisa-saber-sobre-a-lei-maria-dapenha.
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/violencia/violencias/violencia-domestica-e-familiarcontra-as-mulheres/. Último acesso em dezembro/2018.
4
A informação que a lei Maria da Penha é uma das leis brasileiras mais conhecidas na nossa sociedade consta das
pesquisas feitas pelo DataSenado e IPEA, conforme abordarei no capítulo 4, quando estarei citando o link de
acesso a cada um dos estudos citados.
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número de outros conflitos que “chegam” às portas dos Juizados e Varas de Violência
Doméstica e Familiar contra a mulher.
A interdisciplinaridade entre o Direito e as Ciências Sociais ajudou-me a observar e
compreender o que denomino, neste momento, de subculturas (as várias culturas existentes
dentro da cultura brasileira, dentro de uma mesma cidade, numa mesma sociedade). Para o
desenvolvimento da tese e compreensão da questão norteadora, foi necessário voltar o olhar
para a nossa sociedade, para a nossa cultura jurídica, bem como para as construções edificadas
pelas instituições públicas e privadas. As leituras no contexto da antropologia, ajudou-me,
ainda, a compreender que a alteridade 5 (MONTAIGNE, 1972) seria um dos principais
elementos para a minha pesquisa porque eu estaria sempre voltando ao seu significado para
entender o conflito criminal familiar, as formas de administra-lo e, principalmente, o sistema
de políticas disponíveis como acesso à justiça em busca de uma ‘justiça’, de uma resolução, de
uma resposta para aquela determinada lide.
Foi necessário, inicialmente, descentrar das minhas concepções jurídicas de solução
adequada de conflitos para entender a demanda daqueles que vivenciam o problema. Foi preciso
“trocar as lentes” para olhar os fenômenos individuais (conflitos intraindividuais), interrelacionais (conflitos intrapessoais) sem, imediatamente, buscar uma resposta. A resolução
poderia ser uma consequência da presente pesquisa. “Escutar” os envolvidos (diretos e
indiretos) nos conflitos de violência doméstica seria a palavra chave para iniciar a pesquisa de
campo. Seria necessário perceber, atentar e ouvir, não apenas aqueles envolvidos no conflito da
violência doméstica e familiar, mas, também, os canais institucionalmente existentes que, de
alguma forma, atuam no Sistema Criminal na administração dos fatos ligados a lei Maria da
Penha.
Foi importante compreender que o trabalho de campo exige a suspensão dos nossos
valores e convicções para captar o ponto de vista do outro (nosso interlocutor), mesmo quando

O viajante, ao narrar suas ‘aventuras às terras do Novo Mundo’, em muitas ocasiões, se colocou no lugar do outro
para entender sua cultura. As narrativas das viagens europeias para observação basearam-se na alteridade, no
testemunho do narrador-viajante ou de seus intermediários. Montaigne, por exemplo, se utiliza de um criado
(fictício ou não) para dar veracidade à narrativa sobre sua expedição às terras brasileiras. “Não vejo nada de
bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos; e, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se pratica
em sua terra. E é natural, porque só podemos julgar da verdade e da razão de ser das coisas pelo exemplo e pela
idéia dos usos e costumes do país em que vivemos. Neste a religião é sempre melhor, a administração excelente,
e tudo o mais perfeito. (...)”. (MONTAIGNE , 1972, p.261).
Durante minha pesquisa de campo, foi necessário o meu contato/convívio com o outro; foi necessário a observação
participante para entender o contexto social (lembrando que os indivíduos são interdependentes e juntos constroem
a sociedade; que a esfera individual existe frente ao contraste com o mundo do outro). O indivíduo interage e
interdepende do outro.
5
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estamos estudando o nosso próprio espaço de atuação profissional ou a nossa própria sociedade
(BAPTISTA, 2017).
Na trajetória da construção empírica da pesquisa, cito a importância dos textos minha
orientadora, Professora Fernanda Duarte, e do Professor Rafael Iorio Filho, ambos
coordenadores do grupo de pesquisa NEDCPD. E, consequentemente, esses trabalhos me
levaram à leitura de Roberto DaMatta, Roberto Kant de Lima, Bárbara Gomes Lupetti Baptista,
Geertz, Garapon & Papadopoulos, dentre outros.
Como supramencionado, ter a Professora Fernanda Duarte como minha orientadora foi
primordial (muitos serão os momentos em que farei essa referência) para que eu conseguisse
ter um ‘amadurecimento’ como pesquisadora (em especial, como pesquisadora acadêmica) para
estranhar o Sistema Judiciário Brasileiro, bem como compreender o seu funcionamento na
prática; para apreender que o Direito e que os direitos são revestidos de teses doutrinárias e
jurisprudenciais, fruto da sociedade hierarquizada; para conceber que o Direito ‘mascara’ os
direitos reproduzindo essa estrutura social; e, por fim, para conseguir olhar o Sistema Jurídico
Penal no âmbito da lei 11.340/2006 a partir do ponto de vista daqueles que o vivenciam, sejam
como profissionais ou como cidadãos em busca do Sistema.
Evidentemente, minha pesquisa não é antropológica, nem sociológica. Contudo, meu
pensamento inicial estava correto: seria necessário o aporte das ciências sociais para que eu
pudesse compreender o sistema de justiça e o conflito criminal familiar, identificar as demandas
dos envolvidos diretos e indiretos, observar o campo. O escopo da presente tese foi pesquisar
se a justiça restaurativa pode ser utilizada como instrumento penal e extrapenal para a
administração de parte dos conflitos criminais previstos na Lei 11.340/2006, sem prejuízo do
sistema carcerário, que deve ser utilizado para os casos graves ou para aqueles que não possam
ser administrados sem restrição de liberdade.
O primeiro capítulo, ‘Compreendendo o Campo a ser Estudado’, abordei a importância
do diálogo entre o Direito e as Ciências Sociais, delineei a questão norteadora da minha
pesquisa, conceituei ‘conflito’, bem tracei breves comentários acerca do conflito familiar e do
conflito na ótica do Direito Penal e da justiça restaurativa. Para uma maior compreensão do
conflito no âmbito da lei Maria da Penha, pontuei as formas de violência que se enquadram,
segundo esta legislação específica, na violência doméstica e familiar contra a mulher.
Nos capítulos 2 e 3, apresentei, respectivamente, a discussão teórica a respeito da justiça
restaurativa e da mediação penal explicitando seus conceitos, seus princípios, suas
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particularidades e como têm sido introduzidas na legislação brasileira para, a partir do estudo
de casos (capítulo 4), analisar se, na prática, elas funcionam como constam na teoria e se há
possibilidade de aplica-las em alguns dos conflitos da Lei Maria da Penha como alternativas a
administração desses conflitos. Para a análise teórica da justiça restaurativa levei em
consideração, especialmente, as obras dos autores Howard Zher e Kay Pranis. Ambos, são
referência internacional em práticas restaurativas.
No Capítulo 4, minha finalidade foi descrever as experiências das práticas restaurativas,
dentre elas a mediação, no contexto de alguns dos conflitos de violência doméstica e familiar
contra a mulher expondo os dilemas e possibilidades que circundam as iniciativas nas Comarcas
de Belo Horizonte e Nova Lima, ambas no Estado de Minas Gerais, segundo as minhas
observações e entrevistas durante o estudo de casos. Concomitantemente à minha pesquisa de
campo, realizei uma pesquisa exploratória nos sítios eletrônicos do CNJ, da Secretaria Nacional
de Políticas para as Mulheres, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Instituto
de Pesquisa DataSenado e Observatório da Mulher contra a Violência, do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais (TJMG) e da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas
Gerais (SESP), em busca de dados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Após relatar o meu estudo de casos no capítulo anterior, o capítulo 5 teve como
propósito entender o funcionamento teórico-prático do Sistema de Justiça Brasileiro
recorrendo, para tanto, à nossa cultura jurídica e, a partir dessa leitura, ser possível entender as
dificuldades do Sistema de Justiça para o Sistema de Justiça quando da inserção do “novo –
justiça restaurativa” dentro do “velho – sistema de justiça atual”, cuja observação se deu durante
a minha pesquisa de campo.
Sem a pretensão de encerrar minhas pesquisas no campo da justiça restaurativa como
possibilidade de ser um instrumento para administrar conflitos criminais familiares, sem a
presunção de ter esgotado todo o campo a ser pesquisado, mas com a humildade de ter
aprendido muito com o vasto mundo novo, teórico e prático, apresentado pela Professora
Fernanda Duarte, minha orientadora, traço algumas breves considerações finalizando uma etapa
da vida de (agora, sim!) pesquisadora.
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CAPÍTULO 1 – COMPREENDENDO O CAMPO A SER PESQUISADO

Para o desenvolvimento da pesquisa de campo foi necessário retornar ao meu projeto de
tese e repensar a questão norteadora, bem como reler os textos dos Professores Fernanda Duarte
e Rafael Iorio Filho que me levariam, novamente, às leituras no campo das ciências sociais. Foi
necessário compreender o meu campo de pesquisa e para isso verificou-se fundamental separar,
da minha atuação como pesquisadora, o meu trabalho como professora das disciplinas de Teoria
do Conflito, de Justiça Restaurativa e de Mediação Penal e também distanciar-me da minha
profissão de mediadora de conflitos. Afastar-me das minhas idealizações foi um dos momentos
mais difíceis nessa caminhada. Contudo, foi necessário estranhar (KANT DE LIMA;
LUPETTI BAPTISTA, 2010) o meu próprio ambiente profissional para apreender as minhas
inquietações sobre as discrepâncias entre a teoria do Direito e a prática, entre o que vinha a ser
resolução de conflitos e administração de conflitos. As Ciências Sociais foi o suporte para esse
estranhamento6 da Ciência Jurídica.
Assim sendo, o presente capítulo foi destinado a desenvolver a importância da
interdisciplinaridade entre o Direito e as Ciências Sociais, bem como aclarar a questão
norteadora da minha pesquisa. Para compreender a importância da interlocução entre essas duas
ciências, busquei entender a que se destina cada uma delas e como elas poderiam dialogar. Com
a intenção de complementar olhares, trago a definição de Direito (Teoria Tridimensional)
segundo dispõe o jusfilósofo Miguel Reale (1994; 2000). Busquei subsídios fora da dogmática
jurídica para observar e estudar os fatos (conflitos) amparados pela Lei 11.340/2006 (norma),
sendo que, cada um desses fatos é imbuído de valor por aqueles que os vivenciam, pelos
operadores do Direito e pela própria sociedade civil. Esses aportes, para o presente capítulo e
para trazer a importância das Ciências Sociais para o Direito, vieram da leitura dos autores
Roberto DaMatta (1986; 1987; 1997; 2004;), Fernanda Duarte (2008; 2010; 2016;), Rafael Iorio
Filho (2016), Bárbara Lupetti Baptista e Roberto Kant de Lima (1999; 2004; 2009; 2010; 2016).

6

O olhar antropológico é essencialmente um olhar marcado pelo estranhamento, mas não no sentido de suspeição.
Trata-se, na verdade, de uma forma peculiar de ver o mundo e as suas representações, partindo sempre,
necessariamente, de um surpreender-se com tudo aquilo que aos olhos dos outros parece natural. Relativizar
categorias e conceitos e desconstruir verdades consagradas são, pois, importantes exercícios antropológicos e
podem ser igualmente um fundamental exercício jurídico, de grande valia para promover as consequentes
transformações pelas quais o Judiciário vem lutando e necessita concretizar, caracterizando-se também como um
esforço significativo para se tentar romper com as formas tradicionais de produção, legitimação e consagração do
saber jurídico. (KANT DE LIMA; LUPETTI BAPTISTA, 2010, p. 3)
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Compreendendo o campo a ser pesquisado, passo a delinear a questão norteadora da
presente pesquisa. Logo após, no item 1.4, teço rápidos comentários acerca do conflito, do
conflito familiar e do conflito na ótica do Direito de Família, do Direito Penal e da justiça
restaurativa. E, como o recorte desta tese se dá sob o conflito no âmbito da Lei 11.340/2006,
faço algumas colocações sobre os tipos de violência e as formas de violência, conforme dispõe
esta legislação.

1.1 INICIAR A PESQUISA

Iniciar a pesquisa para produzir uma pesquisa me fez descobrir, numa manhã de aula de
aprendizado sobre o direito enquanto resultado de uma cultura, sobre o papel das relações
sociais e seus reflexos na constituição de uma cultura jurídica, que a metodologia inicialmente
eleita por mim para ser utilizada (observação-ação) não era a mais adequada para o
desenvolvimento do projeto da tese (e, hoje, sei que, naquela época, não tinha maturidade de
pesquisadora para realizar uma pesquisa de observação-ação), bem como não era (não é) o viés
principal das pesquisas realizadas pelo Núcleo de Estudos sobre Direito, Cidadania, Processo e
Discurso (NEDCPD) do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Estácio de
Sá do Rio de Janeiro (UNESA/RJ), grupo de estudos do qual, hoje, tenho ‘orgulho’ em fazer
parte. No final daquele dia, retornando para casa, senti como se o “chão” faltasse sob os meus
pés e experimentava a sensação de estar perdida dentro do universo da pesquisa e diante do
meu caminho como pesquisadora. Após alguns dias vivenciando os questionamentos “o que e
como farei”, reiniciei minhas leituras no campo das ciências sociais e percebi que meu trabalho
se aproximaria do ‘Estudo de Casos’. Por esse caminho, e longe de iniciar efetivamente as
minhas pesquisas (pesquisa de campo), descobri, também, que parte da questão norteadora da
tese, inicialmente proposta, ainda não existia na delimitação do espaço que me propus observar
(e, mais que isso, do espaço que eu conseguiria e poderia, por questões pessoais, observar) e
que, contrariamente às pesquisas na área das Ciências Sociais, eu tinha uma resposta que eu
julgava ser a correta para administrar e minimizar as questões criminais que envolvem os
conflitos familiares no âmbito da Lei 11.340/2006. Ou seja, eu tinha uma resposta (pronta!), e
não uma questão a ser pesquisada. E, pior, eu tinha uma resposta para os meus anseios sem,
contudo, saber quais eram as demandas dos envolvidos diretos e indiretos no problema. Nas
minhas inquietações, eu mesma me perguntava e, às vezes, me questionavam o mesmo: se tenho
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uma boa resposta para administrar parte dos conflitos criminais familiares, por que o Poder
Judiciário e os órgãos governamentais e não governamentais não o adotam? O que,
verdadeiramente, acontece no Sistema Judicial responsável pelo enfrentamento e prevenção à
violência doméstica e familiar contra a mulher? Neste momento, vivenciei noites em claro,
dias sem saber o que ler, o que delinear, qual caminho seguir. O meu projeto inicial de pesquisa
do doutorado era, realmente, inovador, quando proposto à banca no processo seletivo do
PPGD/UNESA7 em janeiro de 2015. À época, eu não tinha conhecimento de ter nenhum projeto
experimental no Brasil e, tampouco, aceitava-se falar em justiça restaurativa ou mediação no
âmbito da Lei Maria da Penha.
Numa manhã, após mais uma noite sem dormir pensando na pesquisa, durante o café da
manhã, em uma conversa sobre questões da minha vida profissional, Amim Mehanna 8 disse
que eu deveria descobrir qual era a demanda na sociedade (ir a campo) e que isto me traria qual
o melhor formato para trabalhar com o que tinha se tornado minha profissão desde 2009: ser
mediadora de conflitos, em especial no âmbito familiar e criminal, trabalhar com a justiça
restaurativa.
Dessa conversa, dentre os vários ‘ensinamentos’, dois foram extremamente importantes:
(1) escutar e observar são as palavras-chave! Escutar dos envolvidos diretos e indiretos
(instituições públicas e privadas) o que eles esperam, o que eles sentem falta, quais as
dificuldades existentes etc.; (2) ir a campo me traria o ‘formato de empresa’ que o mercado
necessita, e não o contrário. Isso me proporcionaria saber qual o caminho para exercer a minha
profissão como facilitadora restaurativa e como mediadora de conflitos.
Lembrei-me, imediatamente, da instrução da minha orientadora, Professora Fernanda
Duarte: era necessário ir à campo para saber qual o material eu teria para trabalhar e pesquisar;

Na terceira etapa do processo seletivo para o doutorado – Entrevista, Análise de Currículo Lattes e do Projeto de
tese –, a Professora Fernanda Duarte, membro da banca examinadora, perguntou-me como eu poderia propor como
questão norteadora da pesquisa um assunto contrário ao decido pelo STF; se as ações penais no âmbito da lei Maria
da Penha, por decisão do Supremo, eram incondicionadas, como administrar tais conflitos através da Mediação ou
Justiça Restaurativa? Respondi a todos os questionamentos feitos pela banca e voltei para casa procurando um
outro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu porque pensei que não seria aprovada! Aqui estou, concluindo a
tese e tendo a felicidade de ter sido orientada pela Professora Fernanda Duarte.
8
Amim Mehanna, engenheiro civil e sanitarista; médico desde 2014; pai de Paulo Mehanna Faria Felipe; meu
grande amigo, companheiro de caminhada, meu esposo, meu amor; e, principalmente, um homem íntegro, de alma
sensível e preocupado com o próximo. Trabalhou como voluntário (1990 à meados 1992) e como consultor das
Nações Unidas (de meados de 1992 a junho de 1994) na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Como
engenheiro civil e sanitarista, ele levou, àquele povo, não só o seu carinho, mas o ajudou com projetos e obras de
saneamento básico e geral, tais como abastecimento de água, de esgotos sanitários. Contou-me, uma vez mais, que
a maior lição depreendida do seu período nas ilhas de São Tomé e Príncipe foi aprender a escutar!
7
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era necessário ir à campo para saber se a questão norteadora da minha pesquisa existia nas
comarcas de Belo Horizonte e Nova Lima.
Com o projeto da tese em mãos, compreendi que meu objeto de pesquisa estava lá e era
(ainda o é!), sim, inovador! Foi preciso ‘amadurecer’ para amplia-lo e redescobri-lo. O primeiro
universo, inicialmente explorado, seria minha orientadora, Professora Fernanda Duarte,
juntamente com todo o seu conteúdo intelectual e o material didático dela e por ela trazido ao
grupo NEDCPD e à disciplina Métodos de Solução de Conflitos. Reiniciei as minhas leituras
e, concomitantemente, delineei o início da minha pesquisa empírica. Os textos escritos pela
minha orientadora de doutorado me levaram a outros autores que, aos poucos, iam
descortinando um outro universo de pesquisa. “Entre o Direito e a Antropologia: o campo, as
suas representações e a sua influência na pesquisa”, Capítulo 1 do livro ‘Os Rituais Judiciários
e o Princípio da Oralidade’ da autora Bárbara Lupetti Baptista (2008) me fez perceber que não
há uma ‘receita’ nem mesmo um manual de antropologia ou de sociologia que me trouxesse o
passo a passo do trabalho de campo e que eu não teria todas as perguntas para as entrevistas.
Compreendi que explicar o tema da minha tese, no momento de uma entrevista, e deixar os
entrevistados falar livremente me traria um material mais rico para o trabalho, pois, meu
objetivo não era denunciar o que não existe ou o que não está funcionando. Mas, sim, observar
a rotina dos envolvidos, explicitar o que é trazido pelas instituições, quais as políticas de
enfrentamento à violência doméstica e familiar são oferecidas à sociedade; qual a demanda dos
envolvidos diretos e indiretos com a Lei 11.340/2006. Chegou o momento de ir a campo!

1.2 DIÁLOGO ENTRE O DIREITO E AS CIÊNCIAS SOCIAIS

Antes de discorrer sobre o diálogo entre as ciências sociais e o Direito e da importância
dessa interdisciplinaridade, optei por delinear, superficialmente, o espaço dessas ciências.
Nesse contexto, a ciência social incorpora, como áreas de estudo, a antropologia, a sociologia
e a ciência política. Cada uma delas possui as suas características e, em linhas gerais, pode-se
considerar que: (1) a antropologia tem como objeto de estudo o homem e a humanidade, bem
como as peculiaridades da sociedade (hábitos culturais, religiosos, familiares, econômicos etc.);
(2) a sociologia estuda os fenômenos sociais (3) a ciência política é o estudo dos sistemas,
organizações e processos políticos.
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São muitos os significados da locução Direito. Podemos designar o Direito como um
ordenamento jurídico (conjunto de normas jurídicas), que determina o comportamento do
homem em sociedade. Em sentido objetivo, Direito é o sistema de princípios e regras munido
de sanções; em sentido subjetivo, é a faculdade de agir/dispor do indivíduo nas suas relações
sociais. Direito pode ser pensado, também, como uma ciência que estuda o sistema de regras
dos comportamentos sociais. Ou seja, tal palavra pode compreender tanto a ciência quanto o
objeto dessa mesma ciência. Podemos estudar o Direito enquanto fenômeno histórico-cultural.
O vocábulo Direito, dependendo do contexto, expressa, ainda, um ideal de Justiça.
Para Miguel Reale (2000, p.64-65), os vários sentidos da palavra Direito demonstram
que eles estão em concordância sob três aspectos básicos, discerníveis em todo e qualquer
momento da vida jurídica: (1) aspecto normativo: o Direito como ordenamento e sua respectiva
ciência; (2) aspecto fático: Direito como fato, ou em sua efetividade social e histórica; (3)
aspecto axiológico: Direito como valor de Justiça. Através da sua Teoria Tridimensional do
Direito, o referido autor demonstra que:
a) onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, um fato
subjacente (fato econômico, geográfico, demográfico, de ordem técnica etc.); um
valor que confere determinada significação a esse fato, inclinando ou determinando a
ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo; e,
finalmente, uma regra ou norma, que representa a relação ou medida que integra um
daqueles elementos ao outro, o fato ao valor;
b) tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) não existem separados um dos
outros, mas coexistem numa unidade concreta;
c) mais ainda, esses elementos ou fatores não só se exigem reciprocamente, mas atuam
como elos de um processo (já vimos que o Direito é uma realidade histórico-cultural)
de tal modo que a vida do Direito resulta da interação dinâmica e dialética dos três
elementos que a integram.

Para o citado autor, “a compreensão integral do Direito somente pode ser atingida graças
à correlação unitária e dinâmica das três apontadas dimensões da experiência jurídica, que se
confunde com a história mesma do homem na sua perene faina de harmonizar o que é com o
que deve ser.” (REALE, 2000, p.68) (Grifo meu)
O Direito é um campo empírico (LUPETTI BAPTISTA, 2008) e se destina a regular a
vida em sociedade, desde o comportamento dos indivíduos até mesmo o do próprio Estado,
perpassando, ainda, pelos entes jurídicos. As subdivisões e ramos do Direito refletem as
variações e fenômenos histórico-culturais dos fatos sociais. Nesse contexto se situa a
antropologia e a sociologia que estudam, respectivamente, as formas de vida ou estruturas
sociais e o fato social. Temos, assim, que as Ciências Sociais se ocupam de fenômenos “que
dizem respeito à vida humana em sociedade, fundada na heterogeneidade e na oposição.”
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(KANT DE LIMA, 2009, p.3). Se as Ciências Sociais se dedicam às estruturas, fatos e formas
sociais e o Direito “regula” e administra (ou pelo menos deveria administrar) os conflitos
advindos dessa sociedade, esses dois saberes se cruzam quando se olha para o contexto fático
(ou deveria ser reconhecido que se cruzam).

1.2.1 A importância das Ciências Sociais para o Direito

Sobre o valor da interdisciplinaridade entre o Direito e as Ciências Sociais, Miguel
Reale (2000, p. 20) observa que
Desnecessário é encarecer a importância da Sociologia do Direito para o jurista ou
para o legislador. Se ela não tem finalidade normativa, no sentido de instaurar modelos
de organização e de conduta, as suas conclusões são indispensáveis a quem tenha a
missão de modelar os comportamentos humanos, para considerá-los lícitos ou ilícitos.

Embora o MEC tenha inserido as disciplinas de antropologia e sociologia jurídica na
grade curricular do curso de Direito, este é um campo fechado em si mesmo e, na prática os
operadores jurídicos não as legitimam9 (KANT DE LIMA; LUPETTI BAPTISTA, 2010). O
Direito permeia o nosso dia a dia como um instrumento de controle social e, ao mesmo tempo,
ele se distancia da sociedade, se colocando num degrau acessível à uma pequena elite da
população. Este grupo aristocrático cria as normas jurídicas, eles mesmos as interpretam e as
aplicam. Nesse sentido, Bárbara Lupetti Baptista (2008, p.37):
No Direito, o conhecimento advém da interpretação das leis e as pessoas autorizadas
a interpretar as leis são os próprios juristas que elaboram e, depois, as submetem ao
Legislativo para mera aprovação.
A produção do Direito é, nesse sentido, monopólio do Estado, que tem a autoridade
de interpretar e aplicar as normas à sociedade.
A doutrina é uma criação advinda ou dos tribunais – através da jurisprudência – ou
dos juristas, que são os renomados estudiosos do Direito que estabelecem como as
normas devem ser interpretadas. E isto não representa a minha opinião sobre o
assunto; é o próprio campo que vê a doutrina como sendo fruto de sua criação.
O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em entrevista concedida à
Revista Consultor Jurídico, em 01/12/2006, sobre a aprovação de um novo
instrumento processual – repercussão geral do recurso extraordinário – que impedirá
de chegarem ao STF casos que não considerados relevantes, manifestou-se nos
“(...). Vê-se, com isso, que o campo do Direito é muito fechado em si mesmo e não costuma reconhecer outros
saberes que não se moldam ao seu formato, sendo, a padronização, o seu estilo (Kant de Lima, 1997).
Exemplificando a dificuldade que o campo tem de aceitar a “intervenção” de outros saberes em seu próprio
universo, destaco um trecho da entrevista concedida pelo ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro
Edson Vidigal, que criticou o resultado de uma pesquisa empírica, encomendada pelo Supremo Tribunal Federal,
à época, presidido pelo Ministro Nelson Jobim, cuja conclusão foi no sentido de que no Brasil há juízes demais e
o Judiciário gasta de modo exagerado. Disse o Ministro: “[...] o que acontece é que no Brasil há muita tese de
mestrado. E o pessoal gosta muito de elucubrar. Parece que essa pesquisa foi fruto de acadêmico [...] Eu não sei
de onde tiraram essa conclusão [...]”. (LUPETTI BAPTISTA; 2008, p.35-36).
9
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seguintes termos: “O Tribunal terá de criar uma doutrina para delimitar a relevância
dos temas. Será de grande utilidade e aprendizado.”.

O Direito se movimenta no campo da dogmática criando correntes doutrinárias e, na
prática, os advogados ‘adversários’ elegem uma dessas correntes, a depender do interesse do
seu ‘cliente’ (LUPETTI BAPTISTA, 2008), e se digladiam durante a lide até o momento em
que o juiz ‘escolhe’ uma teoria ou ainda produz uma outra interpretação legislativa, resolvendo
a lide e devolvendo o conflito à sociedade. Conforme expõe Fernanda Duarte e Rafael Iorio
Filho (2011, p.185),
(...) a decisão judicial, considerada em sua dimensão discursiva, que “materializa a
entrega da prestação jurisdicional como forma de solucionar a lide posta perante o
Estado”, mas não necessariamente comprometida com a função institucional de
administrar conflitos.
Ora, a afirmação feita apoia-se na compreensão que o campo jurídico tem do conflito
social, reduzido a uma categoria técnico-processual abstrata (pois se distancia dos
fatores reais do conflito) denominada lide, que, por sua vez, se ajusta a qualquer tipo
de conflito social. A lide é compreendida como um conceito (problema) que deve ser
solucionado ou resolvido, mas não administrado. Assim, o conflito, para ingressar no
sistema judicial, transforma-se em lide. A lide, pelo processo, é solucionada pelo juiz;
e o conflito, devolvido à sociedade.

Há um descompasso entre a teoria e a prática no campo do Direito. Este, como
supramencionado, criado, interpretado e operacionalizado no campo hierarquizado enquanto os
seus demandados estão no campo da existência prática da vida social. Aqueles (pessoas10) não
conhecem a realidade em que vivem os destinatários (indivíduos) do Direito, nem mesmo sabem
das suas demandas internas. Mesmo porque, em uma sociedade verticalizada (Kant de Lima,
1999), a aplicabilidade do Direito não se destina àqueles portadores do status social, político e
intelectual.
Oportuno, nesse momento, evidenciar o trabalho do antropólogo Roberto DaMatta
(1997; 2004) sobre a sociedade brasileira, cujos ideais, para este autor, são contraditórios:
igualdade e hierarquia. E o brasileiro vive entre duas categorias sociais distintas: indivíduo –
sem privilégios ou poder e, desse modo, encontra-se sob o domínio das leis; pessoa –
privilegiado seja pelas relações familiares ou amizade/compadrio, são aqueles que criam as leis
e, portanto, não estão submetidos a elas.

10

Categorias definidas por Roberto DaMatta, antropólogo estudioso do Brasil e do nosso sistema cultural através
do carnaval, do futebol, das manifestações religiosas, da comida, do jogo do bicho, da música etc. revelando uma
sociedade diversificada e hierarquizada. Em seus livros traz categorias sociológicas diferenciando indivíduo
(sujeito de leis universais) de pessoa (sujeito das relações sociais); casa (as pessoas se sentem realizadas e
respeitadas como seres humanos) e rua (ninguém respeita ninguém; não há amor, amizade), que para longe de
serem espaços geográficos, são entidades morais, sociais, éticas. (DAMATTA, 1997; 2000; 2004)
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Gradualmente, a sociedade brasileira vem demonstrando a sua insatisfação com as
instituições do Estado, não estando isento o Poder Judiciário. Atrevo-me a dizer que os
brasileiros têm, nos últimos anos, invadido as ruas com as suas casas11. Talvez esse seja um
dos motivos pelos quais tem levado o próprio Judiciário, através do CNJ e da Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a iniciar pesquisas, em parcerias com a área
acadêmica, voltadas para a compreensão prática do Direito.12 Esse espaço que se abre, mesmo
que timidamente, poderá permitir “o autoconhecimento do Direito pelo Direito, através da
interlocução com outros campos do saber (...)”. (KANT DE LIMA; LUPETTI BAPTISTA,
2010, p.17).
A Antropologia permite-nos compreender de que modo os institutos jurídicos são
atualizados em nossa sociedade, possibilitando uma melhor compreensão deles e de
nossas práticas, a fim de superar o fosso que separa o Direito da sociedade, que se
traduz, a título ilustrativo, no debate jurídico sobre falta de eficácia das normas
jurídicas e na própria crise de legitimidade de nossos poderes constituídos. (IORIO;
DUARTE, 2012)

Se os conflitos (fatos) amparados pela Lei 11.340/2006 (norma) são imbuídos de valor
por aqueles que os vivenciam, o olhar das ciências sociais me possibilitou pensar o Sistema de
Justiça Criminal no âmbito da Lei Maria da Penha para além da dogmática jurídica Direito.
Nesse sentido, importa analisar a nossa cultura jurídica para que possamos compreender o
funcionamento do Sistema Jurídico (ou a falta deste funcionamento), bem como a tentativa do
Sistema de Justiça na administração de conflitos criminais familiares.
Meu pensamento inicial estava correto: seria necessário o aporte das ciências sociais
para que eu pudesse compreender o sistema de justiça e o conflito criminal familiar, identificar
as demandas dos envolvidos diretos e indiretos, observar o campo.

11

Definições de DaMatta (2004) para as categorias “casa” e “rua”: (...) Em casa somos marcados por um supremo
reconhecimento pessoal. Uma espécie de “supercidadania” que contrasta com a ausência de reconhecimento que
existe na rua. Definida como “nossa” a casa acomoda os desejos de todos e as necessidades individuais de cada
um dos seus membros. (...). Num certo sentido a casa, onde somos reis e donos, nos protege da rua, onde não
somos coisa alguma. (...). Em casa, todos têm rosto (e alma); na rua, os “indivíduos” possuem apenas “cara” (...).
Na rua não há amor, consideração, respeito ou amizade. (DaMatta, 2004).
12
Cito, aqui, a título ilustrativo: 1) pesquisa específica no âmbito da Lei 11.340/2006 realizada pela Universidade
Católica do Pernambuco (UNICAP) que visou compreender a aplicação desta lei após de anos de vigência. Esta
pesquisa realizou-se através de Edital de Convocação Pública e de Seleção por meio do CNJ. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/69f98306e01d7a679720c82bf016b8ea.pdf. 2) Superior
Tribunal de Justiça e ENFAM assinam acordo de cooperação técnica com duas universidades do Rio de Janeiro,
Estácio de Sá e Gama Filho, com o objetivo de implantar o Núcleo de Pesquisa Jurídica da ENFAM. Disponível
em: https://www.enfam.jus.br/2009/06/stj-e-enfam-assinam-acordos-de-cooperacao-tecnica-com-universidadesdo-rio-de-janeiro/. Acesso em 24/11/2018.
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1.3 QUESTÃO NORTEADORA DA PESQUISA

Antes de adentrar o conteúdo teórico e prático, importante delinear a questão norteadora
da pesquisa. Conforme mencionado na Introdução, em face da minha experiência profissional,
em especial quando da atuação como mediadora de conflitos no Núcleo de Mediação da
Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Famílias do MP/MG e no Núcleo Preventivo de
Mediação Penal, observei: (1) uma maior dificuldade para a resolução das demandas familiares
nos processos judiciais das Varas de Família que envolviam delitos previstos na "Lei Maria da
Penha"; (2) os casos pré-processuais encaminhados pela Delegacia de Repressão a Crimes
contra a Mulher de Contagem/MG tinham conflitos de caráter familiar (competência das Varas
de Família e não da competência penal). Quando do término da dissertação, um novo problema
começou a ser desenhado no meu espírito inconformado com a realidade prática do Direito
Penal. Várias perguntas surgiam: “Por que a Lei Maria da Penha não consegue diminuir o índice
de violência doméstica e familiar contra a mulher? Por que as mulheres que vivenciam situações
graves de violência doméstica não conseguem buscar o amparo desta lei penal? Por que as
“vítimas” procuram o amparo da lei penal (Lei 11.340/2006) para resolver questões de
competência do Direito de Família? E os agressores? Como trabalhar com eles para que lhes
seja oportunizado trilhar em um outro caminho? Isto seria possível? Como trabalhar a
prevenção cuja lei traz um tratamento mais rigoroso, tendo em vista que a pena não consegue
cumprir com a sua finalidade preventiva?” Muitas outras perguntas surgiam e, diante de
algumas vivências profissionais, algumas possibilidades surgiam como respostas.
Percorrer algumas leituras no campo das Ciências Sociais, integrar o grupo de pesquisas
do Núcleo de Estudos sobre Direito, Cidadania, Processo e Discurso (NEDCPD) da UNESA,
bem como as conversas com minha orientadora me permitiu subir alguns degraus no
amadurecimento da pesquisa para que eu conseguisse delinear a questão norteadora da tese. E,
assim, as minhas ideias (perguntas e suas respectivas supostas respostas), aos poucos, foram se
alinhando.
Assim, considero como questão norteadora da presente pesquisa: A justiça restaurativa
possui, no campo teórico-prático, procedimentos e técnicas adequadas para administrar parte
dos conflitos que envolvem na Lei 11.340/2006, nos seus diferentes aspectos (legal, emocional,
social, econômico, dentre outros)? A justiça restaurativa pode ser utilizada (campo prático)
como instrumento penal e extrapenal para a administração de parte dos conflitos criminais

30

previstos na Lei 11.340/2006, sem prejuízo do sistema carcerário e da lei penal (utilizados para
os casos graves ou para aqueles que não possam ser administrados sem restrição de liberdade).
A justiça restaurativa, como “nova” forma de administrar alguns dos conflitos que envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher, se adequa ao atual Sistema de Justiça Brasileiro
no campo teórico-prático?
Inicialmente, apresento uma análise teórica acerca da justiça restaurativa e da mediação
penal explicitando seus conceitos, seus princípios, suas particularidades e como têm sido
introduzidas na legislação brasileira. Para tanto, me utilizo, principalmente, dos autores Howard
Zher

e Kay Pranis por terem,

inicialmente,

atuado

no

campo

prático

como

facilitadores/mediadores para, posteriormente, escreverem sobre o tema.
Após estudo teórico, ingresso à pesquisa de campo, que norteia a tese tendo em vista
que busco entender o Direito como um campo prático, bem como o seu funcionamento, em
especial, conforme meu recorte, na esfera da Lei Maria da Penha sendo a justiça restaurativa
adotada, quando cabível, com o intuito de promover a responsabilização dos ofensores, a
proteção às vítimas, bem como a restauração e estabilização das relações familiares, conforme
dispõe o artigo 24 da Resolução 225/2016 do CNJ.
A pesquisa de campo se limitou às Comarcas de (1) Belo Horizonte, capital do Estado
de Minas Gerais e (2) Nova Lima, cidade mineira localizada na região metropolitana desta
capital. Esse recorte espacial se dá pela razão de serem as cidades nas quais trabalho.
A metodologia por mim utilizada para realizar a pesquisa de campo foi o procedimento
de estudo de casos através das técnicas13 da observação participante, entrevistas e questionário.
Um dos pontos importantes de se utilizar a técnica da observação participante é a possiblidade
de compreender a realidade sob o ponto de vista da pessoa que está “dentro” do estudo de caso
(YIN, 2001).
As entrevistas foram conduzidas de forma espontânea e, logo no início do campo,
compreendi que quando não utilizava o gravador, o entrevistado se sentia mais à vontade para
expor suas vivências, seus dilemas e conflitos, suas percepções, bem como suas interpretações
sobre as dificuldades e possíveis soluções para melhor administrar os conflitos criminais
13

Conforme dispõe o autor Yin (2001, p.102), “A coleta de dados para os estudos de caso pode se basear em
muitas fontes de evidências. Discutem-se seis fontes importantes neste capítulo: documentação, registros em
arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. (...) Três princípios da coleta
de dados foram muito ignorados no passado e hoje, por fim, são bastante discutidos: a) a utilização de várias fontes
de evidências, e não apenas uma; b) a criação de um banco de dados para o estudo de caso; e c) a manutenção de
um encadeamento de evidências.”
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familiares. As entrevistas foram realizadas com magistrados e alguns de seus assessores,
delegados, inspetores, vítimas, assistente social.
Procurei buscar outras fontes de evidências que pudessem corroborar com as
informações

advindas

das

entrevistas

e

da

observação

participante.

Para

isso,

concomitantemente à pesquisa de campo, realizei uma pesquisa exploratória nos sítios
eletrônicos do CNJ, da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (ligada ao Ministério
dos Direitos Humanos), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (Fundação
pública vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República), do
Instituto de Pesquisa DataSenado e Observatório da Mulher contra a Violência (ambos ligados
à Secretaria da Transparência/Senado Federal), do TJMG e da Secretaria de Segurança Pública
do Estado de Minas Gerais (SESP), em busca de dados de estudos no âmbito da violência
doméstica e familiar contra a mulher. Minha finalidade foi identificar características e
informações do Sistema de Justiça Penal cuja competência é da Lei 11.340/2006, bem como o
seu funcionamento e o reflexo desta lei na sociedade e nas pesquisas. Coletei dados
quantitativos através do exame dos seguintes Relatórios de Estudos: Panorama da Violência
contra a Mulher no Brasil: indicadores nacionais e estaduais (nº 1/2016 e nº2/2018); O Poder
Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha (2017 e 2018); Relatório Analítico Propositivo
– Justiça Pesquisa/Direitos e Garantias Fundamentais: “Entre Práticas Retributivas e
Restaurativas: a Lei Maria da Penha e os Avanços e Desafios do Poder Judiciário”; Violência
contra a Mulher e as Práticas Institucionais (nº 52 da Série Pensando o Direito); Atlas da
Violência (Edições 2017 e 2018); Aprofundando o Olhar sobre o Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres (2018); Violência Doméstica contra a Mulher (2017); Diagnóstico da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (período de 2015 a 2017); Relatório de
Operosidade dos Magistrados do TJMG (Vara Criminal de Nova Lima/MG e 2º Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/Belo Horizonte). Os dados quantitativos
apresentados por esses estudos são nacionais e estaduais, não sendo específicos das comarcas
por mim observadas. Contudo, me reporto a eles com a finalidade de demonstrar que muitas
das vulnerabilidades no enfrentamento e na administração dos conflitos domésticos contra a
mulher que constatei durante o estudo de casos acontecem também nacionalmente.
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1.4 COMPREENDENDO O CONFLITO

Desde os tempos antigos existem propostas e enfoques sobre os conflitos, sendo
considerados são considerados inerentes ao ser humano (LEAL & AUB; 2010). Como dispõe
MOORE (2010), o conflito se manifesta em todas as relações humanas e em todas as
sociedades. Desde o começo da história escrita, há provas da existência de desentendimentos
entre familiares, no ambiente de trabalho, entre os grupos éticos e raciais, entre cidadãos, etc.
As soluções procuradas eram (ainda são) aquelas que permitem satisfazer seus interesses.
Na perspectiva Pesqueira & Aub (2010), as relações entre as pessoas partem da relação
intrapessoal para refletir nas relações interpessoais14 que vão se estabelecendo ao longo da
vida. A complexidade da natureza humana nos faz seres contraditórios, diferentes uns dos
outros, e com uma tendência natural a nos manifestarmos de diversas formas.
De uma forma geral, o conflito envolve expectativas e diferenças de opiniões a partir da
percepção de cada um. Cada pessoa tem histórias diferentes, vivências diferentes,
entendimentos diferentes. E o conflito se instala a partir da perspectiva pessoal de cada um. O
conflito não é positivo nem negativo. O que tornará um conflito destrutivo (abordagem ganhaperde ou negociação posicional15) ou construtivo (abordagem ganha-ganha) é a forma de
aborda-lo e as consequências da sua administração16. A justiça restaurativa e a mediação estão
na perspectiva construtiva de abordar o conflito.
Trazendo o conflito para o campo do Sistema de Justiça, temos criam um corpo de
regras, leis, códigos que vão sendo aperfeiçoados de acordo com a necessidade criando direitos
e deveres para os membros da sociedade. Os conflitos surgem quando as regras são rompidas.
Em toda sociedade existem meios institucionalizados através dos quais esses conflitos são
14

Nesse sentido, Pesqueira & Aub (2010, P.157) classificam os conflitos como: Conflito intrapessoal: do
indivíduo com ele mesmo; Conflito interpessoal: entre indivíduos; Conflito intergrupal: indivíduo e seu grupo;
Conflito intragrupal: entre grandes grupos.
15
A abordagem ganha-perde, também denominada de “Soma Zero”, ou seja, uns ganham e outros têm que,
necessariamente, perder. Cada uma das partes tenta forçar o outro a alterar a sua posição e não são raras as vezes
que a barganha posicional se converte em disputa de vontades. A abordagem ganha-ganha é a defendida pela
Escola de Mediação de Harvard cuja denominação é “negociação baseada em princípios ou negociação de méritos.
(FISHER; URY & PATTON; 2014)
16
Sobre a concepção de conflitos destrutivos e construtivos, DEUTSCH (2010, p.41), dispõe: “Nos extremos,
esses termos são fáceis de definir. Assim, um conflito tem claramente consequências destrutivos se seus
participantes estão insatisfeitos com as conclusões e sentem, como resultado do conflito, que perderam.
Similarmente, um conflito tem consequências construtivas se todos os participantes estão satisfeitos com os efeitos
e sentem que, resolvido o conflito, ganharam. Também, na maioria das vezes, um conflito cujos efeitos são
satisfatórios para todos os participantes será mais construtivo do que um que seja satisfatório para uns e
insatisfatório para outros”.
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administrados (na maioria das vezes, esses conflitos são resolvidos e não administrados, como
será abordado nos capítulos 4 e 5) e através dos quais as regras jurídicas são reafirmadas e/ou
redefinidas.
Para o Judiciário, os conflitos
não são vistos como um acontecimento comum e próprio da divergência de interesses
que ocorre em qualquer sociedade. Pelo contrário, aqui os conflitos são visualizados
como ameaçadores da paz social, e a jurisdição, longe de administra-los, tem a função
de pacificar a sociedade, o que pode ter efeito de escamoteá-los e de devolvê-los, sem
solução, para a mesma sociedade onde se originaram. (LUPETTI BAPTISTA, 2008,
p.48)

Essa concepção do Judiciário sobre o conflito é ainda mais acentuada quando
adentramos o Sistema de Justiça Penal17.

1.4.1 Conflito na ótica do Direito Penal e da Justiça Restaurativa

O Direito Penal é considerado o âmbito do ordenamento jurídico que define as
características de ação criminosa, vinculando-lhe uma pena ou medida de segurança, tendo
funções ético-social18 e preventiva19 (WELZEL, 1970). O delito (ação-crime), na concepção de
Francisco de Assis Toledo (1994, p.80) é:
um fato humano que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos (jurídico-penalmente)
protegidos. Essa definição é, porém, insuficiente para a dogmática penal, que
necessita de outra mais analítica (...) a saber: ação típica (tipicidade), ilícita ou
antijurídica (ilicitude) e culpável (culpabilidade). O crime, nessa concepção que
adotamos é, pois, ação típica, ilícita e culpável.20
17

Sobre o exercício real do poder punitivo e sobre a legislação penal, Zaffaroni (2007) relata que o poder punitivo
sempre discriminou os seres humanos, conferindo-lhes um tratamento que não condiz com a condição de pessoa.
O poder punitivo, inicialmente europeu, foi se ampliando para outros continentes sob a forma de colonialismo, em
seguida, neocolonialismo e a partir do século XX passa a ser exercido como globalização. Essa ‘globalização’ foi
precedida de uma revolução comunicacional onde permite que se espalhe pelo planeta um discurso único de
características autoritárias às quais estimulam o exercício do poder punitivo muito mais repressivo e
discriminatório, agora, porém, em escala mundial. Ainda sob a análise de Zaffaroni, o tratamento dado aos
“inimigos” da sociedade é próprio do Estado Absoluto e, este, é incompatível com a teoria política do Estado de
Direito. Na visão do referido autor, a Idade Média não terminou, pois, a vivenciamos no denominado
‘autoritarismo cool’, onde o inimigo é o mesmo de todo autoritarismo: aqueles que confrontam o discurso dos
detentores do poder.
18
Conforme dispõe Bitencourt (2008, p.7), “A função ético-social é exercida por meio da proteção dos valores
fundamentais da vida social, que deve configurar-se com a proteção dos bens jurídicos”.
19
A respeito da função preventiva do Direito Penal, Toledo (1994, p.6) assevera que: “(...) não se pode dizer que
essa missão seja exclusiva do direito penal. Pelo menos na luta preventiva contra o crime estão (ou deveriam estar)
envolvidos, cada um a seu modo, importantes setores da vida comunitária: família, escola, órgãos assistenciais,
sobretudo os de proteção ao menor etc.”.
20
Para Francisco de Assis Toledo (1994), Cézar Roberto Bitencourt (2008), Juarez Tavares (1980), dentre outros
doutrinadores, consideram a punibilidade (sanção penal) uma consequência do crime e não um elemento
constitutivo. Compartilho deste entendimento, razão pela qual cito a definição do primeiro autor.
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O conflito, no âmbito penal, é considerado, portanto, um delito: uma violação da lei (e
do Estado). Via de regra21, o Estado é o detentor do processo (ação penal), bem como do poder
punitivo (aplicação de sanção).
A visão Restaurativa considera o delito como uma violação de pessoas e de
relacionamentos (uma violação das leis sociais/contrato social, que resulta nas leis
internacionais e dos Estados). Ou seja, o conflito tem tanto uma dimensão individual quanto
social. Em decorrência deste conflito, houve uma ruptura no sistema familiar da vítima e do
ofensor e, consequentemente, uma ruptura no sistema social.
Quadro 1: conflito na concepção restaurativa

Ofensor

Fato danoso
Violação Social
(Vítimas indiretas)

Violação da
Lei/Estado

Familiares da Vítima
Familiares do Ofensor
Sociedade
Violação individual
Vítima direta

21

Excepcionalmente, a ação penal pode ser proposta pela vítima. Essas exceções (ação penal pública
incondicionada) são definidas no Código Penal.
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1.4.2 Conflito Familiar

Sem adentrar o conteúdo doutrinário do Direito de Família (e do Direito Processual
Civil), o conflito, no campo do direito de Família, segue a percepção do direito processual cível,
sendo considerado um conflito de interesses e que, muitas vezes, é transformado em uma lide
com a pretensão de um terceiro, representado pelo Estado-juiz, “resolver de qual lado está o
direito”. E o âmbito do Direito de Família vai amparar os conflitos oriundos das relações
familiares, das obrigações e direitos decorrentes dessas relações.
O conflito familiar, sendo uma das espécies de conflitos interpessoais “compreende o
aspecto relacional (valores, sentimentos, crenças e expectativas intercomunicados), o aspecto
objetivo (interesse objetivo ou material envolvido) e a trama decorrente da dinâmica desses dois
aspectos anteriores”. (VASCONCELOS; 2012, p.20).
Os sentimentos que acompanham cada pessoa do ciclo familiar são grandes e, embora
se saiba que o diálogo é necessário e fundamental, a comunicação se torna difícil e, muitas
vezes, é interrompida. Para Parkinson (2016, p.102), o divórcio, por exemplo, “é um processo
extremamente difícil e doloroso que envolve a reestruturação da identidade de cada um e a
reintegração da experiência pessoal, sendo que ambas precisam se adequar às mudanças da
relação e das novas condições de vida”. Sem dúvida, o conflito familiar abarca uma alta carga
subjetiva e o impacto emocional, bem como os processos psicológicos oriundos de uma
divergência/desacordo são profundos e difíceis.

1.4.3 Conflito Criminal Familiar

Denomino de conflito criminal familiar os conflitos amparados pela Lei 11.340/2006
por considera-los, juridicamente, amparados pelo direito penal e, concomitantemente, integrado
à estrutura, organização e proteção da família. São conflitos tipicamente enquadrados na
“matéria-prima”22 das “ciências sociais”, sendo um fenômeno complexo que ocorre em
diferentes ambientes sociais e, embora grande porcentagem desses fatos estejam ligados ao uso

22

DAMATTA, Roberto. Expressão utilizada pelo autor no livro Relativizando (p.6) quando da definição de
ciências sociais ou ciências humanas.
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de bebidas alcóolicas e/ou uso de drogas ilícitas, não é fácil segregar causas e particularizar as
motivações.
Muitas vezes, o conflito criminal familiar inicia-se com a divergência de opiniões, de
pensamentos, situação considerada dentro de uma normalidade (concepção que os conflitos são
inerentes às relações humanas) se essa discordância não evoluísse para a violência (violência
física, psicológica, moral, patrimonial e sexual).

1.5 VIOLÊNCIA PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
A MULHER

Numa visão geral sobre violência e buscando sintetizar a teoria da violência de Johan
Galtung23 (1990; 2006), a violência tem duas partes, sendo uma visível (direta) e outra invisível
(indireta). A violência direta, considerada apenas a ponta do iceberg, é aquela física ou verbal
identificável nas formas de condutas humanas e, portanto, considerada “violência manifesta”.
Na violência considerada invisível (encontra-se submersa na comparação com o iceberg – parte
submersa do iceberg), encontram-se a violência estrutural e a violência cultural.
Para Galtung (1990), a violência estrutural seria aquela inserida nas estruturas sociais,
referindo-se a injustiça social; estão direcionadas à não satisfação das necessidades. A violência
cultural seria aquela associada às características culturais, políticas, religiosas etc., sendo,
portanto, quaisquer aspectos da cultura que podem ser utilizados para estimular, legitimar ou
justificar a violência (direta ou estrutural). Assim, os três aspectos da violência (direta,
estrutural e cultural) estruturam-se no chamado “triângulo da violência” de Galtung.
Quadro 2: Triângulo da violência – John Galtung
Violência Direta

Violência
Estrutural

Violência
Cultural

Fonte: Revista Paz y Conflictos

23

Johan Galtung, sociólogo e matemático, é considerado expert em conflitos sociais; é um experiente mediador e
pioneiro nos estudos
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Numa perspectiva mais ampliada da teoria dos conflitos de Johan Galtung, estrutura-se,
na forma piramidal ou de iceberg, as formas de violência de gênero:

Quadro 3: Violência de gênero e as formas de violência

Fonte: Iceberg da Anistia Internacional de Madrid24

O debate público sobre a violência contra a mulher tem aumento nas últimas décadas
ocasionando uma maior discussão doutrinária e uma especificação teórica e legislativa dos tipos
de violência contra a mulher. Este tema tem estado na pauta do CNJ e é um dos programas mais
ativos desta instituição, haja vista a movimentação de notícias em seu sítio eletrônico, bem
como no número anual de ações institucionais. O próprio CNJ preocupou-se em classificar os
tipos de violência contra a mulher, conforme segue quadro 4:
Quadro 4: Tipos de violência contra a mulher
TIPOS DE VIOLÊNCIA
Violência contra a mulher

É qualquer conduta - ação ou omissão - de
discriminação, agressão ou coerção, ocasionada pelo
simples fato de a vítima ser mulher e que cause dano,
morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico,

24

Infográfico da violência de gênero e os tipos de violência levando em consideração a teoria dos conflitos de
Johan Galtung (1990). Disponível em:
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sexual, moral, psicológico, social, político ou
econômico ou perda patrimonial. Essa violência pode
acontecer tanto em espaços públicos como privados.
Violência de gênero

Violência sofrida pelo fato de se ser mulher, sem
distinção de raça, classe social, religião, idade ou
qualquer outra condição, produto de um sistema social
que subordina o sexo feminino.

Violência doméstica

Quando ocorre em casa, no ambiente doméstico, ou em
uma relação de familiaridade, afetividade ou
coabitação.

Violência familiar

Violência que acontece dentro da família, ou seja, nas
relações entre os membros da comunidade familiar,
formada por vínculos de parentesco natural (pai, mãe,
filha etc.) ou civil (marido, sogra, padrasto ou outros),
por afinidade (por exemplo, o primo ou tio do marido)
ou afetividade (amigo ou amiga que more na mesma
casa).

Violência intrafamiliar/violência Acontece dentro de casa ou unidade doméstica e
doméstica
geralmente é praticada por um membro da família que
viva com a vítima. As agressões domésticas incluem:
abuso físico, sexual e psicológico, a negligência e o
abandono.
Violência física

Ação ou omissão que coloque em risco ou cause dano à
integridade física de uma pessoa.

Violência Institucional

Tipo de violência motivada por desigualdades (de
gênero, étnico-raciais, econômicas etc.) predominantes
em diferentes sociedades. Essas desigualdades se
formalizam e institucionalizam nas diferentes
organizações privadas e aparelhos estatais, como
também nos diferentes grupos que constituem essas
sociedades.

Violência moral

Ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra
ou a reputação da mulher.
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Violência patrimonial

Ato de violência que implique dano, perda, subtração,
destruição ou retenção de objetos, documentos
pessoais, bens e valores.

Violência psicológica

Ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as
ações, comportamentos, crenças e decisões de outra
pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça
direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer
outra conduta que implique prejuízo à saúde
psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento
pessoal.

Violência sexual

Ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual,
físico ou verbal, ou a participar de outras relações
sexuais com uso da força, intimidação, coerção,
chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer
outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal.
Considera-se como violência sexual também o fato de
o agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos
com terceiros.
Fonte: Conselho Nacional de Justiça

Fazendo o recorte da violência dentro da presente tese, interessa a violência doméstica
e familiar contra a mulher regulamentada pela Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

1.5.1 Violência no âmbito do conflito criminal familiar

Entende-se por violência doméstica e familiar toda espécie de agressão (ação ou
omissão) dirigida contra a mulher que ocorra em um ambiente determinado (círculo doméstico,
familiar ou de intimidade), baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico,
sexual ou psicológico, bem como dano moral ou patrimonial. (CUNHA; PINTO, 2012)
Consta ainda do Código Penal Brasileiro: a violência sexual pode ser caracterizada de
forma física, psicológica ou com ameaça, compreendendo o estupro, a tentativa de estupro, o
atentado violento ao pudor e o ato obsceno.
Conforme dispõe o artigo 7º da Lei 11.340/2006, são formas de violência doméstica e
familiar contra a mulher, dentre outras:
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Quadro 5: Formas de violência doméstica contra a mulher
FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Violência física

Entendida como qualquer conduta que ofenda sua
integridade ou saúde corporal.

Violência psicológica

Qualquer conduta que lhe cause dano emocional e
diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e
decisões,
mediante
ameaça,
constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à
saúde psicológica e à saúde psicológica e à
autodeterminação.

Violência sexual

Qualquer conduta que a constranja a presenciar, a
manter ou a participar de relação sexual não desejada,
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força;
que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer
modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação,
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou
anule o exercício de seus direitos sexuais e
reprodutivos.

Violência patrimonial

Entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus
objetos, instrumentos pessoais, bens, valores e direitos
ou recursos econômicos, incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades.

Violência moral

Entendida como qualquer conduta que configure
calúnia, difamação ou injúria.
Fonte: Conselho Nacional de Justiça

A violência doméstica e familiar contra a mulher tem, ainda, uma peculiaridade
denominada “ciclo da violência”. Basicamente, três são as fases do ciclo da violência: aumento
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de tensão, explosão e reconciliação (lua de mel). Voltarei a este tema no capítulo 4, quando da
análise do estudo de casos.
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CAPÍTULO 2 – JUSTIÇA RESTAURATIVA

O presente capítulo tem por finalidade a análise teórica a respeito da justiça restaurativa
explicitando seus conceitos, princípios e ferramentas práticas. Faço uma contraposição entre a
justiça restaurativa e a justiça penal no Brasil com o intuito de abordar suas características para
que, posteriormente, no capítulo 5, após a observação do campo prático, procurar compreender
se esse “novo” paradigma se adequa ao nosso sistema penal. Trago à exame, a justiça
restaurativa como acesso à justiça, bem como o desenvolvimento normativo dessa justiça até a
Resolução 225/2016, que sugere a aplicação de práticas restaurativas em conflitos de violência
doméstica e familiar, campo da minha pesquisa.
Para essa primeira análise, de caráter teórico, levei em consideração, especialmente, as
obras dos autores Howard Zher (2017; 2018) e Kay Pranis (2017) por serem autores que que
vieram do campo prático para o teórico, ou seja, inicialmente, vivenciaram as práticas como
facilitadores/mediadores restaurativos para, depois, escrever sobre os resultados obtidos.
Ambos, são referência internacional em práticas restaurativas25. Leonardo Sica é um outro autor
que trago como referência doutrinária da justiça restaurativa e da mediação penal (abordada no
capítulo 3). Sua tese sobre o tema foi publicada no início de 2007, quando pouco se falava sobre
formas alternativas de administrar conflitos no Brasil. Por ser criminalista, este autor trata, no
plano teórico, o tema da justiça restaurativa e da mediação sob a ótica do sistema jurídico penal,
tece críticas e aborda as possibilidades e os obstáculos para implantação dessas metodologias
no Brasil.

25

Howard Zher atuou diretamente no movimento da justiça restaurativa desde 1974. É professor de sociologia e
justiça restaurativa no curso de graduação em Transformação de Conflitos da Eastern Mennonite University em
Harrisonburg, Vírginia/EUA; codiretor do Center for Justice and Peacebuilding. Criou e dirigiu o primeiro
programa de reconciliação entre vítimas e infratores dos Estados Unidos (hoje denominado Centro de Justiça
Comunitária). Além de professor e escritor, Howard Zehr é também consultor, conferencista e multiplicador
internacional. Disponível em: http://zehr-institute.org/staff/howard-zehr/. Kay Pranis é instrutora e facilitadora
de círculos de construção de paz. De 1994 a 2003 desempenhou no Departamento Correcional de Minnesota as
funções de Planejadora de Justiça Restaurativa. Trabalhou com as lideranças de estabelecimentos correcionais, da
polícia, dos tribunais, de associações de bairro, comunidades religiosas e escolas desenvolvendo uma resposta
abrangente ao crime e ao conflito, com base na justiça restaurativa. Kay Pranis ensina e escreve sobre o processo
de diálogo conhecido como "círculos de pacificação". Aprendeu sobre círculos de pacificação em seu trabalho na
justiça restaurativa em meados dos anos 90. Esteve envolvida, desde anos 90, no desenvolvimento do uso de
círculos de pacificação em escolas, serviços sociais, igrejas, famílias, museus, universidades, planejamento
municipal e locais de trabalho. Disponível em: https://emu.edu/cjp/spi/instructors/kay. Acesso em dezembro/2018.
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O novo26 paradigma restaurativo surgiu na década de setenta, principalmente na
América do Norte devido aos movimentos descarcerizantes. O Canadá é considerado um dos
berços desse movimento devido à valorização dos modelos de justiça dos povos indígenas que
habitam seu território desde os tempos antigos. O primeiro programa de mediação vítimaofensor, ocorreu neste país em 1974 (Victim-Offender Mediation – VOM) (SICA, 2007).
Na Nova Zelândia, país referência nesse tema, a justiça restaurativa desenvolveu-se
depois de décadas de insatisfação com o tratamento oferecido aos menores autores de delitos,
especialmente aqueles com formação maori. Este povo sentia-se não compreendido,
principalmente no que se referia à justiça juvenil, onde o sistema penal formal não permitia a
participação da família na resolução do conflito, enquanto para o povo maori a descendência e
a responsabilidade dos pais pelos seus descendentes são valores sagrados. Segundo Sica (2007,
p.24),
A despeito de algumas diferenças, naquelas comunidades (aborígene e maori), o
conflito é visto como uma ação que origina desequilíbrio do contexto social e,
consequentemente, é gerido pela comunidade com o objetivo de repristinar a ordem
abalada e de ressarcir o dano sofrido.

As práticas indígenas de resolução de conflitos sofreram adaptações para se adequarem
ao sistema judiciário e ao sentido de justiça que emergia da coletividade, sobretudo no Canadá
e Nova Zelândia. (SICA, 2007).

2.1 DELIMITAÇÕES CONCEITUAIS BÁSICAS

A conceituação de justiça restaurativa tem sido feita por doutrinadores e instituições
responsáveis por difundir e instituir suas práticas. Essas definições podem se dar em três planos,
conforme abaixo citado (1. Funcional; 2. Valores, princípios e resultados pretendidos; 3. Plano
transformativo.). Por essa razão, passo a apresentar alguns desses conceitos.
O Departamento de Justiça do Ministério da Justiça do Canadá define justiça
restaurativa como “uma abordagem do crime focada em curar as relações e reparar o dano
causado pelo crime aos indivíduos e às comunidades” (SICA, 2007; p.12).

26

Os precedentes da justiça restaurativa são tão antigos quanto a história da humanidade. Suas raízes estão nas
tradições culturais e religiosas, mais especificamente na tradição de alguns povos indígenas e, principalmente, nos
princípios judaico-cristãos. (ZHER, 2018)
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De acordo com a Resolução 27 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, a
justiça restaurativa é um processo através do qual todas as partes envolvidas em um ato que
causou ofensa reúnem-se para decidir coletivamente como lidar com as circunstâncias
decorrentes desse ato e suas implicações para o futuro.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) define a justiça restaurativa como um conjunto
de princípios, métodos, técnicas e atividades cuja finalidade seja a conscientização dos valores
relacionais, institucionais e sociais que causam os conflitos, a violência e, consequentemente,
geram um dano concreto ou abstrato.28
Numa visão institucional da justiça reparadora, Howard Zeher (2017; 2018) a concebe
como um conjunto de procedimentos destinados a introjetar valores espirituais e humanísticos
no sistema de justiça.
As definições de justiça restaurativa podem ser agrupadas levando-se em consideração
três referenciais (ASSUMPÇÃO e YAZBECK, 2014): funcional, valores e princípios e o
referencial transformativo:
a) A compreensão funcional descreve o processo restaurativo em si. Este foi o caminho trilhado
pela ONU em 2002, conforme se observa das terminologias enunciadas pela Resolução
12/2002:
Programa Restaurativo: se entende qualquer programa que utilize processos restaurativos
voltados para resultados restaurativos.

27

Texto da Resolução nº 12/2002 do Conselho Econômico e Social da ONU. Princípios Básicos para utilização
de
Programas
de
Justiça
Restaurativa
em
Matéria
Penal.
Disponível
em:
http://www.juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Resolucao_
ONU_2002.pdf. Acesso em 01/02/2018. Tradução livre por Renato Sócrates Gomes Pinto disponível em:
http://www.un.org/documents/ecosoc/dec/2000/edec2000-inf2-add2.pdf. Acesso: 01/02/2018.
28
Resolução 225/2016, Art. 1º. A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico de
princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre os valores relacionais,
institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano,
concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado na seguinte forma: I – é necessária a participação do
ofensor, e, quando houver, da vítima, bem como das suas famílias e dos demais envolvidos no fato danoso, com a
presença dos representantes da comunidade direta ou indiretamente atingida pelo fato e de um ou mais facilitadores
restaurativos; III – as práticas restaurativas serão coordenadas por facilitadores restaurativos capacitados em
técnicas autocompositivas e consensuais de solução de conflitos próprias da Justiça Restaurativa, podendo ser
servidor do tribunal, agente público, voluntário ou indicado por entidades parceiras; III – as práticas restaurativas
terão como foco a satisfação das necessidades de todos os envolvidos, a responsabilização ativa daqueles que
contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência do fato danoso e o empoderamento da comunidade,
destacando a necessidade da reparação do dano e da recomposição do tecido social rompido pelo conflito e as suas
implicações para o futuro. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2289. Acesso em:
31.01.2018.
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Processo Restaurativo: qualquer processo no qual a vítima e o infrator, e, quando necessário ou
apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, participam
ativamente na resolução dos conflitos causados pelo crime, geralmente com a ajuda de um
facilitador. Os processos restaurativos podem abarcar a mediação, a conciliação, as reuniões
familiares ou comunitária (conferencing) e os círculos de sentença (sentencing circles).
Resultado Restaurativo: significa um acordo alcançado devido a um processo restaurativo,
incluindo responsabilidades e programas, tais como reparação, restituição, prestação de
serviços comunitários, objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas das partes,
bem como a reintegração da vítima e do ofensor.
b) Referencial baseado em Valores, Princípios e Resultados pretendidos: é uma abordagem
mais abrangente ligado ao movimento neozelandês. O Ministério da Justiça da Nova Zelândia 29,
ao conceituar a justiça restaurativa, o fez de forma mais ampla dando ênfase aos princípios e
valores humanos, bem como à flexibilidade dos procedimentos adotados.
c) Referencial Transformativo: aborda um conceito para além da resolução de conflitos. Essa
corrente tem como referência os trabalhos desenvolvidos por Schich (2004), que procura
prevenir, reduzir, transformar e ajudar os envolvidos no conflito a se recuperarem da violência
em todos os sentidos. Os processos restaurativos são pautados numa dimensão transformativa
da construção da paz trabalhando as intervenções estruturadas em valores (direitos humanos
universais) e nas habilidades relacionais (trabalha os indivíduos capacitando-os para
relacionamentos sustentáveis).
Explorando um pouco mais o conceito de justiça restaurativa no âmbito penal, defino
Justiça Restaurativa como uma “nova” forma de administrar as demandas criminais através da
proposta de promover, entre os protagonistas do delito, iniciativas de diálogo, de respeito, de
solidariedade, de inclusão, de cooperação, de responsabilização e de fraternidade. Embora
trabalhe, sim, na consciência do delito praticado e na reparação do dano causado às vítimas30,
as práticas restaurativas não se fixam no terreno da culpa e buscam a renovação de todos aqueles

29

Justiça Restaurativa é um termo genérico para todas as abordagens do delito que buscam ir além da condenação
e da punição e abordar as causas e as consequências (pessoais, nos relacionamentos e sociais) das transgressões,
por meio de formas que promovam a responsabilidade, a cura e a justiça. A justiça Restaurativa é uma abordagem
colaborativa e pacificadora para a resolução de conflitos e pode ser empregada em uma variedade de situações
(familiar, profissional, escolar, no sistema judicial etc.). Ela pode também usar diferentes formatos para alcançar
suas metas, incluindo diálogos entre a vítima e o infrator, “conferências” de grupo ou de comunidades e familiares,
círculos de sentenças, painéis comunitários, e assim por diante. (Declaração do Ministério da Justiça da Nova
Zelândia/junho de 2003). (ELLIOT, 2010, apud ASSUMPÇÃO e YAZBECK, 2014, p.49)
30
À designação “vítimas”, consideramos: (1) vítimas diretas: pessoas diretamente afetadas pelo delito; (2) vítimas
indiretas ou secundárias: familiares das vítimas e dos ofensores e a comunidade.
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envolvidos no conflito em projeções de futuro para que se sintam preparados para seguirem
seus caminhos.
Podemos ainda dizer que a concepção de justiça restaurativa no âmbito penal
compreende que o delito é um comportamento nocivo violando pessoas e relações interpessoais
que geram danos à vítima primária, aos familiares da vítima e do ofensor e à comunidade
(vítimas secundárias), bem como ao próprio ofensor. Na visão de “comportamento socialmente
nocivo” presume-se uma vida social (a vida em sociedade), onde todos os indivíduos estão
interligados. Esta concepção encontra suas raízes nas tradições culturais e religiosas, mais
especificamente na tradição de alguns povos indígenas e, principalmente, nos princípios
judaico-cristãos. Nas escrituras judaicas, a palavra Shalom significa viver a vida imerso num
sentido de “retas relações” com os outros, com o Criador e com o meio ambiente. Para o povo
Maori, a ideia da centralidade dos relacionamentos se expressa pelo termo Whakapapa; para os
Navajos, hozho; para muitos africanos, Ubuntu; para o budismo tibetano, tendrel. (ZEHR,
2017). Assim, o dano de um é o dano de todos! Isto implica numa visão de Justiça em que o
comportamento socialmente nocivo de um dos indivíduos da comunidade demanda a busca pela
neutralização do dano causado, bem como pelo restabelecimento de todos os envolvidos:
vítimas e ofensor.

2.1.1 A Justiça Restaurativa NÃO é ....

Embora eu tenha trabalhado, acima, algumas delimitações conceituais, considerei que
trabalhar o que a justiça restaurativa não é (ZHER, 2017), engrandecerá o estudo teórico da
presente tese, pois, em pesquisa de campo, observei que muitos operadores do direito,
conquanto falem de justiça restaurativa, desconhecem seu conteúdo doutrinário e prático.
Percebi, também, que outras pesquisas trazem esse dado (PALLAMOLLA, 2018; TONCHE,
2018).
A prestação jurisdicional, para além dos considerados “meios adequados de resolução
de conflitos”, vem (ou deveria estar) se adaptando às novas demandas das sociedades. As
formas auto compositivas de administração de conflitos chegaram ao âmbito Judicial e
igualmente vão se adequando às características próprias de cada comunidade, bem como do
próprio Poder Judiciário. A justiça restaurativa vem tentando ser inserida no Brasil como uma
alternativa de gestão de demandas nos âmbitos da Infância e Juventude, dos Juizados Especiais
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Criminais e no âmbito das escolas. Há bem pouco tempo, muito timidamente e com excessivas
reservas, escassos projetos buscam, nas práticas restaurativas, procedimentos que possam
ajudar no enfrentamento e prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. Em
face das especificidades da Lei 11.340/2006, vale lembrar Sica (2007, p.10) quando da
conceituação do instituto em questão: “Mais do que uma teoria em formação, a justiça
restaurativa é uma prática ou, mais precisamente, um conjunto de práticas em busca de uma
teoria. (...)”. Pode-se extrair que a justiça restauradora não se trata de um conceito fechado e
suas metodologias não são procedimentos rígidos ou pré-determinados/normatizados. Importa,
antes de tudo, que as abordagens ou programas restaurativos estejam projetados para alcançar
os princípios fundamentais da justiça restaurativa. Destarte, para além de um conceito, se faz
importante compreender o que não é a Justiça Restaurativa (ZEHR, 2015) e, sob as lentes de
Howard Zehr31 (2015, p.19-26), pode-se dizer que:
a) A justiça restaurativa não tem como objeto principal o perdão ou a reconciliação;
O perdão ou a reconciliação não são o foco da Justiça Restaurativa, não sendo, portanto,
considerados como pré-requisitos ou um resultado necessário do procedimento. Há
circunstâncias, durante as práticas restaurativas, que um ou ambos podem vir a acontecer ou,
ainda, a redução de hostilidades entre as partes. Algumas vítimas ou defensores de vítimas
opõem-se à Justiça Restaurativa por achar que será estimulado (ou até mesmo constranger) que
perdoem ou se reconciliem com aqueles infratores que lhe causaram danos ou aos seus
familiares.
Durante a presente pesquisa, bem como durante o trabalho de dissertação, pude observar
que muitos operadores do direito e profissionais que atuam em instituições governamentais e
não governamentais, em especial quando se trata da Lei Maria da Penha, são resistentes à
aplicação da Justiça Restaurativa como uma alternativa à administração de conflitos (incluindo
aqui a mediação), por desconhecerem os pilares desse instituto e imaginarem que o
procedimento, necessariamente, acontecerá com os envolvidos juntos e que a finalidade é

31

Howard Zehr é reconhecido mundialmente como um dos pioneiros da Justiça Restaurativa por sua aplicação
prática integrada ao sistema judiciário norte-americano e pesquisa de novos campos de aplicação. É professor,
escritor e consultor. Atualmente é professor de Sociologia e Justiça Restaurativa na Eastern Mennonite University,
no graduate Conflict Transformation Program (curso de graduação Programa de Transformação de Conflitos) em
Harrisonburg/Virgínia, Estados Unidos, e codiretor do Center for Justice and Peacebuilding. Anteriormente,
Howard atuou por 19 anos como diretor do Comitê Central Meninita do Departamento de Crime e Justiça dos
Estados Unidos. Fundador e Diretor da Elkhart County PACT, agora o Centro de Justiça Comunitária, o primeiro
programa de reconciliação entre vítimas e infratores dos Estados Unidos. Começou sua carreira na área jurídica
como Professor Associado e Co-diretor do curso de Ciências Sociais e Projeto de Lei da Universidade de
Talladega, na cidade de Talladega/Alabama. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Zehr.
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trabalhar a reconciliação ou perdão. Por tal desconhecimento, é possível verificar essa situação
até mesmo quando da proposta de mediação em conflitos no âmbito de Família.
b) A justiça restaurativa não implica necessariamente numa volta às circunstâncias anteriores.
Muitos entendem que o termo “restaurativo” designa apenas o sentido de restaurar, de
consertar alguma situação ou relacionamento. Contudo, essa expressão também significa
‘começar novamente’, ‘renovar’, ‘reiniciar’, um novo caminho. E isso vale para a vítima e para
o infrator.
Uma pessoa com histórico de abusos e traumas, ou uma vida inteira de comportamento
nocivo, por exemplo, talvez não tenha um estado relacional ou pessoal saudável para
o qual retornar. Sua situação precisa ser transformada e não restaurada. Da mesma
forma, a Justiça Restaurativa visa transformar e não perpetuar padrões (...).
Frequentemente a Justiça Restaurativa requer um movimento na direção de um novo
senso de identidade e saúde, ou novos relacionamentos mais saudáveis. Muitos
defensores da Justiça Restaurativa a veem como um caminho para restaurar um
sentido de esperança e um sentido comunitário no mundo. (ZEHR, 2015, p.20)

c) A justiça restaurativa não é mediação.
Tal como os programas de mediação, muitos programas de Justiça Restaurativa são
desenhados em torno da possibilidade de um encontro facilitado entre vítimas,
ofensores e, possivelmente, familiares e membros da comunidade. No entanto, nem
sempre se escolhe fazer o encontro, nem seria apropriado. Além disso, as abordagens
restaurativas são importantes mesmo quando o ofensor não foi identificado ou preso,
ou quando uma das partes não se dispõe ou não pode participar. Portanto, as
abordagens restaurativas não se limitam ao encontro. (ZEHR, 2015, p.21) (grifo
meu)

Há uma confusão conceitual em relação à justiça restaurativa e mediação, o que tem
dificultado a implantação da mediação penal no Brasil, segundo Pallamolla (2018, p.158):
A confusão conceitual hoje existente no campo da justiça restaurativa Brasil talvez
ajude a explicar porque a mediação penal não avança no cenário nacional. Ao ser
identificada com a prática do círculo, a justiça restaurativa no Brasil parece ter se
fechado para a mediação penal. É como se tivesse se pacificado a ideia de que a
mediação pode ser aplicada a qualquer outra espécie de conflito (como, por exemplo,
conflitos familiares ou envolvendo as partes de um contrato), como de fato já o é há
algumas décadas, exceto o criminal. Isso se deveria ao fato de que a mediação
possuiria princípios incompatíveis com a natureza dos casos criminais, os quais
pressupõem um desiquilíbrio intrínseco entre as partes, o que impediria, por exemplo,
que se estabelecesse uma igualdade entre elas.

A mediação de conflitos é um instituto independente da Justiça Restaurativa e
desenvolveram-se, inicialmente, em âmbitos diferentes. Em geral, possuem princípios e
finalidades que se identificam. Dentre as diversas práticas restaurativas, temos a mediação de
conflitos (mediação vítima-ofensor). Esse tema será abordado no capítulo 3.
d) A justiça restaurativa não tem por objeto principal reduzir a reincidência ou as ofensas em
série.
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A justiça restaurativa possui, dentre as suas finalidades, ajudar as vítimas a serem
capazes de reconhecer e estabelecer as suas necessidades. Por outro lado, o transgressor precisa
ter ciência do dano causado pela sua conduta, deve ser incentivado a assumir a responsabilidade.
A redução do índice de reincidência e criminalidade pode ser uma consequência do
programa de justiça restaurativa, mas não é o seu objeto específico.
e) A justiça restaurativa não é um programa ou projeto específico.
Muitos programas adotam a Justiça Restaurativa no todo ou em parte. Contudo não
existe um modelo puro que possa ser visto como ideal ou passível de implementação
imediata em qualquer comunidade. (...). Do mesmo modo, todos os modelos estão,
em alguma medida, atrelados à cultura. (...). A Justiça Restaurativa não é um mapa,
mas seus princípios podem ser vistos como uma bússola que aponta na direção
desejada. No mínimo, a Justiça Restaurativa é um convite ao diálogo e à
experimentação. (ZEHR, 2015, p.23)

Daí a importância em não importar uma metodologia de um outro país, cuja cultura e
ordenamento jurídico são diferentes dos nossos, e querer implanta-la aqui no Brasil sem adequála às nossas necessidades e, principalmente, sem observar à carência dos envolvidos no conflito.
Com o estudo de casos, observa-se que a justiça restaurativa tenta ser construída “de cima para
baixo” e com a Resolução 225/2016, o Judiciário, através do CNJ, vem trazendo, num corpo
normativo regras, os padrões e procedimentos a serem seguidos. Isto, por si só, contraria a
essência da justiça restaurativa, que permite “ajustes” dentro das necessidades, possibilidades
e recursos de cada programa de práticas restaurativas.
f) A justiça restaurativa não se limita a ofensas menores ou ofensores primários.
Segundo Howard Zehr (2015, p.24), as práticas restaurativas “são desafiadoras em todas
as ofensas onde se verifica um significativo desequilíbrio de poder, incluído crimes de ódio,
bullyng e abuso sexual de menores”. Contudo, nestas situações, os facilitadores precisam ter
sido capacitados cuidadosamente e especificamente em relação a esses temas, bem como quanto
às questões implícitas que geram essa violência. Por isso, o referido autor aconselha cautela na
aplicação da justiça restaurativa em crimes de violência doméstica, não obstante, nesse campo,
têm emergido abordagens restaurativas com resultados muito exitosos.
g) A justiça restaurativa não é algo novo nem se originou nos Estados Unidos.
As raízes da justiça restaurativa são tão antigas quanto a história da humanidade e o seu
desenvolvimento deve muito às tradições culturais indígenas e religiosas tendo, os povos da
América do Norte e Nova Zelândia, se beneficiado com a herança deixada pelos seus povos
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nativos. O considerado ‘campo moderno’ da justiça restaurativa desenvolveu-se nos anos 70
com a implantação de diversos projetos-piloto nas comunidades norte-americanos.
h) A justiça restaurativa não é um remédio nem necessariamente um substituto para o sistema
judicial.
A justiça restaurativa não é um remédio para todos os males e, principalmente, não
surgiu para ser substituto do Sistema Judicial. As práticas restaurativas não servem como
respostas para todas as situações. Ela surge como mais uma alternativa para administrar
conflitos com abordagem numa dimensão mais pessoal e interpessoal.
Penso que a justiça restaurativa, em especial quando aplicada no âmbito criminal, deve
ser posta com cautela e, em alguns casos, o transgressor ainda não está ‘pronto’ para absorver
essas práticas restaurativas e, mesmo quando lhe é oportunizado trilhar um caminho diverso da
criminalidade, ele escolhe continuar na mesma estrada que o trouxe ao Sistema de Justiça.
i) A justiça restaurativa não é necessariamente uma alternativa ao aprisionamento.
(...) as abordagens restaurativas podem também ser usadas em conjunto com as
sentenças de detenção, ou em paralelo a estas. A Justiça Restaurativa pode ser uma
alternativa à prisão, podendo assim reduzir nossa dependência do sistema prisional.
Entretanto, não elimina a necessidade de alguma forma de encarceramento em alguns
casos. (ZEHR, 2015, p.26)

Importante esse ponto porque, muitas vezes, nos deparamos com profissionais, tanto
operadores do Direito quanto aqueles que atuam em instituições em defesa dos direitos da
mulher, cuja resistência em relação à prática da justiça restaurativa se dá por acharem que o
agressor ficará impune e não responderá pelo delito praticado. Alguns críticos penalistas, em
especial os garantistas, se opõem à mediação penal e às práticas restaurativas enumerando
obstáculos como: o “direito de punir” para dar, à coletividade, uma satisfação legítima à
necessidade psicológico-social de castigo; contraria os princípios da legalidade e da igualdade;
a redução de garantias através da informalização de tais institutos pode resultar em déficits de
imparcialidade. 32
j) A Justiça Restaurativa não se contrapõe necessariamente à justiça retributiva.
Tanto a Justiça Restaurativa quanto a justiça retributiva reconhecem que a conduta
socialmente nociva provoca um desequilíbrio e um prejuízo entre indivíduos e,
consequentemente, na sociedade; ambas reconhecem que o infrator deve ser responsabilizado
32

Para adentrar o tema sobre as críticas à Mediação Penal e à Justiça Restaurativa realizadas pelos juristas
penalistas, recomendo leitura da obra “Justiça Restaurativa e Mediação Penal: O Novo Modelo de Justiça e a
Gestão do Crime”, autoria de Leonardo Sica.
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pelo dano causado e que a vítima (e/ou familiares da vítima) merecem algo pelo dano sofrido.
Contudo, a abordagem as difere.
A justiça retributiva postula que a dor é o elemento capaz de acertar as contas, mas na
prática ela vem se mostrando contraproducente, tanto para a vítima quanto para o
ofensor. Por outro lado, a teoria da Justiça Restaurativa sustenta que o único elemento
apto para realmente acertar as contas é a conjugação do reconhecimento dos danos
sofridos pela vítima e as suas necessidades com o esforço ativo para estimular o
ofensor a assumir a responsabilidade, corrigir os males e tratar as causas daquele
comportamento. Ao lidar de modo positivo com esta necessidade de vindicação ou
acerto de contas a Justiça Restaurativa tem o potencial de legitimar todas as partes,
ajudando-os a transformar suas vidas. (ZEHR, 2015, p.82)

Howard Zher (2015) pondera sobre a necessidade de um sistema de justiça para ser
utilizado nos casos complexos, hediondos e naqueles casos em que as pessoas negam suas
responsabilidades, sendo necessário a busca de uma “verdade”. O autor pontua, também, sobre
a indispensabilidade de ter um processo que atenda às necessidades e obrigações da sociedade,
interesses esses que ultrapassam os daqueles envolvidos diretamente no conflito. Este sistema
de justiça deveria ter como meta ser o mais restaurativo possível.

2.1.2 Princípios da Justiça Restaurativa

No contexto de compreender a justiça restaurativa, abordarei, neste item, os seus
princípios. Doutrinariamente, são muitos os princípios norteadores das práticas restaurativas.
Decidi, neste momento da tese, seguir àqueles enumerados no art. 2º da Resolução 225/2016,
quando se terá oportunidade para pontuar algumas características da justiça restaurativa que,
pelo exposto no texto da referida Resolução, em alguns momentos, é confundida com uma de
suas práticas (ou melhor, compreende-se os círculos restaurativos como único instrumento da
justiça restaurativa). Nesse sentido, Pallamolla (2018, p.150):
A ideia de que a justiça restaurativa é aplicada por meio de práticas ‘circulares’ – ou
seja, que aquela traz o conceito de ‘circularidade’ – além de ser uma ideia difundida
na prática, também está presente no discurso oficial sobre o tema. Em recente obra
publicada pelo CNJ (2016) sobre justiça restaurativa e a Resolução 225 de 2016 –
escrita, diga-se de passagem, quase que exclusivamente por juízes e seus assessores –
, diversos textos utilizam a ideia da circularidade.
O primeiro texto do livro, escrito por um dos relatores da proposta de resolução do
CNJ, chega a enumerar os tipos de “técnicas para a resolução de conflitos”
desenvolvidas pela justiça restaurativa desde os anos 1970, apontado o “processo
vítima-ofensor”, a “conferência familiar”, o “círculo restaurativo” e o “processo
circular” como alguns exemplos. No entanto, apesar de reconhecer a multiplicidade
das práticas restaurativas, aponta para uma prevalência do uso do ‘processo circular’
no Brasil, o que atribui a particularidades da sociedade brasileira – e não com o fato
da prática ‘circular’ ter sido difundida no país pelo próprio Poder Judiciário (...).
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Por outro lado, pontuar os princípios restaurativos me permitirá uma melhor análise do
campo prático da justiça restaurativa como possibilidade de administrar parte dos conflitos da
Lei Maria da Penha.

I. Princípio da Voluntariedade

Os procedimentos que integram a justiça restaurativa têm o caráter da voluntariedade
(autonomia da vontade das partes). Razão pela qual, o facilitador (de círculos restaurativos) ou
o mediador deve entrar em contato com os envolvidos, para que sejam esclarecidos acerca do
funcionamento da metodologia adotada, qual o procedimento utilizado e quais os objetivos. As
partes possuem autonomia para decidirem se querem, ou não, participar do processo
restaurativo como instrumento de solução de seus conflitos.
A voluntariedade deve estar presente no momento em que as partes são esclarecidas
sobre o procedimento e optam por iniciá-lo, durante o período em que esteja sendo efetuado,
bem como no momento da assinatura do acordo.
As práticas restaurativas buscam desenvolver a recuperação, o restabelecimento
daqueles envolvidos no conflito e procura trabalhar a comunicação não violenta como forma
de diálogo nas relações, oportunizando, assim, a transformação pessoal. É importante que as
partes queiram se submeter ao procedimento para que os objetivos sejam alcançados.

II. Princípio da Imparcialidade

O facilitar/mediador é um terceiro imparcial, pois não defende, não representa nenhuma
das partes, nem tem qualquer interesse próprio nas questões envolvidas no conflito. É papel do
facilitador restaurativo garantir a igualdade dos envolvidos no conflito, tentando preservar o
equilíbrio entre os interesses e necessidades de todos, sem assumir a posição de nenhuma das
partes.
Neutralidade é o respeito às diferenças e que tal conceito está adstrito ao princípio da
imparcialidade. Significa dizer que, durante o processo restaurativo, o facilitador irá se deparar
com concepções, crenças religiosas, manifestações morais e culturais diferentes das suas. Ele
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não irá se despir de seus valores para conduzir os encontros. Contudo, atuará de forma imparcial
em benefício de todos.
Ainda sobre a concepção da neutralidade, podemos dizer que o facilitador/mediador
manterá sua neutralidade resguardando a efetivação dos direitos fundamentais guardados na
Declaração Universal dos Direitos do Humanos, cerne da Justiça Restaurativa.
A credibilidade, gerada pela confidencialidade do procedimento, e a imparcialidade são
características essenciais para que as partes se sintam à vontade para relatar o conflito (conflito
aparente) e os acontecimentos que o permeiam (conflito real). A confiabilidade/credibilidade
do facilitador/mediador é obtida quando este atua de forma imparcial e neutra frente aos
envolvidos.

III. Princípio da Consensualidade

O princípio da consensualidade nos permite dar um enfoque cooperativo (‘ganharganhar’) ao conflito penal. Caracteriza-se pelo fato de as partes trabalharem numa posição de
cooperação, colaboração. O sentimento de não adversariedade conduz todo o processo
restaurativo dando espaço a um diálogo pacífico. A base dessa 'estratégia' é conceber uma
solução satisfatória a cada um dos envolvidos (vítima, ofensor e comunidade). Para que isso
ocorra, é preciso que os participantes elaborem alternativas de solução e a partir delas, analisem
a melhor para todos. As práticas restaurativas: estabelecem novas ligações entre os indivíduos,
gerenciam rupturas; ou ainda restauram os laços que se distenderam ou foram submetidos a
qualquer dano (SIX, 2001).
A partir desse momento, as pessoas tendem a reaprender (ou aprender) a negociar as
diferenças diretamente com o outro quando surgirem novos conflitos individuais ou da
comunidade. Em outras palavras, é possível administrar o conflito de uma forma positiva.
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IV. Princípio da Confidencialidade

A confidencialidade é um princípio essencial aos procedimentos restaurativos para que
as partes se sintam seguras para relatar todos os fatos que norteiam a contenda, bem como expor
suas vontades e sentimentos possibilitando, assim, trabalhar o conflito na sua integralidade.
As informações sobre o problema são trabalhadas sem que saiam do âmbito da justiça
restaurativa. O relato de cada um dos envolvidos, nos encontros individuais, não é exposto à
outra parte sem autorização prévia. Quando o facilitador/mediador julgar algum acontecimento
narrado como importante para a facilitação do diálogo, deverá perguntar à parte em questão se
poderá expor tal fato.
É vedado ao facilitador restaurativo prestar testemunho em juízo acerca das informações
obtidas no procedimento restaurativo (art. 15, II da Resolução 225/2016 do CNJ).

V. Princípio da Participação

O Princípio da Participação nos leva a questionar: Quem são os interessados na
resolução do conflito?
Podemos dizer que todos aqueles envolvidos33 direta e indiretamente no fato danoso têm
interesse em resolver o conflito. Assim, partimos da premissa que o ofensor, a vítima (direta),
a comunidade, os familiares da vítima, os familiares do ofensor (vítima indireta) além de serem
interessados na solução da demanda são de alguma forma, responsáveis pelo propósito de que
todos sejam ‘atendidos’ nesta resolução. Numa visão macro, podemos incluir, neste rol, o
Estado.
O CNJ, através do art. 1º, inciso I, da Resolução 225/2016, assegurou que todos os
envolvidos no conflito participem do processo restaurativo: é necessária a participação do
ofensor e, quando houver, da vítima, bem como das suas famílias e dos demais envolvidos no
fato danoso, com a presença dos representantes da comunidade direta ou indiretamente atingida
pelo fato.

33

Verificar, no Capítulo 1 do presente trabalho, os envolvidos no conflito.
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Embora a determinação supramencionada, é comum que procedimentos restaurativos
aconteçam sem a participação de todos os envolvidos direta e indiretamente no conflito. Há
programas restaurativos em que os envolvidos no delito participam, contudo, não há o encontro
vítima-ofensor. Assim como há outras metodologias que trabalham as partes diretamente
envolvidas no conflito em ambientes separados, como por exemplo, os processos circulares de
construção de paz em que muitos são os modelos de círculos restaurativos e a escolha por cada
um deles dependerá do contexto do conflito. Esse tema será abordado nos itens 3.3 (Ferramentas
da justiça restaurativa).

VI. Princípio da Corresponsabilidade

A justiça restaurativa se ergue sobre três elementos simples (ZEHR, 2017): (1) os danos
e as consequentes necessidades (primeiramente das vítimas; posteriormente, da comunidade e
do ofensor); (2) as obrigações (do ofensor e da comunidade) advindas do dano; e o (3)
engajamento na administração do conflito (por parte da vítima, da comunidade e, em especial,
daquele que causou o dano).
Lembrando que, para a justiça restaurativa, o delito é uma violação de pessoas e de
relacionamentos interpessoais determinando um desequilíbrio social. E na concepção do
“comportamento socialmente nocivo”34, todos aqueles envolvidos direta e indiretamente com
o conflito são corresponsáveis pelo reequilíbrio social.
O princípio da corresponsabilidade significa um engajamento, por parte de todos os
envolvidos no fato danoso (violação), para resolver o conflito, detectando as necessidades e
trabalhando para que elas sejam atendidas nos três níveis de obrigação: vítima, comunidade e
ofensor. A sociedade deve responder às vítimas, ajudando a identificar e atender suas
necessidades. Da mesma forma, a comunidade deve atender às necessidades dos ofensores,
buscando não apenas restaurar, mas transformar. (ZEHR, 2008, p.190).
A corresponsabilidade é relevante no momento das decisões para que os acordos que
porventura sejam construídos possam ser mais sólidos e duradouros, fazendo com que o risco,
no descumprimento das obrigações contraídas, se reduza.

34

Verificar o desenvolvimento do conceito de Justiça Restaurativa (item 2.1).
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VII. Princípio do atendimento às necessidades de todos os envolvidos

Na concepção restaurativa, quando da ocorrência de um fato danoso (violação), tem-se
como um dos eixos na solução do conflito, o atendimento às necessidades de todos os
envolvidos, quais sejam: vítima (vítima direta), comunidade, familiares da vítima e do ofensor
(vítimas indiretas) e ofensor.
O presente princípio nos proporciona analisar a importância da inserção da vítima na
solução do conflito para que possam expor suas insatisfações, medos e inseguranças decorrentes
do fato delituoso; para que possam conversar sobre o problema, sobre seus sentimentos. A partir
de então, conseguimos detectar quais são as suas necessidades para que as mesmas possam ser
atendidas.
Em muitos programas de Justiça Restaurativa, membros da comunidade, juntamente
com os familiares da vítima e do ofensor, são diretamente envolvidos na resolução do conflito.
Sem dúvida que todos eles sofrem as consequências do fato danoso possuindo, portanto,
necessidades que devem ser atendidas. Estas perpassam o sentimento de insegurança e medo, a
informação de que algo está sendo feito e quais os procedimentos adotados para que a “paz” se
restabeleça e a violência cesse. Lembremos que as vítimas indiretas (ou secundárias) são
corresponsáveis nas obrigações advindas do dano e no engajamento para solucionar o conflito.
A Justiça Penal tradicional trabalha apenas a responsabilização do ofensor assegurando
que o mesmo receba a punição que “merece”. Surge, aqui, com o Princípio do atendimento às
necessidades de todos os envolvidos, um novo paradigma. A Justiça Restaurativa preocupa-se,
em primeiro lugar, com a vítima (direta) de um ato ilícito. Contudo, traz como segundo maior
foco, a preocupação de assegurar que o ofensor compreenda o dano que causou (compreender
a conduta praticada e compreender as consequências da sua conduta), se responsabilize pelos
atos praticados (reconhecer sua responsabilidade), repare, de alguma forma, o dano causado e
que as suas necessidades possam ser detectadas para que, também, possam ser atendidas. Todos
nós (sociedade) precisamos “abrir espaço” na dor causada por um crime para entender que o
ofensor tem muitas necessidades. É preciso conceber que a identificação e tratamento destas
necessidades são de interesse da própria sociedade. O infrator integra (ou reintegrará) esta
sociedade.
Na Justiça Restaurativa, aqueles que se envolvem em conflitos criminais serão trazidos
para um programa em que possa ser mantido o rigor da lei, contudo, num regime de aclaramento
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de consciência, de retomada de posição, de aquisição de novos valores, de novos ideais, para
que, quando saírem desse "tribunal de consciência", estejam habilitados a integrar, de forma
desejável, a sociedade. Ao final do tratamento, a finalidade é que possam retirar a 'capa' de
‘marginais’ para vestirem a roupa de um homem consciente, renovado.
Embora não seja assunto do presente item, ressalta-se que atender as necessidades do
ofensor não é abandonar totalmente a detenção e restrição, que para determinados casos, são
necessárias. Mas, facultar ao ofensor a possibilidade de mudar suas condutas deve ser elemento
primordial em qualquer forma de responsabilização ou punição.35 Cabe ao ofensor aceitar ou
não esta oportunidade. O nosso papel, a nossa responsabilidade, é oportunizar ao ofensor a
possibilidade de transformação pessoal!
O princípio do atendimento às necessidades de todos os envolvidos nos permite “trocar
as lentes” sobre a Justiça Penal para compreender que todos os envolvidos no delito precisam
estar presentes na resolução deste conflito e que todos eles se corresponsabilizem no
reequilíbrio da rede denominada ‘sociedade’.

VIII. Princípio da Reparação do dano

Como já mencionado, no paradigma Restaurativo, o crime é uma violação de pessoas e
de relacionamentos interpessoais. Em outras palavras, as vítimas diretas e indiretas foram
lesadas de alguma forma e, portanto, precisam ser reparadas. A reparação pode ser econômica,
moral ou, ainda, através de um trabalho voluntário. O ressarcimento do dano se insere na
responsabilização do ofensor. Em um programa restautivo, trabalha-se para que os ofensores
compreendam que o fato por eles praticado gerou consequências danosas às vítimas e, ao
mesmo tempo, são estimulados a assumirem suas responsabilidades, dentre elas reparar o dano
(tanto quanto possível).

“(...) As prisões foram originalmente criadas como alternativas mais humanas aos castigos corporais e à pena de
morte. O encarceramento deveria atender às necessidades sociais de punição e proteção enquanto promovem a
reeducação dos ofensores. Uns poucos anos depois de sua implementação, as prisões tornaram-se sede de horrores
e nasceu o movimento para a reformulação do sistema prisional. O reconhecimento da inadequação e mau uso das
prisões logo levou à busca de “alternativas” ao encarceramento. (...) A rede de controle e intervenção se ampliou,
aprofundou e estendeu, mas sem efeito perceptível sobre o crime e sem atender às necessidades de vítima e
ofensor.” (ZEHR, 2008, p.61/62).
35
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IX. Princípio da Urbanidade

Podemos dizer que o Princípio da Urbanidade tem aporte na dimensão social 36 da
dignidade humana. Nessa perspectiva, vale registrar a lição habermasiana que, numa acepção
rigorosamente moral e jurídica, considera a dignidade da pessoa vinculada à simetria das
relações humanas e, portanto, a sua integridade resulta justamente das relações interpessoais
marcadas pela recíproca consideração e respeito (SARLET, 2009).
Os procedimentos restaurativos prescindem da voluntariedade de seus participantes.
Contudo, a partir do momento em que definem participar, se submetem ao “dever de
urbanidade”, que significa: respeitar os outros participantes, bem como o facilitador
restaurativo, ter boas maneiras, trabalhar o diálogo através da comunicação não violenta, enfim,
seguir as regras estabelecidas e pré-fixadas no primeiro encontro ou sessão.

X. Princípio do Empoderamento

Nas relações entre indivíduos, é comum detectarmos táticas ou estratégias utilizadas por
cada um deles para conseguir uma posição privilegiada e, até mesmo, exercer um poder sobre
o outro. Há técnicas a serem utilizadas pelo facilitador/mediador, durante os processos
restaurativos, que contribuem para o equilíbrio do poder entre os conflitantes. Dentre elas,
destaca-se o empowerment ou empoderamento pessoal.
A técnica do empowerment trabalhará a autonomia da vontade das partes e a autonomia
trabalhará para reconhecer a autonomia do outro, rompendo, assim, com a relação de poder
entre os mediados. “A autonomia da vontade nos convoca a tratar com dignidade os seres
humanos, a não fazer aos outros aquilo que não queremos que os outros façam conosco.”37
(PESQUEIRA & ORTIZ, 2010, p.236).

Verificar item 3.4, do Capítulo 3, “Dignidade humana, Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos”.
A autonomia da vontade nos convoca a tratar com dignidade os seres humanos, a não fazer aos outros aquilo
que não queremos que os outros façam conosco (PESQUEIRA & AUB, 2010). Os encontros se tornam mais fáceis
quando nos importamos e preocupamos com o que acontece com o outro. A autonomia da vontade, na mediação
associativa, encontra-se sempre distante do individualismo ou do egocentrismo e sempre leva consigo a disposição,
o ânimo, o compromisso para solucionar os conflitos sem passar por cima dos direitos dos demais. Este é um
Princípio Cristão. Há dois mil anos, Jesus passou pela Terra e nos disse “Façam aos outros o que você quer que os
outros lhe façam.” (Bíblia, Mateus, 7:12).
36
37
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Empoderar, pode ser entendido como desenvolver capacidades (LEDERACH, 2018).
Há, pelo menos, duas abordagens a serem feitas sobre a aplicação do princípio do
empoderamento na justiça restaurativa: (1) trabalhar o empoderamento das partes para que lhes
sejam restabelecidos a autonomia e o poder; (2) trabalhar o empoderamento dos envolvidos
para que tenham o poder e a responsabilidade na resolução dos seus problemas para atender às
suas necessidades.
O empoderamento da vítima se dá quando esta se sente ouvida, valorizada, reconhecida
como um ser humano cujos direitos são respeitados. Esse empoderamento lhe permitirá detectar
suas reais necessidades, bem como participar das definições e decisões no decorrer do
procedimento e do acordo.
Através de técnicas específicas, o facilitador restaurativo tentará obter o melhor das
partes, ajudando-as a buscar suas qualidades e, posteriormente, as qualidades do outro38.
Trabalha-se, em especial com a vítima e o ofensor, uma projeção de futuro para que deixem de
ter como foco o fato danoso e passem a ter perspectivas de uma vida ‘melhor’, diferente daquela
que os levou a vivenciar um conflito criminal.
Conforme mencionado no “Princípio do atendimento às necessidades de todos os
envolvidos”, os ofensores também possuem necessidades a serem atendidas (e devem ser
atendidas). Embora tenham praticado um fato danoso, a justiça restaurativa reconhece que os
próprios ofensores sofrem também um dano 39. Os procedimentos restaurativos lhes oferecem
apoio e tratamento respeitoso ao longo dos procedimentos, valorizando mudanças pessoais,
estimulando o reconhecimento e responsabilização dos atos praticados. E, quando suas
necessidades e aptidões são consideradas, os mesmos são empoderados. E isso lhes dá a chance
de se transformarem em um ser humano consciente, renovado, apto a viver em sociedade.

38

Aos seres humanos são inerentes qualidades positivas e negativas, existindo uma inacabada combinação de umas
e outras qualidades em nossas relações, o que, às vezes, provoca o surgimento de conflitos. As atitudes ante esses
conflitos podem nos conduzir a interações saudáveis e seguras. O conflito pode ser transformado em uma
oportunidade para melhorarmos. No contexto da Escola de Mediação Associativa sempre se leva em consideração
as qualidades positivas dos protagonistas do conflito e procura-se a plena compreensão de sua importância durante
o diálogo, mas, sobretudo, que as qualidades sejam refletidas na relação. Um dos pilares da referida Escola é o
Princípio das Qualidades Positivas. (PESQUEIRA & ORTIZ, 2010)
39
Em geral, a maioria daqueles que se envolvem, como ofensores, em conflitos criminais já se encontram à
margem da sociedade (outsiders). A Ressocialização do infrator não consegue obter êxito com o atual Sistema
Criminal. Necessário buscar meios que viabilizem a inclusão social e ressocialização, seja através de um
tratamento, seja deixando de lado a antiga e enraizada ideia de que se trata do inimigo público, no caso do réu, e
passando a observá-los como seres humanos que também necessitam de um tratamento digno, sem estigmatização,
embora respeitemos os rigores da lei penal brasileira. Isso lhes permitirá a oportunidade de uma mudança real de
comportamento, de empoderar-se para a transformação de condutas para serem inseridos na sociedade, etc.
Sabemos, também, que parte daqueles que hoje se encontram no rol de “culpados” ainda não estão prontos para se
submeterem a um procedimento restaurativo.
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Através do empoderamento das partes, estas passam a construírem seus acordos se
sentido mais seguras e, com o passar do tempo, elas se sentem aptas para administrar seus
próprios conflitos.

XI. Princípio da Informalidade

Diferentemente do Judiciário, os processos restaurativos são informais e flexíveis,
permitindo ao facilitador a utilização de técnicas que visam apurar as situações que permeiam
e envolvem o conflito apontado (conflito aparente), detectando o conflito real (apuração dos
dados e fatos que estão, verdadeiramente, causando a angústia e a insatisfação dos envolvidos).
Os envolvidos no processo restaurativo terão ampla liberdade para estabelecer as
cláusulas do acordo, desde que seus termos sejam aceitos voluntariamente por todos e que
respeitem a dignidade humana.
Podemos incluir no Princípio da Informalidade, os Princípios da Oralidade 40 e
Flexibilidade. No entanto, é importante pontuar que os Princípios da Oralidade e da
Informalidade não podem ser preteridos em razão da celeridade do procedimento.
As práticas restaurativas são, essencialmente, pautadas na oralidade. A oralidade deve
ser efetivada, durante todo o procedimento, através do respeito mútuo. Para tanto, o
facilitar/mediador pode interromper, a qualquer momento, uma sessão/encontro restaurativo
para lembrar, aos participantes, as regras básicas do procedimento em questão. A característica
da oralidade tem como foco o diálogo, ou seja, as partes possuem o momento de falar, de
escutarem um ao outro (escuta ativa) e de escutar o facilitador/mediador (escuta ativa).
Trabalha-se a comunicação entre as partes, que denomino de comunicação restaurativa.

XII. Princípio da Celeridade

A informalidade, oralidade e flexibilidade dos Processos Restaurativos permitem que
estes apresentem maior rapidez na resolução do conflito (Princípio da Celeridade). Tal rapidez

Sobre o tema “Princípio da Oralidade”, indico leitura da obra “Os Rituais Judiciários e o Princípio da Oralidade:
construção da verdade no processo civil brasileiro”. Autora: Bárbara Gomes Lupetti Baptista.
40
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deve sempre estar conjugada com os fins da Justiça Restaurativa, que tem como parâmetro para
a resolução de conflitos o viés qualitativo e não quantitativo. Ainda assim, os procedimentos
restaurativos são infinitamente mais céleres que o processo penal na justiça comum, que se
‘arrasta’ por anos, aumentando o sentimento de ‘injustiça’ na vítima, nos seus familiares e na
comunidade (e, consequentemente, surge o sentimento de insatisfação). A Justiça Restaurativa
tem como cerne “retificar as coisas” ou, nas palavras de Zehr (20017, p.44), “endireitar as
coisas”41, através de um tratamento humanizado, com resultados individualizados e um
processo célere.

2.1.3 Justiça Restaurativa e Justiça Retributiva

A Justiça Restaurativa se situa como uma terceira via entre o modelo de justiça
retributiva, direcionada para o crime e castigo do autor, e a justiça reabilitadora, dirigida ainda
à punibilidade do delinquente, mas com um viés de recuperação e reinserção social do mesmo.
O modelo restaurador contempla a necessidade de o ofensor assumir sua responsabilidade e
consequências de suas ações frente à vítima e à comunidade.
Para Howard Zehr (2008, p.170),
Duas lentes bem diferentes poderiam ser descritas da seguinte forma:
Justiça retributiva
O crime é uma violação contra o Estado, definida pela desobediência à lei e pela culpa.
A justiça determina a culpa e inflige dor no contexto de uma disputa entre ofensor e
Estado, regida por regras sistemáticas.
Justiça restaurativa
O crime é uma violação de pessoas e relacionamentos. Ele cria a obrigação de corrigir
os erros. A justiça envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na busca de soluções
que promovam reparação, reconciliação e segurança.

Diversos estudos afirmam que o objetivo principal do modelo de justiça restaurativa é
restaurar a paz, reparar o dano, prevenir novos crimes e a vitimização através da reconciliação,
da mediação, da restituição e da compensação (VALLEJO e GESTOSO, 2010, p.200). Para
tanto, enfatiza, na resolução do conflito, a participação da vítima, do ofensor e terceiros
envolvidos indiretamente no delito.
Já a justiça criminal brasileira, como expõe Kant de Lima (1999) em uma abordagem
antropológica, trabalha com um “sistema de verdades” (disposições constitucionais, judiciárias

41

“Endireitar” sugere reparação, restauração ou recuperação. (ZEHR, 2017, p.45)
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e policiais) usado alternativa e alternadamente sem que uma ‘verdade’ desqualifique a outra.
Podem coexistir em conformidade com a “dogmática jurídica”, pois, as normas jurídicas se
anulam automática e reciprocamente quando entram em contradição por se encontrarem
hierarquizadas. O Sistema Penal, regido pelo Código de Processo Penal, trabalha, basicamente,
dentro de um sistema inicialmente inquisitorial (inquérito policial) para, depois, passar à fase
do contraditório, quando o juiz irá proferir uma sentença que exprime a “verdade real”, o “justo
convencimento/livre convencimento” com o exame das provas contidas nos autos.
A justiça retributiva preocupa-se com o fato, com a culpabilidade e fixação de uma
pena, sem analisar as demandas dos envolvidos no delito. O Sistema Penal Brasileiro, em seu
Artigo 59 do Código Penal e Artigo 2º da Lei de Execuções Penais, adota como finalidades da
pena a prevenção, repressão e ressocialização. A justiça restaurativa, por outro lado, verifica
as necessidades da vítima (informação, participação, reparação emocional, moral e econômica
etc.), mas não negligencia em relação às necessidades do ofensor e da comunidade.
Abaixo, quadro analítico com algumas diferenças entre a justiça restaurativa e o modelo
tradicional de justiça penal:
Quadro 6 - Diferenças entre a justiça restaurativa e o modelo tradicional de justiça penal 42
MODELO TRADICIONAL
1. Objeto

O crime e seu autor;

MODELO RESTAURATIVO
- As partes ofendidas pelo crime;
- As suas consequências do delito.

2. Objetivos

- Verificação da responsabilidade;

- Ressarcimento da vítima; (emocional,
- Punição do culpado ou reabilitação moral, material/econômico/simbólico);
do réu.
- Trabalhar com o “réu” um aclaramento
(Modelo Retributivo e Modelo de consciência, de retomada de posição,
de aquisição de novos valores, de novos
Reabilitativo)
ideais, para que, quando saírem desse
“tribunal de consciência”, estejam
habilitados a integrar, de forma
desejável, a sociedade.
- Restauração da paz jurídica.

3. Delito

O delito é uma ofensa contra o Estado,
uma violação da lei. Ato cometido
contra o Estado.

O delito é uma ofensa à vítima e/ou à
comunidade (parte ofendida pelo crime).

Elaborei o presente quadro a partir do estudo realizado nas seguintes obras: 1) texto “Justiça Restaurativa: novo
paradigma para a transformação social” (material disponibilizado pela Universidade de Léon/Espanha no curso de
‘Master em Resolución de Cnflictos y Mediación’); 2) Leonardo Sica (2007) “apud” Scardaccione, Baldry e Scali
(La mediazone penale; 1998); 3) VALLEJO e GESTOSO (2010); 4) LAZCANO (2011). 5) BIANCHINI, (2012);
6) ZHER, (2008; 2018).
42
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É uma violação de pessoas e relações
interpessoais.
4. Ação
delituosa

O delito é um ato individual com
responsabilidade individual.

O delito tem tanto uma dimensão da
responsabilidade individual quanto
social.

5. Meios

Aplicação de pena detentiva e de
medidas alternativas.

Atividade em favor da vítima. (Solução
consensual).
A Justiça Restaurativa pode ser
trabalhada
concomitantemente
à
aplicação de pena detentiva, restritiva e
de medidas alternativas.

6. Vítimas

As vítimas são periféricas ao A Justiça Restaurativa é aplicada de
processo, a quem não se oferece nada. forma a não causar uma “vitimização”.
Praticamente, não há assistência Contudo, as vítimas são protagonistas do
psicológica, econômica ou jurídica processo de resolução do delito, a quem
se proporciona uma reparação moral,
por parte do Estado.
Há, por parte da vítima, frustração e social e, em muitos casos, econômica.
ressentimento com o sistema jurídico
penal.

Suprem-se as necessidades individuais e
coletivas da vítima e da comunidade.
As práticas restaurativas têm como
prioridade a segurança da vítima.

O ofensor é definido por seus déficits.
Não é efetivamente responsabilizado,
mas punido pelo fato praticado.

O ofensor é definido pela capacidade de
reparar.

8. Comunidade

A comunidade é representada pelo
Estado.

A comunidade é considerada uma vítima
indireta e, portanto, em muitos casos,
atua facilitadora do processo restaurativo
e corresponsável para a restauração do
bem-estar de seus membros.

9. Ênfase

Ênfase nas relações adversativas.

Ênfase no diálogo, nos sentimentos e
interesses das partes, nas consequências
da conduta delitiva e na transformação da
comunicação (respostas não violentas ao
conflito).

10. Profissional

Operadores do Direito / operadores
penitenciários e sociais.

Mediadores e Facilitadores restaurativos
(podem ser operadores do direito ou não)
/ envolvimento da comunidade.

11. Decisão

Sentença proferida pelo Juiz após
formar o seu “livre convencimento”
analisando as provas contidas nos
autos;

O Acordo, que possa vir a ser firmado
entre os envolvidos, é fruto de uma
decisão consensual construída de forma
cooperativa, negociada.

7. Ofensor

Trabalha-se, com o ofensor, um projeto
de vida para o futuro.
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12. Foco

Embora as sentenças responsabilizem
os ofensores (sentido de punição), não
os tornam responsáveis pelos atos que
praticaram.

O ofensor compreende os danos causados
pela sua conduta e se responsabiliza
pelos atos praticados, bem como pelas
obrigações assumidas no acordo.

Foco de atenção: estabelecer o castigo
ou a inocência, baseado no passado.

Foco de atenção: resolver o problema nas
responsabilidades – obrigações no futuro.
Foco nos danos e nas necessidades.

Fonte: elaboração própria a partir de textos sobre o tema.

Sobre o tema dos apontamentos entre justiça restaurativa e justiça retributiva, Zehr
(2008, p.258/259) expõe que:
No fundo, Trocando as lentes nos incita a mudar as perguntas que fazemos. Em vez
de nos preocuparmos com as três perguntas que dominam o sistema judicial ocidental
(Que lei foi violada? Quem fez isso? O que ele merece?), proponho que sejamos
guiados pelo que dominei Perguntas Guia da Justiça Restaurativa: Quem sofreu o
dano? Quais são suas necessidades? Quem tem obrigação de supri-las? Quais as
causas? Quem tem interesse na situação? Qual o processo apropriado para envolver
os interessados no esforço de tratar as causas e corrigir a situação?

As práticas restaurativas propõem uma alteração de paradigma sendo importante
ressaltar que a justiça restaurativa não tem a pretensão de substituir o modelo retributivo.
Contudo, é necessária uma redefinição do papel da justiça penal cujo olhar, segundo Zaffaroni
(2007), deve estar voltado para o cumprimento da lei concretizado sob a integração social,
ampliação dos espaços democráticos, fortalecimento do diálogo e das relações interpessoais e,
consequentemente, a redução da violência punitiva.

2.1.4 Ferramentas da Justiça Restaurativa

As ferramentas da justiça restaurativa se constituem no intercâmbio entre as vítimas e
os ofensores, dependendo da necessidade das partes ou de como elas se encontrem em relação
ao conflito, podendo, em alguns casos, serem atendidos e trabalhados separadamente. Em
muitos casos, trabalham para que o ofensor se responsabilize pela restauração do dano
(material, emocional, moral, existencial, social) causado à vítima e à comunidade. São práticas
voltadas para a administração do conflito através do diálogo, da comunicação não violenta e da
cooperação (PRANIS, 2017).
Dentre as formas de intervenção da justiça restaurativa, destacamos, abaixo, três
modelos considerados precursores: Conferências Familiares, Círculos Restaurativos e
mediação vítima-ofensor (ZHER, 2018). A partir destes, novas metodologias foram
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desenvolvidas, bem como adaptadas à realidade de cada país. Ressalta-se que qualquer
procedimento restaurativo deve ter como fundamento os princípios 43 norteadores da Justiça
Restaurativa. Alguns dos programas são desenvolvidos sem a necessidade do encontro entre
vítima e ofensor, bem como há metodologias utilizadas nas conferências ou círculos que adotam
o formato de sessões múltiplas. Nestes encontros, vítimas e ofensores não envolvidos no mesmo
caso e, muitas vezes, membros da comunidade se reúnem para trabalhar temas e questões de
proveito para todos os envolvidos. (SICA, 2017).

I. Conferências familiares ou Conferências Restaurativas:

As conferências restaurativas têm sua origem na Nova Zelândia e Austrália.
A legislação neozelandesa adotou, no ano de 1989, o modelo das conferências de grupo
familiar (tradição Maorí) na jurisdição das varas da infância e juventude onde participam os
familiares e todos aqueles responsáveis pelas crianças e adolescentes. Este modelo é concebido
como um espaço para relatar os acontecimentos, expressar os sentimentos e, como função
primordial, construir acordos que contenham a restituição de bens, a reparação moral, os
elementos de prevenção e, muitas vezes, por fazerem o papel do tribunal, inclui a punição.
(ZEHR, 2017). Conforme dispõe a doutrina sobre o tema (ZHER, 2017; 2018; PRANIS, 2017),
o acordo precisa ter a concordância de todos aqueles que integram a conferência.
O modelo australiano foi desenvolvido pela polícia deste país e, por esta razão, os
facilitadores são autoridades policiais treinadas para esta tarefa. Esse modelo trabalha, de modo
positivo, o sentimento da vergonha. Não obstante considerar que as “conferências bemsucedidas envolvem o gerenciamento e não a promoção da vergonha”, este é um tema altamente
controverso, pois, “alguns argumentam que a vergonha é muito volátil e perigosa, de modo que
seria arriscado estimular o tratamento desse assunto numa conferência, muito embora ela esteja
presente nas duas partes. ” (ZEHR, 2017, p.69). Outro ponto altamente controvertido do modelo
australiano, é o fato de os facilitadores serem policiais porque, em muitas comunidades, a
relação destas com a Polícia não é pacífica (PRANIS, 2017).

43

O item 2.1.2 do presente capítulo trata os princípios norteadores da justiça restaurativa trazidos pela Resolução
225/2016 do CNJ.
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Nas conferências reúnem-se o facilitador restaurativo, a vítima, o infrator, familiares,
amigos e vizinhos de ambos, bem como outros possíveis membros da comunidade. Cabe ao
facilitador coordenar o encontro seguindo um roteiro pré-estruturado onde, após as boas-vindas
e informações sobre o processo, o ofensor inicia a conversa explicando o que aconteceu e como
a ofensa atingiu o outro. Por sua vez, a vítima descreve sua experiência e expõe os danos
resultantes da atitude do ofensor. Após a fala dos suportes da vítima e do ofensor, o grupo
decide o que o ofensor deve ser fazer para reparar o dano e qual suporte ele necessita para esta
reparação. O acordo é assinado por todos os participantes do encontro e enviado às autoridades
competentes. (MEIRELLES; YAZBEK, 2014).

II. Círculos Restaurativos ou Círculos de Construção de Paz:

Estes círculos foram adaptados dos tradicionais círculos de diálogo, prática comum
entre os indígenas da América do Norte. Nos Estados Unidos, os círculos foram inseridos
através da filosofia justiça restaurativa incluindo todos os envolvidos no conflito (vítimas do
crime, os infratores e a comunidade) num processo de entendimento sobre os danos causados e
na tentativa de construírem estratégias para repara-los (PRANIS, 2017).
O primeiro círculo reconhecido por sentença judicial se deu no caso de Philip Moses44,
em 1991, no Tribunal do Território de Yukon, na vara do Juiz Barry Stuart, que ao descrever o
processo designou-o com a terminologia de “Círculos de Construção de Paz”.
As abordagens circulares se ampliaram e estão sendo utilizados em vários contextos e
com várias abordagens, tendo como ponto central o diálogo. “A filosofia dos Círculos
reconhece que todos precisam de ajuda e que, ajudando os outros, estamos ao mesmo tempo,
ajudando a nós mesmos. ” (PRANIS, 2017, p.18). Os círculos vêm recebendo diferentes
classificações de acordo com a sua finalidade e metodologia aplicada. Há círculos de: Diálogo,
Compreensão, Restabelecimento, Sentenciamento, Apoio, Construção do Senso Comunitário,
Resolução de Conflitos, Reintegração, Celebração.

44

Sentença judicial disponível em: http://www.usask.ca/nativelaw/factums/view.php?id=124. Acesso em
29/01/2018.
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Os círculos restaurativos são aplicados, em especial, no contexto penal e escolar.
Contudo, suas metodologias estão sendo adaptadas para solucionar conflitos no âmbito
comunitário, organizacional, trabalhista e na área da saúde (PRANIS, 2017).
Independentemente da metodologia utilizada ou do âmbito do conflito, os círculos são
fundamentados em valores que alimentam e estimulam vínculos benéficos entre os indivíduos.
“Os Círculos partem do pressuposto de que existe um desejo humano universal de estar ligado
aos outros de forma positiva. ” (PRANIS, 2017, p.39). Pode-se pedir aos participantes do
círculo que escolham ou que falem quais valores devem estar presentes e porquê. A partir deste
ponto, inicia-se uma interação entre os participantes, bem como favorece, ao facilitador,
conhecer quais princípios são trazidos pelos integrantes do círculo e quais precisam ser
delineados e trabalhados. Podemos identificar como estrutura ideológica dos círculos os
seguintes valores, dentre outros: honestidade, respeito, coragem, confiança, empatia, inclusão,
compaixão, espiritualidade, humildade, perdão (perdoar a si mesmo, em primeiro lugar),
fraternidade.
Segundo Kay Pranis (2017, p.41-42), ao explicar sobre os círculos de construção de paz
(círculos restaurativos), a maioria das culturas indígenas (de onde surgiu os círculos
restaurativos) trazem como fundamento do círculo que tudo no Universo está ligado, e que é
impossível isolar algo e agir sobre aquilo sem atingir todo o resto. Deste preceito, compreendese: (1) o Princípio da Dignidade (dimensão social do princípio da dignidade) 45; (2)
reconhecimento do impacto das nossas ações sobre os outros e, consequentemente, a
responsabilização para com os nossos atos; (3) se estamos todos interligados, o dano de um é
um dano para todos, bem como o bem praticado a um é um bem praticado para todos.
Pela metodologia do círculo de construção de paz desenvolvida por Pranis (2017), em
síntese, o processo circular se desenvolve em três fases. Contudo, antes de iniciar a preparação
do círculo é importante verificar se ele é a ferramenta da justiça restaurativa adequada para
aplicar ao caso concreto. Vejamos:
Momento que antecede à preparação do Círculo Restaurativo: determinar se o círculo
restaurativo é a ferramenta adequada para aquele conflito. É necessário analisar se os principais
45

(...) Importante ressaltar a dimensão social do princípio da dignidade da pessoa. Se todos são iguais em dignidade
e direitos, conforme expresso na Declaração Universal de 1948, há de se fazer uma análise da dignidade individual
de cada um, bem como do ser humano na vida em comunidade (o homem em sua relação com os demais). Desta
dimensão intersubjetiva, implica dizer que tal princípio gera direitos e deveres correlatos. Em outras palavras, as
relações sociais devem ser reguladas pelo princípio da dignidade humana, que designa "não o ser homem, o
indivíduo, mas a humanidade que se encontra em todos os seres humanos." (BARRETTO, Vicente. O Fetiche dos
direitos humanos e outros temas, p.65). FELIPE, 2017.
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envolvidos querem participar (voluntariedade); existe um facilitador restaurativo treinado e
com experiência para coordenar o círculo de forma a trazer segurança emocional e física para
os participantes?
1ª Fase: Preparação do círculo – identificar quem participará (ou quem deverá participar): partes
diretamente envolvidas no conflito, envolvidos indiretos, pessoas ou profissionais que podem
contribuir com as partes; os envolvidos diretamente devem se familiarizar-se com o processo a
ser desenvolvido durante o círculo; o facilitador deverá estudar e compreender o contexto do
conflito.
A primeira e segunda fase são denominadas de ‘fase preparatória’ para que, a partir de
então, possa dar início aos círculos. As citadas etapas podem ser desenvolvidas em círculos
restaurativos ou não.
2ª Fase: Círculo (Encontro com as partes) – identificação dos valores partilhados;
esclarecimento dos princípios orientadores do círculo; partilhar vivências (e contar histórias);
perquirir o conflito, suas causas e os danos; conceber ideias para resolver os conflitos e reparar
os danos; desenvolver acordos esclarecendo as responsabilidades.
3ª Fase: Acompanhamento – acompanhar o cumprimento do acordo; averiguar as causas de um
eventual descumprimento de alguma as cláusulas do acordo
São considerados como elementos estruturais dos Círculos: Cerimônia, Orientações,
Bastão da fala, Coordenação/Facilitação e decisões consensuais (PRANIS, 2017).
a) Cerimônia: Na cerimônia de abertura, o facilitador dará as ‘boas vindas (rapport) aos
participantes explicando-lhes novamente a dinâmica a ser desenvolvida, bem como os
princípios que regem o Círculo. A cerimônia de fechamento deverá ser desenvolvida
reconhecendo o esforço e a participação de cada um dos presentes. É importante, ao término
das atividades, todos os envolvidos saiam com algum sentimento bom (alívio, conforto,
confiança, perspectiva de futuro etc.), ainda que seja apenas um círculo de diálogo.
b) Orientações: É o momento em que o facilitador relembrará os princípios e valores que
norteiam os círculos restaurativos e pontuará, junto com os participantes, quais deles serão
trabalhados, em especial, naquele círculo. É o momento, também, de lembrar sobre a fala e a
escuta restaurativas, sobre as expectativas em relação ao comportamento de cada um dos
presentes, assegurando, assim, um ambiente de respeito e confiança para todos. O facilitador
restaurativo poderá desenvolver as orientações no próprio círculo pedindo a cada um dos
participantes que diga o que quer para si mesmo dos outros. As falas serão anotadas num flip
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charps ou numa lousa (quadro branco, quadro escolar) para que, quando o último fizer a sua
colocação, o Facilitador possa ler aquelas orientações e que as mesmas passem a valer para
todos que compõem o Círculo.
c) Bastão da Fala: é um objeto simbólico que passará de pessoa para pessoa na roda. O detentor
o ‘bastão’ terá a oportunidade da fala (fala restaurativa) enquanto os outros o escutam
ativamente (escuta restaurativa). É importante que aquele que está com o objeto se sinta seguro
e que esteja à vontade para falar voluntariamente (o participante não é obrigado a falar; ele
poderá ficar um tempo em silêncio e passar o bastão ou simplesmente passar o bastão sem
falar).
d) Coordenador ou Facilitador: Embora não seja responsabilidade do facilitador encontrar
soluções (ou defini-las) para dirimir o conflito, ele participa do processo oferecendo ideias,
falando seus pensamentos e pode contar suas histórias 46.
e) Decisões consensuais: Importante lembrar que nem todos os círculos restaurativos visam
decisões ou acordos. Contudo, quando for o caso, as decisões devem ser tomadas de forma
consensual e com a cooperação e concordância de todos os participantes do círculo. Ressaltase que os acordos construídos com a participação de todos os envolvidos (diretos ou indiretos)
geram a corresponsabilidade, o que os tornam mais eficazes.

III. Encontros entre vítima e ofensor (mediação vítima-infrator):

Os encontros vítima-ofensor privilegiam o atendimento da vítima, do ofensor e, quando
o mediador julgar necessário, de terceiros que se ligam ao conflito de alguma forma ou que
possam dar suporte aos envolvidos diretamente.
Importante pontuar que as sessões de uma mediação entre vítima e ofensor não
necessariamente tenham que ocorrer com os dois juntos. Lembremos que o ponto central da
mediação como ferramenta da justiça restaurativa, não é o acordo. Este, surge como
consequência de um procedimento restaurativo. Mesmo porque, entendemos que o acordo pode
ser construído pelas partes com o auxílio do mediador em sessões individuais. Deve-se atender
aos princípios restaurativos.

46

Não se fala em neutralidade do Facilitador, como acontece em outras formas de resolução de conflitos. (PRANIS,
2017).
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O instituto da mediação existe e desenvolveu-se por si só. É amplamente utilizado no
âmbito do Direito de Família (mediação familiar) e vem alcançando o mesmo destaque em
outras áreas de conflito, tais como: internacional, empresarial, ambiental, trabalhista,
organizacional, condominial, comunitária, escolar, posse/propriedade, saúde, Administração
Pública etc. Muitas são as escolas que desenvolvem conceitos e teorias sobre a Mediação.
Podemos considerar como Escolas Clássicas a Mediação Harvardiana (FISHER; URY;
PATTON, 2014), Mediação Transformativa (BUSH; FOLGER, 2008), Mediação Circular
Narrativa (PARKINSON, 2016) e Mediação Associativa (PESQUEIRA; AUB, 2010).
Assim, podemos dizer que tanto a justiça restaurativa quanto a mediação penal são
institutos enquadrados no rol dos métodos alternativos de resolução de conflitos, existindo um
campo de interação entre os dois. Por essa razão, dedicamos o capítulo 3 à mediação penal.

2.2 O ACESSO À JUSTIÇA E A JUSTIÇA RESTAURATIVA

A justiça restaurativa, assim como a mediação de conflitos, tem sido introduzida no
Judiciário sob o viés de acesso à justiça e com o fim de ser um sistema pluri-processual47
(BRASIL, 2016), razão pela qual passo a fazer breves considerações sobre o tema.
O Princípio Constitucional do Acesso à Justiça (artigo 5º, XXXV da Constituição
Federal de 1.988) tem definição ampla 48. Considerado por Cappelletti e Garth (2015, p.12)
como “requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico
moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”, esse
princípio, há muito tempo, vem sofrendo transformações e tentando romper barreiras para
acompanhar as demandas da sociedade moderna. Um novo enfoque de ‘acesso à Justiça’ vem
sendo estudado, pesquisado e analisado de forma abrangente não só no meio jurídico, mas
principalmente pela sociologia, antropologia, ciência política e econômica. Nesta concepção
mais ampla, chamada pelos referidos autores de “terceira onda” incluiu-se a advocacia judicial

O Fórum Múltiplas Portas “compõe-se de um poder judiciário como um centro de resoluções de disputas, com
distintos processos (...). Assim, m vez de existir apenas uma “porta” – o processo judicial – que conduz à sala de
audiência, o FMP trata de um amplo sistema com vários distintos tipos de processo que formam um “centro de
justiça”, organizado pelo Estado, no qual as partes podem ser direcionadas ao processo adequado a cada disputa”.
(BRASIL, 2016; p.42)
48
As ondas de Acesso à Justiça – Primeira Onda: Assistência Judiciária para os pobres; Segunda Onda:
Representação dos interesses difusos; Terceira Onda: Acesso à Representação em Juízo a uma Concepção mais
Ampla de Acesso à Justiça. Um Novo enfoque de Acesso à Justiça. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988)
47

71

e extrajudicial e a atenção voltou-se ao “conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas
e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades
modernas.” (CAPPELLETTI E GARTH, 2015, p. 67-68).
O “Acesso à Justiça”, considerado ponto central do processo, pressupõe um estudo
aprofundado na ciência jurídica. Cappelletti e Garth (1988, p. 13) observam que é preciso
“ampliar sua pesquisa para mais além dos tribunais e utilizar os métodos de análise da
sociologia, da política, da psicologia e da economia, e ademais, aprender através de outras
culturas”. Acrescentamos, neste ponto, que o diálogo do Direito com a antropologia permite a
compreensão da forma como os institutos jurídicos são atualizados na sociedade, permitindo
uma melhor percepção dos mesmos, bem como das nossas práticas superando, assim, o fosso
que separa o Direito da sociedade, que se traduz, a título ilustrativo, no debate jurídico sobre a
falta de eficácia das normas jurídicas e na própria crise de legitimidade de nossos Poderes
Constituídos. (DUARTE; 2011, p.2).
Por ‘Acesso à Justiça’, numa perspectiva material e não apenas formal, entende-se o
acesso a uma ordem jurídica justa que seja efetivamente acessível a todos, lhes assegurando
não só o direito de ação, mas o acesso a resultados individualizados e socialmente justos aos
envolvidos em um conflito. Nesse cenário, se insere as ADRs – Alternative Dispute Resolution.
Ressalta-se, também, que a ampliação do acesso à justiça foi influenciada pelo
acelerado processo de globalização na sociedade democrática e fez o Homem buscar a
adequação do Direito ao mundo contemporâneo, alcançando, assim, a regulação das práticas
sociais que não se limita mais à esfera propriamente política ou socioeconômica, mas atinge a
regulação de novíssimas dimensões da experiência social, além de todo um conjunto de práticas
e de normas pouco delimitadas pelos sistemas jurídicos anteriores. Essa crescente invasão do
direito na organização da vida social iniciou-se com a chamada “judicialização das relações
sociais”. 49
No Brasil, o processo de judicialização das relações sociais teve, na criação dos Juizados
de Pequenas Causas, um dos mais louváveis esforços para tornar a justiça acessível a todas as
classes sociais. Posteriormente, com a criação dos Juizados Cíveis e Criminais (Lei 9.099/95),
foram expostas, ao Judiciário, questões sociais em sua expressão bruta, que passou, então, a

Sobre o tema, consultar a obra “Judicialização da política e das relações sociais no Brasil”; Luiz Werneck
Vianna... [et al.]. Rio de Janeiro: Revan.
49
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conhecer, mais concretamente, os dramas vividos pelo seguimento mais pobre da população,
os seus clamores e expectativas em relação à justiça.
A criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais foi um movimento em direção à
criação de formas mais democráticas e rápidas de Acesso à Justiça (VIANNA, L.W. et al.;
1999). Entretanto, tais instrumentos foram insuficientes para aplacar as demandas da população
para atendimento dos seus anseios por justiça, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa.
Assim, a tendência que se observa é a de desenvolver procedimentos alternativos para dirimir
os conflitos sociais, como a arbitragem, a conciliação, a negociação e, com especial destaque
nesse momento, a mediação.
No âmbito criminal, a falibilidade do sistema penitenciário (BITENCOURT, 2004), o
direito ao acesso à Justiça e a complexidade dos fenômenos conflito e violência, contribuem
para inserir um “novo” paradigma de justiça penal – justiça restaurativa – no contexto sócio
jurídico brasileiro 50 (BRASIL, Resolução 225/2016).
No contexto acima descrito, vivencia-se também a socialização do Direito Penal
quando, então, novos esforços se fazem necessários para pleitear o cumprimento das promessas
democráticas ainda não realizadas na modernidade. Começou-se, assim, desde 2004, a trabalhar
o conceito de justiça restaurativa no Brasil, cujo desenvolvimento se deu de forma mais ampla
a partir do envolvimento direto da Organização das Nações Unidas – ONU51.
O movimento internacional reconhecendo e estimulando as práticas restaurativas
iniciou-se e ganhou força nos anos oitenta/noventa. No contexto brasileiro, podemos destacar
a influência das Resoluções Conselho Econômico e Social (ECOSOC) da Organização das
Nações Unidas e, em 2004, iniciou-se o Programa “Reforma do Judiciário”, do Ministério da
Justiça, que considera o Acesso à Justiça
Um direito humano e um caminho para a redução da pobreza, por meio da promoção
da equidade econômica e social. Onde não há amplo acesso a uma Justiça efetiva e
transparente, a democracia está em risco e o desenvolvimento sustentável não é
possível. Assim, a ampliação do acesso à Justiça no Brasil é uma contribuição certeira
no sentido da ampliação do espaço público, do exercício da cidadania e do
fortalecimento da democracia. A democratização do acesso à Justiça não pode ser
confundida com a mera busca pela inclusão dos segmentos sociais ao processo
judicial. Antes disso, cabe conferir condições para que a população tenha
conhecimento e apropriação dos seus direitos fundamentais (individuais e coletivos)
Resolução 225/2016 do CNJ: “(...) Considerando que o direito ao acesso à justiça (...) compreende o uso de
meios consensuais, voluntários e mais adequados a alcançar a pacificação de disputa; Considerando que, diante da
complexidade dos fenômenos conflito e violência (...); Texto completo da Resolução 225/2016 disponível em:
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_225_31052016_02062016161414.pdf.
Último acesso: dezembro/2018.
51
Resolução 1999/26 (de 26/07/1999), Resolução 2000/14 (de 27/07/2000) e a Resolução 2002/12 (24/07/2002).
50
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e sociais para sua inclusão nos serviços públicos de educação, saúde, assistência
social, etc., bem como para melhor harmonização da convivência social. (...)52

Em 2005, a Secretaria de Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, e o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) firmaram um acordo para implantar a
Justiça Restaurativa nas cidades de São Paulo, Brasília, Porto Alegre e São Caetano do Sul
através do Projeto “Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”.
Conforme se extrai do texto do referido Projeto53:
O sistema penal brasileiro vivencia uma crise que reclama a busca de novas
alternativas, defende o texto do projeto “Promovendo práticas restaurativas no sistema
de Justiça brasileiro”, (...). A Justiça Restaurativa consiste na “aplicação de métodos
de negociação e mediação na solução de conflitos penais, por intermédio da inclusão
da vítima e comunidade no processo penal”, de maneira a “conciliar os interesses e
expectativas de todas as partes envolvidas no problema criminal, por meio da
pacificação da relação conflituosa” que originou o delito.

O Ministério da Justiça fez, em 2004, um mapeamento de programas de Acesso à Justiça
por Sistemas Alternativos de Administração de Conflitos 54 e, à época, concluiu que as formas
alternativas de resolução de conflitos devem ser consideradas alternativas complementares que
podem ajudar a construir “espaços em que a gestão social de interesses antagônicos se faça com
base no direito, no respeito aos direitos fundamentais, desvalorizando assim as formas violentas
e opressivas de resolução de disputas, sempre tão presentes na sociedade brasileira.” (SICA,
2007, p. 154).
Nessa concepção (e no campo teórico), o CNJ tem incluído as práticas restaurativas
como um dos caminhos “ao acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Carta Magna, além
da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica o acesso a soluções efetivas de
conflitos por intermédio de uma ordem jurídica justa e compreende o uso de mios consensuais,
voluntários e mais adequados a alcançar a pacificação de disputa”; (BRASIL, Resolução
225/2016, CNJ).

52

Portal do Ministério da Justiça. Disponível em: http://www.portal.mj.gov.br.
O Projeto “Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro” fez parte da Secretaria de
Reforma do Judiciário/Ministério da Justiça, que, em parceria com PNUD/ONU (Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento), financiaram projetos-piloto para implantação de justiça restaurativa no Brasil. Texto
do Projeto “Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro” disponível em:
http://www.pnud.org.br.
54
Mapeamento Nacional de Programas públicos e não governamentais. Acesso à Justiça por Sistemas Alternativos
de
Administração
de
Conflitos.
Ministério
da
Justiça.
2005.
Disponível
em:
http://www.acessoajustica.gov.br/pub/_downloads/downloads_acesso_justica.pdf.
Disponível
em:
file:///C:/Users/Ana%20Paula/Downloads/Acesso%20%C3%A0%20Justi%C3%A7a%20por%20Sistemas%20A
lternativos%20de%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20Conflitos%20(1).pdf.
Último
acesso:
09/01/2019.
53
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2.3 Desenvolvimento Normativo da Justiça Restaurativa

2.3.1 Movimento Internacional que incentivou o desenvolvimento de práticas
restaurativas no Brasil

O movimento internacional em direção à aplicabilidade da justiça restaurativa iniciouse nos anos setenta e a terminologia ‘justiça restaurativa’ se sedimentou nos anos noventa como
uma alternativa ao sistema penal tradicional, situando-se entre o modelo de justiça retributiva,
voltada para o crime e para o castigo do autor, e o modelo de justiça reabilitadora, dirigida à
recuperação e (re) socialização do delinquente.
A justiça restaurativa ‘nasce’ vinculada à movimentos de humanização do sistema penal
incluindo, aqui, os direitos humanos daqueles que cumprem penas privativas de liberdade, bem
como a necessidade de buscar alternativas à prisão pela consciente falência do sistema
penitenciário devido à sua incapacidade de cumprir com suas funções (finalidades da pena).
Concomitantemente, temos os movimentos defensores dos direitos das vítimas e ‘pro justiça e
paz’. Podemos destacar, nesse cenário, como experiências relevantes no âmbito internacional:
(1) Em Canadá e nos Estados Unidos (Ontario, Kitchner), em 1974 e 1984, iniciou-se o
Programa de Mediação Vítima Ofensor (VORP) no âmbito do Direito Penal Juvenil; (2) GrãBretanha, em 1977, com programas de Mediação para jovens e adultos destinados à resolução
de conflitos entre vizinhos; (3) Em 1985, iniciaram os programas na Bélgica, Áustria e
Alemanha; (4) Valença/Espanha, em 1993, introduziu um Programa de Mediação com adultos.
Na Catalunha no âmbito juvenil e, posteriormente, em Madri, no ano 2001, implantou-se um
programa de mediação comunitária vítima-ofensor; (5) juntamente com o Canadá, a Nova
Zelândia é considerada o berço da Justiça Restaurativa e teve sua legislação específica, sobre
este tema, aprovada em 1989.
O desenvolvimento mais amplo da justiça restaurativa se deu após o envolvimento da
Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Europeia, que, por meio de encontros e
debates multilaterais, validaram documentos importantes e que refletiram diretamente na
implantação da metodologia restauradora.
A ONU, desde 1985, orienta aos seus países integrantes que utilizem, sempre que
adequado, os diferentes meios extrajudiciários de resolução de litígios, incluindo a mediação, a
arbitragem e as práticas de justiça consuetudinária, a fim de facilitar a conciliação e a reparação
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das vítimas55. No ano de 1999, a ONU, de forma mais efetiva e direta, recomenda que seus
Estados Membros adotem as práticas da Justiça Restaurativa. Suas deliberações foram tomadas
através do Conselho Econômico e Social (ECOSOC), sendo formalizadas através de
Resoluções: Resolução 40/34 de 29/12/1985, Resolução 1999/26 (de 26/07/1999), Resolução
2000/14 (de 27/07/2000) e a Resolução 2002/12 (24/07/2002). Esta Resolução, foi de especial
importância por delinear os princípios básicos da Justiça Restaurativa, situando-a no âmbito
dos conflitos penais (Resolução 12/2002: Os Princípios Básicos para se utilizar do programa da
Justiça Restaurativa nos problemas criminais).
Vários países da Europa, da América do Norte, da América do Sul e da África já
possuem leis que regulamentam a prática restaurativa na aplicação da Justiça Criminal. Em
alguns países, há leis específicas sobre o tema e, em outros, a justiça restaurativa está
regulamentada no âmbito do Código Penal e do Código Processual Penal.

2.3.2 Mapeamento Normativo da Justiça Restaurativa no âmbito Nacional

Os movimentos internacionais, em especial as Resoluções da ONU, refletiram no Brasil
junto ao movimento de Reforma do Judiciário, cujo enfoque voltava, naquele momento, para a
abertura de uma justiça coexistencial.
Pode-se dizer que, em 2004, começaram os movimentos mais expressivos em torno da
implantação do conceito de justiça restaurativa junto à Secretaria de Reforma do Judiciário. No
ano de 2005 foram realizados o I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa na cidade de
Araçatuba/SP e a Conferência Internacional “Acesso à Justiça por Meios Alternativos de
Resolução de Conflitos” em Brasília/DF, gerando um documento que delineava os princípios
da Justiça Restaurativa e atitudes iniciais para a sua implementação em solo nacional (Carta de
Brasília). Ainda em 2005, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e
o Ministério da Justiça criaram o projeto "Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de
Justiça Brasileiro", que incentivou o desenvolvimento da Justiça Restaurativa em Brasília, Porto
Alegre e São Caetano do Sul.
Os três supracitados projetos-pilotos foram implantados no âmbito da Justiça Penal:
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Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução N. 40/34 de 29 de novembro de 1985, Artigo 7.
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Brasília/DF: implantação da Justiça Restaurativa nos Juizado Especial Criminal do
Núcleo Bandeirante.



São Caetano do Sul/SP: Justiça e Educação: parceria para a cidadania. Um projeto
implantado nas Varas da Infância e Juventude com foco inicial nos conflitos escolares.



Porto Alegre/RS: Justiça para o Século 21. Este projeto foi implementado nas Varas da
Infância e Juventude.
Os projetos acima especificados se desenvolveram e se ampliaram ao longo dos anos e,

atualmente, estão em funcionamento com ampliação do âmbito de aplicação da justiça
restaurativa, bem como de comarcas.
Contudo, ainda são poucos os lugares onde a justiça restaurativa se desenvolve e, talvez,
um dos motivos seja a necessária parceria/cooperação a ser estabelecida com o Poder Judiciário,
no caso de conflitos criminais (tendo em vista que a grande maioria das ações penais são
públicas, ou seja, o Judiciário é o detentor da administração dos conflitos penais), e com o Poder
Executivo no âmbito escolar (políticas públicas). Este ponto será melhor analisado nos capítulos
seguintes.
Em 2006, com o II Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, realizado em
Pernambuco, foi elaborada a Carta de Recife, que ratificou as estratégias adotadas no âmbito
da justiça restaurativa.
Com a finalidade de viabilizar o desenvolvimento deste novo paradigma restaurativo,
foi proposto o Projeto de Lei nº 7.006/2006, de relatoria do deputado federal Antônio Carlos
Magalhães Neto e de sugestão do Instituto de Direito Comparado e Internacional de Brasília. O
projeto propôs alterações no Código Penal Brasileiro, no Código de Processo Penal e na Lei
9.099/95 para facultar o uso de procedimentos da Justiça Restaurativa no sistema de justiça
criminal em casos de crimes e contravenções penais. Em 31/01/2011, o PL 7006/2006 foi
arquivado, sendo considerado, pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, inadequado para
aquele momento social porque a população brasileira passava por um período de sentimento de
impunidade, com grande produção legislativa com o objetivo de criminalizar condutas e agravar
penas. Em 29/03/2011 foi apresentado Requerimento (REQ 1006/2011) solicitando
desarquivamento e o referido projeto encontra-se desarquivado na Câmara dos Deputados desde
01/04/2011. Em 09/03/2016, foi proferida decisão da Presidência da Câmara dos Deputados, o
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referido projeto foi apensado ao PL 8045/2010 (Projeto de Lei que define o novo Código Penal)
por ter correlação das matérias. 56
O Decreto nº 7.037/2009, ao aprovar o 3º Programa Nacional de Direitos Humanos,
propõe, como uma das diretrizes, a redução da demanda por encarceramento e estimula novas
formas de tratamento dos conflitos, como as sugeridas pelo mecanismo da Justiça Restaurativa.
Tem como um dos objetivos estratégicos a utilização de modelos alternativos de solução de
conflitos. Para tanto, tem como ações programáticas, dentre outras, “fomentar iniciativas de
mediação e conciliação”, “incentivar projetos pilotos de Justiça Restaurativa, como forma de
analisar seu impacto e sua aplicabilidade no sistema jurídico brasileiro” e “desenvolver ações
nacionais de elaboração de estratégias de mediação de conflitos e de Justiça Restaurativa nas
escolas”. (BRASIL, 2009)
Neste painel acima e, considerando as recomendações da ONU, a complexidade dos
fenômenos ‘conflito’ e ‘violência’, o direito ao acesso a soluções efetivas de conflitos através
de uma ordem jurídica justa, bem como o cenário brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) vem trabalhando para o desenvolvimento e implantação da justiça restaurativa.
Em 2010, através da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituiuse a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito
do Poder Judiciário, cabendo aos Tribunais a criação de Núcleos Permanentes de Métodos
Consensuais de Resolução de Conflitos. Inicialmente, a referida Resolução não contemplava a
hipótese de aplicação de métodos restaurativos ou da implantação dos Núcleos Permanentes de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no âmbito criminal (Juizados Especiais
Criminais e Varas da Infância e Juventude - Lei 8.069/90). Tal oportunidade surgiu no ano de
2013, com a Emenda nº 1 ao Ato Normativo em questão. Mesmo que timidamente, tornou-se
escopo do Poder Judiciário Brasileiro a criação de Núcleos Permanentes de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos onde se poderá oportunizar a mediação ou qualquer outro
processo restaurativo como meio judicial e extrajudicial de resolução de conflitos criminais nos
âmbitos das Varas da Infância e Juventude e para os crimes de menor potencial ofensivo
(Juizados Especiais Criminais). O texto da Resolução 125/2010 do CNJ foi alterado pela
Emenda nº 2, de 08/03/2016, considerando a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil)
e a Lei 13.140/2015 (Lei de Mediação). A partir de então, suprimiu-se da Resolução 125 as
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Projeto de Lei 7.006/2006. Disponível em: http://www.camara.gov.br. Acesso em 03/05/2017.
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expressões “processos restaurativos”, “Juizados Criminais”, “mediação penal”57. A Lei de
13.140 disciplina ser objeto da mediação os conflitos que versem sobre direitos disponíveis ou
indisponíveis que admitam transação. Nesta lei, encontramos as expressões 58 “métodos
consensuais de solução de conflitos” e “demais facilitadores da solução consensual de
controvérsias” nos permite interpretar estarem incluídos a justiça restaurativa e o facilitador
restaurativo.
A Lei 12.594/2012 instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE). Em seu art. 35, III estabelece como princípio para a execução de medidas
socioeducativas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional: “prioridade a práticas
ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das
vítimas”.
Em 2015, a Portaria 16 deliberou, como diretrizes de gestão da Presidência do CNJ
(biênio 2015/2016), dentre outras, potencializar a desjudicialização por meio de formas
alternativas de solução de conflitos e contribuir com o desenvolvimento da Justiça
Restaurativa.59 Ainda em 2015, foi instituído um Grupo de Trabalho visando contribuir para a
promoção e construção deste instituto.
Em de novembro de 2015, durante o IX Encontro Nacional do Poder Judiciário,
aprovaram-se as Metas Nacionais para o Judiciário brasileiro alcançar em 2016. Dentre elas, a
Meta 8, dispondo que a Justiça Estadual deve implementar projeto com equipe capacitada para
oferecer práticas de justiça restaurativa, implantando ou qualificando pelo menos uma unidade
para esse fim, até 31.12.2016.

57

Art. 7º Os Tribunais deverão criar, no prazo de 60 (sessenta) dias, Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos, compostos por magistrados da ativa ou aposentados e servidores, preferencialmente
atuantes na área, com as seguintes atribuições, entre outras: (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) § 3º
Nos termos do art. 73 da Lei n° 9.099/95 e dos arts. 112 e 116 da Lei n° 8.069/90, os Núcleos poderão centralizar
e estimular programas de mediação penal ou qualquer outro processo restaurativo, desde que respeitados os
princípios básicos e processos restaurativos previstos na Resolução n° 2002/12 do Conselho Econômico e Social
da Organização das Nações Unidas e a participação do titular da ação penal em todos os atos. (Grifo meu)
Art. 8º Para atender aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, fazendária,
previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, os Tribunais deverão criar
os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania ("Centros"), unidades do Poder Judiciário,
preferencialmente, responsáveis pela realização das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a
cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. (Redação dada pela
Emenda nº 1, de 31.01.13). (grifo nosso)
58
Lei 13. 140/2015, Art.6º, incisos II, III e IV, por exemplo. (Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao
CNJ: II – desenvolver parâmetro curricular e ações voltadas à capacitação em métodos consensuais de solução de
conflitos para servidores, mediadores, conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias,
nos termos do art. 167, § 1º do Novo Código de Processo Civil.
59
Artigo 1º, incisos VI e VII da Portaria 16 de 26/02/2015, CNJ. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/busca-atosadm?documento=2855.
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Em 31 de maio de 2016, o CNJ editou a Resolução 225, que dispõe sobre a Política
Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. Este Ato Normativo delineou,
no campo teórico, a metodologia a ser implementada nos programas justiça restaurativa no
Brasil, disciplinou o seu conceito e os seus princípios norteadores, as atribuições dos Tribunais
de Justiça, dentre outras providências.
Segue, quadro dos atos normativos no âmbito nacional:
Quadro 7: Desenvolvimento nacional da justiça restaurativa e da mediação penal
Desenvolvimento Nacional da Justiça Restaurativa e da Mediação Penal
Resoluções da ONU (influenciaram o A Organização das Nações Unidas – ONU recomenda,
movimento no Brasil):
desde 1999, a adoção da Justiça Restaurativa pelos Estados
Membros.
Resolução 40/34 de 29/12/1985;
Resolução 1999/26 (de 26/07/1999);
Resolução 2000/14 (de 27/07/2000);
Resolução 2002/12 (24/07/2002).
2005: Acordo entre PNUD e Ministério Implantação do Projeto "Promovendo
da Justiça
Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro".
Projeto de Lei nº 7.006/2006

Práticas

O projeto propôs alterações no CP, no CPP e na Lei
9.0099/95 para facultar o uso de procedimentos da Justiça
Restaurativa no sistema de justiça criminal em casos de
crimes e contravenções penais.
31/01/2011: arquivamento;
29/03/2011: desarquivamento;
09/03/2016: apensado ao PL 8045/2010 (Projeto de Lei que
define o novo Código Penal).

Decreto 7.037/2009

Aprovação do 3º Programa Nacional de Direitos Humanos

Lei 12.594/12

Instituiu o Sistema Nacional
Socioeducativo - SINASE.

de

Atendimento

Portarias e Resoluções do CNJ
Resolução 125 (Emenda nº 1/2013)

Artigo 7º, inciso VI, §§ 2º, 3º e do artigo 8º.

Portaria 74/2015

Institui Grupo de Trabalho para contribuir para o
desenvolvimento da Justiça Restaurativa.

Portaria 9/2016

Altera o Grupo de Trabalho instituído para contribuir para
o desenvolvimento da Justiça Restaurativa.

Portaria 54/2016

Institui Grupo de Trabalho para contribuir para o
desenvolvimento de estudos visando à alteração da
Resolução CNJ 128/2011, com observância dos parâmetros
da Justiça Restaurativa.
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Portaria 61/2016

A Portaria 61/2016 acrescenta o inciso XIII no artigo 1º da
Portaria 54/2016, que instituiu o Grupo de Trabalho para o
desenvolvimento de estudos visando à alteração da
Resolução 128/2011 (CNJ), com observâncias dos
parâmetros da Justiça Restaurativa.

Portaria 87/2016

A Portaria 87 de 2016 prorrogou o prazo para apresentação
dos estudos que visavam a alteração da Resolução do CNJ
nº 128/2011, com observâncias dos parâmetros da Justiça
Restaurativa.

Portaria 91/2016

Institui o Comitê Gestor da Justiça Restaurativa.

Resolução 225/2016

Dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no
âmbito do Poder Judiciário.

Meta 8 (Metas a serem alcançadas pelos
Tribunais Estaduais em 2016)

Implementar Práticas de Justiça Restaurativa.

2.3.3 Mapeamento Normativo da Justiça Restaurativa no âmbito do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais

Inicialmente, esclareço que os projetos de justiça restaurativa citados neste item (2.3.3)
não foram objeto da minha pesquisa de campo, que se limitou a observar a administração de
conflitos por práticas restaurativas, no âmbito da violência doméstica e familiar. O item 2.3.3
segue, apenas, a sequência teórica do mapeamento normativo da justiça restaurativa, que se
deu, inicialmente, em esfera diversa da lei Maria da Penha.
Alguns dos Tribunais de Justiça Estaduais implementaram, mesmo antes da Resolução
225/2016, programas de justiça restaurativa, em especial, nas Varas da Infância e Juventude e
nos Juizados Especiais Criminais.
Como supramencionado, em 2005, o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD e o Ministério da Justiça através do projeto "Promovendo Práticas
Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro", incentivaram a implantação de projetos-piloto
de justiça restaurativa em São Caetano do Sul, Brasília e Porto Alegre (Justiça para o Século
2160). O Projeto “Justiça para o século 21”, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi
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O Projeto Justiça para o Século 21 ganhou o IV Prêmio Innovare (Edição 2007), o que significou o
reconhecimento nacional da Justiça Restaurativa como estratégia e instrumento de pacificação social.
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considerado referência para implantação de práticas restaurativas em outros estados, incluindo,
neste rol, o estado de Minas Gerais no tocante ao Projeto do Tribunal de Justiça Estadual.
No ano de 2010, através da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
o Projeto Piloto de Justiça Restaurativa foi aprovado pela Corte Superior do referido tribunal,
sendo o mesmo incluído na proposta orçamentária para desenvolvimento em 2011. Em julho
deste ano, foi publicada a Portaria-Conjunta nº 221/2011, oficializando, assim, o “Projeto
Justiça Restaurativa” na comarca de Belo Horizonte. Estabeleceu-se, a partir de então, as
primeiras diretrizes. As práticas restaurativas foram implementadas no Juizado Especial
Criminal e na Vara de Atos Infracionais da Infância e Juventude, conforme consta da PortariaConjunta nº 221/2011. Os trabalhos são desenvolvidos através de círculos restaurativos.
O TJMG, juntamente com o Governo estadual, o Ministério Público (MPMG),
Defensoria Pública (DPMG) e Prefeitura de Belo Horizonte celebraram, em 11/06/2012, um
Termo de Cooperação visando o desenvolvimento da metodologia da Justiça Restaurativa, na
comarca de Belo Horizonte, nos feitos de competência criminal e infracional das Leis 9.099/95
e 8.069/90 (criação de projetos pilotos no Juizado Especial Criminal e Vara da Infância e
Juventude) (Portaria-Conjunta nº 221/2011, “Projeto Justiça Restaurativa”).
Em maio de 2016, foi firmado, entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, Instituições de Ensino Superior e Organizações não
governamentais, o Protocolo de Cooperação Interinstitucional no Âmbito do Sistema de
Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Através deste documento, permitiu-se a
criação de Núcleos de atendimento de Justiça Restaurativa nas dependências de instituições
parceiras (art. 1º do referido Protocolo).
As parcerias realizadas entre o TJMG e entidades públicas e privadas visam à promoção
e desenvolvimento das Práticas Restaurativas. Nesse sentido, em 28/02/2018, foi lançado o
Programa Núcleos para Orientação e Solução de Conflitos Escolares, fruto de um termo de
cooperação técnica (TCT) entre o Tribunal de Justiça, o Estado de Minas Gerais, o Município
de Belo Horizonte, o Ministério Público de Minas Gerais e a Faculdade Federal de Direito
(UFMG). Os objetivos deste projeto, conforme dispõe no sítio eletrônico do TJMG, são
promover a Justiça Restaurativa, formar facilitadores e implantar núcleos de práticas
restaurativas nas escolas públicas da capital (municipais e estaduais) 61.

61

Informações disponíveis em: http://www.tjmg.gov.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-e-parceiros-lancam-programade-justica-restaurativa.htm#.WuMYhC7wbIU. Acesso: 27/04/2018.
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Quadro 8: Desenvolvimento da justiça restaurativa em Belo Horizonte/MG
Desenvolvimento da Justiça Restaurativa em Belo Horizonte/MG
2010: Proposta de Projeto Piloto

Corte Superior do TJMG aprova a proposta de Projeto
Piloto de Justiça Restaurativa

Portaria-Conjunta 221/2011

Oficialização do “Projeto Justiça Restaurativa” na comarca
de Belo Horizonte.

Termo de Cooperação Técnica 98/2012 TJMG, Governo estadual, MPMG, Defensoria Pública
(DPMG) e Prefeitura de Belo Horizonte celebram Termo de
Cooperação.
Protocolo (12/05/2016) de Cooperação Criação de Núcleos de atendimento de Justiça Restaurativa
Interinstitucional no Âmbito do nas dependências de instituições parceiras.
Sistema
de
Atendimento
Socioeducativo de Belo Horizonte.
Termo de Cooperação Técnica (TCT) 28 de fevereiro de 2018: Lançamento do Programa Núcleos
entre o TJMG, o Estado de Minas para Orientação e Solução de Conflitos Escolares.
Gerais, o Município de Belo Horizonte,
o MPMG e UFMG.
Fonte: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O Projeto Justiça Restaurativa, implantado pelo TJMG, iniciou os trabalhos utilizando
a ferramenta dos círculos restaurativos. Principais aspectos do Projeto:
→ Vara da Infância e Juventude: a triagem dos casos ocorre em audiências preliminares, nas
audiências de apresentação de ofício ou durante o curso da execução da medida socioeducativa.
Uma outra possibilidade é a manifestação da parte interessada em participar do projeto. As
equipes técnicas do judiciário que acompanham o cumprimento de medidas socioeducativas
também podem encaminhar casos para participarem do Justiça Restaurativa. Inicialmente, os
objetivos, bem como a metodologia dos atendimentos deverão ser esclarecidos ao adolescente
e a seus responsáveis, sendo necessária formalização de adesão através de um termo de
consentimento.
→ Juizado Especial Criminal: inicialmente, são encaminhados para o processo restaurativo
aqueles conflitos que envolvem pessoas com vínculo familiar, afetivo, de vizinhança ou de
trabalho. Os envolvidos são convidados a se reunirem com um ou mais mediadores ou
facilitadores para conversarem sobre o ocorrido. Leva-se em consideração as necessidades de
todos. Tem por objetivo a construção um acordo que beneficie as partes. Para que tenha
validade, o acordo respeitará as leis e deverá ser homologado pelo juiz, com a anuência do
Ministério Público.
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A Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) em parceria com o Departamento
Penitenciário Nacional (Depen) e a Coordenação Geral de Alternativas Penais do Ministério da
Justiça firmaram parceria que possibilitou a realização de projeto piloto (abril/2014 a
março/2015) com finalidade de fortalecer a adoção de alternativas penais no Estado. Os dados
colhidos durante a execução do referido projeto foram apresentados no livro “Considere a
alternativa: a experiência de implantação de práticas restaurativas no Juizado Especial Criminal
de Belo Horizonte” durante o Seminário de encerramento do convênio firmado entre Seds e
Ministério da Justiça.
Outros projetos foram criados para implantação da Justiça Restaurativa, tais como,
Projeto Ciranda (UFMG) e Projeto Mediação de Conflitos (PMC, desenvolvido pela Secretaria
de Defesa Social de Minas Gerais). O Tribunal de Justiça vem aumentando a rede de cooperação
para o crescimento da resolução de conflitos por meios alternativos através do credenciamento
de instituições (Portaria Conjunta 655/PR/2017). Até o presente momento, essas Câmaras
Privadas de Mediação e Conciliação credenciadas com o TJMG não trabalham com as práticas
restaurativas (círculos restaurativos, círculos sentenciais ou mediação penal). Contudo, não
deixa de ser um primeiro passo para o trabalho a ser executado por toda a comunidade.

2.3.4 Mapeamento Normativo da Justiça Restaurativa no âmbito da Lei 11.340/2006

Dentre outros distúrbios sociais, a violência contra a mulher no âmbito doméstico e
familiar é um mal que aflige o mundo inteiro há séculos. Razão pela qual, não podemos deixar
de pontuar, uma vez mais, que a Lei 11.340/2006 foi uma grande conquista para a (e da)
sociedade brasileira. Esta lei trouxe um tratamento mais rigoroso aos delitos, por ela amparados,
e seu principal objetivo é coibir e prevenir a prática deste delito. Nesse contexto, o STF, em
sessão plenária realizada em 09/02/2012, apreciou dois pedidos (ADIn 4.424/DF e ADC 19/DF)
que versavam sobre o tema, reafirmando a constitucionalidade dos dispositivos mencionados
no Acórdão abaixo, afastando a incidência da Lei 9.099/1995 aos delitos praticados com
violência doméstica e familiar contra a mulher e decidindo que nos crimes de lesões corporais
leves e culposas que envolvam este gênero de violência, a ação penal é pública incondicionada,
não sendo, portanto, necessária a representação da vítima.
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Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.424/DF62. Relator: Ministro
Marco Aurélio.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em julgar procedente a ação direta para, dando interpretação conforme aos
artigos 12, inciso I, e 16, ambos da Lei nº 11.340/2006, assentar a natureza
incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal, pouco importando
a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico, nos termos do
voto do relator e por maioria, em sessão presidida pelo Ministro Cezar Peluso, na
conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas.
Acórdão da Ação Declaratória de Constitucionalidade 19/DF63. Relator: Ministro
Marco Aurélio.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em julgar procedente a ação declaratória para declarar a constitucionalidade
dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha –, nos termos do
voto do relator e por unanimidade, em sessão presidida pelo Ministro Cezar Peluso,
na conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas.

A Lei Maria da Penha não só trouxe um tratamento mais severo aos agressores como
também estabeleceu o comparecimento deles aos programas de recuperação e reeducação
visando a prevenção. Nesse rigor legislativo, tivemos a promulgação da Lei 13.641, em 03 de
abril de 2018, que alterou a lei 11.340/2006 para tipificar o crime de descumprimento de medida
protetiva de urgência.
Na contramão da referida Lei e do posicionamento do STF, o CNJ caminha, desde 2016,
no âmbito da inserção da justiça restaurativa para administrar os conflitos criminais familiares.
Em 13 de maio de 2016, o CNJ editou a Portaria 54, que instituiu um grupo de trabalho
para o desenvolvimento de estudos visando à alteração da Resolução 128/2011 com
observâncias dos parâmetros da justiça restaurativa.
E, de fato, em 31 de maio de 2016, o CNJ editou a Resolução nº 225, que dispôs sobre
a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e deu outras
providências. Dentre estas, como se observa do Artigo 24, alterou a Resolução 128/2011,
acrescentando, em seu artigo 3º, o parágrafo 3º. Lembrando que a referida Resolução 128
determinou a criação de Coordenadorias Estaduais das Mulheres em Situação de Violência
Doméstica e Familiar no âmbito dos Tribunais de Justiça Estatuais e do Distrito Federal.
Resolução 128/201164, Artigo 3º As Coordenadorias Estaduais da Mulher em Situação
de Violência Doméstica e Familiar serão dirigidas por magistrado, com competência
jurisdicional ou reconhecida experiência na área.
§ 3º Na condução de suas atividades, a Coordenadoria Estadual da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar deverá adotar, quando cabível,
62

Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.424/DF. Relator Ministro Marco Aurélio. Disponível em:
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6393143. Último acesso em 03/10/2018.
63
Acórdão da Ação Declaratória de Constitucionalidade 19/DF. Relator Ministro Marco Aurélio. Disponível em:
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=217154893&ext=.pdf. Último acesso: 03/10/2018.
64
Resolução 128/2011 do CNJ. Disponível: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2574.

85

processos restaurativos com o intuito de promover a responsabilização dos
ofensores, proteção às vítimas, bem como restauração e estabilização das relações
familiares. (Incluído pela Resolução nº 225, de 31.05.16) (grifo nosso)

Dentre as Metas Nacionais estipuladas pelo CNJ para serem cumpridas pelo Judiciário
Brasileiro, podemos destacar a Meta 8 a ser alcançada durante o ano de 2017 (até 31/: 12/2017):
META 8 – Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as
mulheres (Justiça Estadual). O CNJ repetiu esta mesma meta a ser alcançada no ano de 2018.
E, quando da análise do cumprimento da Meta 8, há uma pergunta específica em relação à
utilização da Justiça Restaurativa no âmbito da Lei 11.340/2206, conforme se pode observar:
P8.13 O Tribunal realiza ações objetivando o cumprimento do art. 24 da Resolução
CNJ, 225/2016, no sentido de estimular a adoção de processos restaurativos com o
intuito de promover a responsabilização dos ofensores, proteção às vítimas,
restauração e estabilização das relações familiares?

O Glossário de Metas de 2018 65 consta a mesma pergunta (P8.13) como uma das
questões a serem respondidas para estabelecimento de cumprimento ou não da Meta 8. Os
parâmetros para cumprimento desta Meta são os mesmos considerados em 2017: considera-se
cumprida a ‘Meta 8’ se, pelo menos, 70% (setenta por cento) dos requisitos elencados no
questionário são atendidos. Dos 27 (vinte e sete) Tribunais Estaduais, incluindo neste número
o Tribunal Estadual do Distrito Federal, 18 (dezoito) realizaram ações no sentido de estimular
a adoção de processos restaurativos com o intuito de promover a responsabilização dos
ofensores, proteção às vítimas, restauração e estabilização das relações familiares. Isto não quer
dizer que tenham implantado um Programa de Justiça Restaurativa seja através de articulação
interna ou externa do Poder Judiciário com outros órgãos governamentais e nãogovernamentais, conforme atribuição das Coordenadorias Estaduais da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar (artigo 2º, inciso III da Resolução 128/2011 do CNJ).
Além da P8.13, no mínimo três outros requisitos podem ser atendidos no cumprimento
da ‘Meta 8’ quando implantado um Projeto de Justiça Restaurativa, pois, esta metodologia pode
abarcar trabalhos com as ofendidas, com os agressores e na prevenção e combate à violência
contra a mulher (P8.4, P8.5 e P8.7)66. Tais observações se dão no campo teórico quando se
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Glossário de Metas 2018 CNJ, aprovadas pelos presidentes dos Tribunais brasileiros no XI Encontro Nacional
do Poder Judiciário, nos dias 20 e 21 de novembro de 2017, em Brasília/DF. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/11/7f13bc75ceb9741a163b4f9c22cbb942.pdf.
66
P8.4 Número total de unidades judiciárias informadas em P8.1 que oferecem, diretamente ou por meio de
parcerias, atendimento destinado à mulher ofendida. (Artigo 30 da Lei 11.340/2006; art. 2º, inciso III da Portaria
CNJ 15/2017). P8.5 Número total de unidades judiciárias informadas em P8.1 que oferecem, diretamente ou por
meio de parcerias, atendimento destinado ao agressor. (Artigo 30 da Lei 11.340/2006; art. 2º, inciso III da Portaria
CNJ 15/2017). P8.7 O Tribunal promove programas de prevenção e combate à violência contra a mulher? (Artigo
2º, inciso II da Portaria CNJ 15/2017 c/c artigo 4º, inciso V). Disponível em:
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analisa o supracitado Glossário de Metas/2018 (informações para preenchimento, pelos
Tribunais Estaduais, de dados no site do CNJ – relatório de operosidade/produtividade de cada
Tribunal).
As edições do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher (Fonavid) 67, realizado anualmente, definem a uniformização dos procedimentos,
decisões dos juizados e varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher
sob a perspectiva da efetividade jurídica e o aperfeiçoamento dos magistrados e equipes
multidisciplinares. Dentre os Enunciados do FONAVID, podemos destacar o de número 23:
“Enunciado 23 – A mediação pode funcionar como instrumento de gestão de conflitos
familiares subjacente aos procedimentos e processos que envolvam violência doméstica”.68
Desde 2007, o CNJ realiza, anualmente, a Jornada de Trabalhos sobre a Lei Maria da
Penha. Ao final de cada edição é produzida uma ‘Carta de Recomendação’ onde são
apresentadas as propostas de ação para subsidiar a implementação da Política Judiciária
Nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Dentre as Cartas das Jornadas da
Lei Maria da Penha69, podemos citar:
→ Carta de Recomendações da XI Jornada da Lei Maria da Penha/2017, foram apresentadas
as seguintes propostas de ação para subsidiar a implementação da Política Judiciária Nacional
de enfrentamento à violência contra as mulheres:
4. recomendar aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal a
implementação de práticas de Justiça Restaurativa como forma de pacificação, nos
casos cabíveis, independentemente da responsabilização criminal, respeitando-se a
vontade da vítima;
5. exortar aos tribunais a capacitação permanente dos magistrados, das equipes
multidisciplinares e dos facilitadores em Justiça Restaurativa e em temática de
gênero;
6. instar os tribunais a regulamentar o trabalho dos facilitadores;
7. solicitar ao Conselho Nacional de Justiça a criação de grupos de trabalho com a
participação de magistrados que atuam diretamente nas varas e juizados
especializados para construção de suas Diretrizes e Políticas nas temáticas de gênero
e Justiça Restaurativa;
8. propor ao Conselho Nacional de Justiça a realização de evento, nos moldes de
audiência pública, para colher percepções de operadores do direito, da sociedade civil
e dos movimentos sociais acerca da temática Justiça Restaurativa e sua aplicação na

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/02/c699b5034bd4dbaa4a75546fce77a334.pdf. Último acesso:
11/11/2018.
67
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/lei-maria-da-penha/forum/enunciados. Último acesso
em 11/04/2018.
68
Enunciados do FONAVID disponíveis em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/lei-maria-dapenha/forum/enunciados.
69
Cartas de Recomendações das Jornadas da Lei Maria da Penha disponíveis: http://www.cnj.jus.br/programas-eacoes/lei-maria-da-penha/edicoes. Último acesso em 03/09/2018.
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Lei Maria da Penha, bem como acerca da denominação dos Juizados e varas
especializadas.

→ Carta de Recomendações da XII Jornada da Lei Maria da Penha/2018
Na XII Jornada da Lei Maria da Penha, realizada em agosto de 2018, ressalta-se a
Proposta 1, que reitera a implementação de ações e sugestões de Cartas anteriores e, dentre elas,
consta os itens 4, 7 e 8 da Carta XI supramencionados.
Quadro 9: Desenvolvimento normativo da justiça restaurativa no âmbito da Lei 11.340/2006
Desenvolvimento Normativo da Justiça Restaurativa no âmbito da Lei 11.340/2006
Portaria 54/2016

Instituiu um grupo de trabalho visando à alteração da
Resolução 128/2011 com observâncias dos parâmetros da
Justiça Restaurativa.

Resolução 225/2016

Inseriu §3º no artigo 3º, Resolução 128/2011.

Metas Nacionais estipuladas pelo CNJ

Meta 8 – a serem alcançadas, pela Justiça Estadual, nos
anos de 2017 e 2018.

FONAVID

Enunciado 23.

Jornada da Lei Maria da Penha

Propostas 4, 5, 6, 7 e 8 da XI Carta de Recomendações e
Proposta 1 da XII Carta de Recomendações.

Nos últimos anos, o CNJ além dos atos normativos supracitados, vem promovendo
eventos com a sinalização favorável à aplicação da Justiça Restaurativa nos delitos do âmbito
da violência doméstica e familiar contra a mulher. Os Tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal,
A Ministra Carmen Lúcia, durante seu mandato como presidente do CNJ e do STF
(setembro/2016 a setembro/2018), se manifestou a favor da inclusão das práticas da Justiça
Restaurativa no combate à violência doméstica contra a mulher.70
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Em reunião com os coordenadores estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica, ocorrida 26 de
maio de 2017, a presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra
Carmen Lúcia, sugeriu a inclusão das práticas da Justiça Restaurativa no combate à violência doméstica contra a
mulher. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84848-carmen-lucia-justica-restaurativa-pela-paz-emcasa. Durante a abertura da XI Jornada Maria da Penha, no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), em 18 de agosto
de 2017, a Ministra Carmen Lúcia explicou a importância da Justiça não somente como órgão punitivo, mas
também para promover a paz e quebrar o ciclo de inimizades e de violência. Ela defendeu a implantação da Justiça
Restaurativa na Lei Maria da Penha. Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/carmen-lucia-diz-quemachismo-sustenta-violencia-contra-mulher/.
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CAPÍTULO 3 – MEDIAÇÃO PENAL E JUSTIÇA RESTAURATIVA

Conforme se observa na doutrina, as metodologias da mediação e da justiça restaurativa
se desenvolveram, no âmbito internacional, de forma independente e em âmbitos de conflitos
diferentes. Razão pela qual, o estudo teórico da mediação se faz em capítulo separado da justiça
restaurativa. E, assim, como no capítulo anterior, presente capítulo tem por finalidade a análise
teórica da mediação penal para que, após a observação do campo prático, eu procure
compreender se esse “novo” paradigma se adequa ao nosso sistema penal.
Para essa análise teórica, continuo utilizando as obras dos autores Howard Zher, Kay
Pranis e, especialmente, e Leonardo Sica, que, como esclareci no capítulo 2, é um outro autor
que trago como referência doutrinária da justiça restaurativa e da mediação penal (abordada no
capítulo 3). Sua tese sobre o tema foi publicada no início de 2007, quando pouco se falava sobre
formas alternativas de administrar conflitos no Brasil. Por ser criminalista, este autor trata, no
plano teórico, o tema da justiça restaurativa e da mediação sob a ótica do sistema jurídico penal,
tece críticas e aborda as possibilidades e os obstáculos para implantação dessas metodologias
no Brasil. Uma outra razão pela qual utilizo este autor, relaciona-se ao fato de a doutrina
nacional sobre a mediação penal não ser vasta e, talvez, isso se dê pelo motivo que os projeto
de justiça restaurativa, implantados no Brasil, estejam trabalhando apenas os círculos
restaurativos. Como observa Pallamolla (2018, p.149-140) a respeito da mediação penal,
Esta prática, não só foi a primeira prática restaurativa aplicada no cenário
internacional, como também é a mais utilizada por grande parte dos países que
utilizam a justiça restaurativa atualmente. (...)
Ao longo de mais de dez anos de implementação de projetos de justiça restaurativa no
país, muitos outros além dos três mencionados acima surgiram. Como observou-se
em outro lugar (Pallamolla, 2017), a grande maioria das experiências utilizaram a
prática dos círculos de construção de paz e restaurativos e não a prática da mediação
penal. Em realidade, desconhece-se outra iniciativa além da do Distrito Federal que
utilize a mediação penal como prática.
Nesse sentido, tratar da mediação penal no Brasil é praticamente tratar de uma
ausência e, ao mesmo tempo, constatar a hegemonia da prática restaurativa dos
círculos.

Como em regra geral, identificam-se quanto à natureza, quanto aos seus princípios e
finalidades. A justiça restaurativa abrange uma série de práticas (dentre elas a mediação) e
modelos de programas. Por outro lado, a mediação se desenvolveu através de algumas
metodologias (Escolas) diferenciando-se quanto a forma de concepção do conflito (negativo ou
positivo), ao objetivo, eficácia etc. Contudo, a mediação penal, quando conduzida pelos
princípios restaurativos, é uma alternativa viável e, em muitos conflitos criminais, é o melhor

89

caminho para o fortalecimento dos envolvidos, para a troca de informações e desfazimento das
inferências e representações equivocadas, oportunizando a responsabilização, por parte do
ofensor, e a construção de um novo futuro (PALLAMOLLA, 2018).
Para Sica (2007, p.74), a mediação vítima-ofensor é uma das mais importantes
expressões da justiça restaurativa. Para este autor, a mediação, seja ela processual e/ou préprocessual, legitima os princípios restaurativos.

3.1 CONCEITO DE MEDIAÇÃO PENAL

Em breves considerações e à título de análise teórica 71 para uma posterior análise na
prática, trago o conceito de mediação penal no campo doutrinário e normativo.
Para o autor Sica (2007, p.74), a mediação penal é uma forma alternativa ou
complementar de reação penal; pode ser utilizada em diversos âmbitos, em especial, nas Varas
de infância e juventude e nos Juizados Especiais Criminais, bem como pode "aplicada no
âmbito das instituições carcerárias, com a finalidade de melhorar as condições de cumprimento
da pena e viabilizar benefícios para o condenado."72
A Lei 13.140/2015 considera a mediação como “a atividade técnica exercida por terceiro
imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a
identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”.
A Recomendação do Conselho da Europa nº R (99) 19, define a mediação penal como
qualquer processo por meio do qual são habilitados a vítima e o ofensor, se eles consentem

71

Após mais de 10 anos estudando e pesquisando a justiça restaurativa e a mediação penal, eu arriscaria dizer que,
teoricamente, mediação penal consiste no processo informal e flexível, onde se insere a figura de um terceiro
imparcial – mediador – que atua com ênfase no diálogo, nos sentimentos e interesses dos envolvidos (diretos e
indiretos), nas consequências da conduta delitiva e na resolução do conflito pautada nas responsabilidades e
obrigações no futuro. O mediador penal trabalhará, durante todo o procedimento, a comunicação restaurativa,
tentando obter o melhor de cada uma das partes, empoderando-as e ajudando-as a buscar as qualidades de cada
um dos mediados para que o olhar acusatório dê lugar ao olhar de compreensão, compaixão e fraternidade.
Afirmaria, também, que, teoricamente, a mediação é um instrumento de aplicabilidade dos princípios e garantias
constitucionais.
72
No Brasil, segundo informações no sítio eletrônico do CNJ, em Tocantins, há um projeto de justiça restaurativo
funcionando na 2ª Vara Criminal e Execuções Penais de Araguaína. Contudo, não fica claro qual prática
restaurativa é utilizada neste projeto. Informação disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85196-justicarestaurativa-e-aplicada-em-presidios.
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livremente, a participar ativamente na resolução de assuntos que surgem do delito com a ajuda
de um terceiro imparcial (mediador). 73
Para a psicóloga e mediadora Berenice Brandão Andrade (2012, p.10),
Mediação é como água. Se utilizada no momento certo impede que o incêndio se torne
devastador. Depois de deflagrado, o incêndio deixa problema de difícil solução e
marcas que exigem, às vezes, uma vida inteira para apagar.
Mediação é como medicamento. Se ministrada no momento exato, evita dores
intraduzíveis, além de sempre ter sido fundamental em todas as épocas da
humanidade.

Segundo a referida autora, sua aplicação no âmbito penal é capaz de frear a escalada do
conflito (escalada da violência), prevenindo que delitos mais gravosos ocorram e, em muitos
casos, ajuda a compreender as dores causadas pelo conflito criminal e atenua-las.
Importante pontuar algumas considerações sobre o empowerment no âmbito dos
conflitos penais. O mediador trabalhará o empoderamento com as vítimas para que estas
descubram suas qualidades e se valorize como ser humano, encontre seus sonhos e idealize
novos desejos, fazendo, assim, uma projeção de futuro; que se sintam seguras e possam colocar,
durante a mediação, seus sentimentos e suas necessidades. A partir de então, se sentirão aptas
para tomarem decisões, sejam estas num eventual acordo ou (e principalmente) no caminho da
vida. (PESQUEIRA; AUB, 2010).
De outro lado, o mediador trabalhará o empoderamento com os ofensores para que estes
também descubram que possuem qualidades positivas e que estas devem conduzir suas vidas.
Aquele que ‘delinquiu’ recebe a oportunidade de compreender as consequências de seu ato,
responsabilizar-se e corrigir seu erro de alguma forma. É importante descobrirem que, embora
tenham errado (prática do delito), podem construir um novo caminho a partir daquele ponto.

3.2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS PRINCÍPIOS DA MEDIAÇÃO

A Lei de Mediação (Lei 13.140/2015), em seu artigo 2º, define como princípios deste
instituto: imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade,
autonomia da vontade das partes (voluntariedade), busca do consenso, confidencialidade e boafé. Contudo, tais princípios não são taxativos e se estendem ao âmbito de aplicabilidade do
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Fonte: Recomendação do Conselho da Europa nº R (99) 19. Disponível em www.gral.mj.pt.
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conflito (internacional, trabalhista, empresarial, organizacional, familiar, penal, escolar etc.),
bem como possuem princípios específicos em cada uma de suas Escolas.
Não trabalharei, aqui, os princípios específicos da mediação tendo em vista que existe
uma interface com os princípios da justiça restaurativa que foram abordados no item “2.1.2
Princípios da Justiça Restaurativa”. Seguem, apenas, algumas observações a título de
esclarecimentos teóricos
A mediação, bem como qualquer prática restaurativa são procedimentos voluntários.
Prevalece, assim, a autonomia da vontade das partes. E não poderia ser diferente, pois, são
procedimentos que oportunizam mudanças individuais que refletiram na convivência em
sociedade, buscando a não adversariedade para administrar os conflitos vivenciados.
(Princípios da voluntariedade e da busca do consenso).
Em decorrência da confidencialidade, o mediador não poderá ser testemunha em
nenhum processo judicial que envolva os mediados em questão. Caso o mediador tenha,
também, como profissão a advocacia, o mesmo não poderá atuar como advogado de nenhuma
das partes.
O artigo 6º da supracitada lei de mediação (Lei 13.140/2015) dispõe que "O mediador
fica impedido, pelo prazo de um ano, contado do término da última audiência em que atuou, de
assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes."74
A oralidade, flexibilidade e informalidade são características comuns às duas formas de
administração de conflitos (mediação e justiça restaurativa) e tanto o mediador quanto o
facilitador restaurativo atuam respeitando o princípio da imparcialidade.

3.3 ESCOLAS CLÁSSICAS DE MEDIAÇÃO

Com a regulamentação da mediação através da Lei 13.140/2015 e do Novo CPC, muitas
Câmaras Privadas têm sido criadas concomitantemente aos Núcleos de Mediação e Conciliação
dos Tribunais de Justiça dos Estados. Estes, seguindo a Política Judiciária Nacional prevista na
74

Cumpre ressaltar que integro a corrente daqueles que acreditam que, em decorrência do princípio da
confidencialidade, o mediador não poderá ser testemunha em nenhum processo judicial que envolva as partes em
questão e, caso o mediador tenha como profissão a advocacia, o mesmo não poderá atuar como advogado de
nenhum dos mediados em qualquer época para dirimir conflitos levados ao procedimento da mediação.
Considerando, assim, até mesmo por questões éticas, que o prazo de um ano é muito pequeno para que o mediador
venha a assessorar, representar ou patrocinar qualquer um dos mediados por ele assistidos.
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Resolução nº 125/2010, se estruturam através dos Núcleos Permanentes de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) que são responsáveis pela instalação e
fiscalização dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs). Em cada
projeto implantado, seja ele de uma Câmara de Mediação e Conciliação Privada75 (mediação
judicial ou de mediação privada) ou um Núcleo de Mediação e Conciliação do Tribunal de
Justiça, há peculiaridades próprias dependendo do objetivo a ser alcançado, bem como
dependendo da metodologia ou escola de mediação utilizada pelos mediadores.
Abaixo, destaco as principais características das escolas clássicas de mediação.

3.3.1 Escola Linear de Harvard

A Escola Linear de Harvard, também conhecida como Escola da Satisfação, Mediação
Estruturada ou Modelo Tradicional de Harvard, foi desenvolvida no Projeto de Negociação da
Universidade Harvard pelos autores e professores Willian Ury e Roger Fisher. Estes convertem
a negociação de jogos de soma zero, onde uns ganham e outros necessariamente perdem, em
jogos de soma não zero, quando todos podem ganhar.
Para a Mediação Harvardiana,
Há uma terceira maneira de negociar, uma maneira que não é áspera nem afável, mas
antes áspera e afável. O método de negociação baseada em princípios, desenvolvido
no Projeto de Negociação de Harvard, consiste em decidir as questões a partir de seus
méritos, e não através de um processo de regateio centrado no que cada lado se diz
disposto a fazer e a não fazer. Ele sugere que você procure benefícios mútuos sempre
que possível e que, quando seus interesses entrarem em conflito, você insista em que
o resultado se baseie em padrões justos, independentes da vontade de qualquer dos
lados. (FISHER, URY, 2005, p.16)

Esta Escola baseia-se em quatro princípios:
1. Separe as pessoas do problema;
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Conforme dispõe a Resolução 125/2010 do CNJ, as Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação podem
oferecer a mediação e/ou conciliação privada de duas formas: (1) sem serem cadastradas junto ao respectivo
Tribunal Estadual. Neste caso, disponibilizam a mediação ou conciliação pré-processuais. (2) realizar mediação
ou conciliação incidentes ao processo judicial, pré-processuais. Para isto, as Câmaras devem estar cadastradas
junto ao Tribunal Estadual e os mediadores e conciliadores devem possuir o certificado de conclusão do curso de
capacitação em mediação/conciliação judicial, conforme Resolução 651/2017 da ENFAM. Cada Tribunal Estadual
instituiu Portaria regulamentando o cadastramento. (Portaria Conjunta Nº 655/2017, dispõe sobre a instituição do
Cadastro Estadual das Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais - TJMG, bem como sobre o cadastramento, a atuação, a supervisão e a exclusão dessas Câmaras.)
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2. Concentre-se nos interesses, não nas posições: as pessoas em conflito tendem a
cristalizar suas posições esquecendo-se dos seus verdadeiros interesses;
3. Invente opções de ganhos mútuos;
4. Insista em critérios objetivos.

Para o modelo de Harvard, o conflito manifesta-se sob uma aparente incompatibilidade
de interesses, não levando em consideração a história das partes envolvidas ou a relação entre
elas. Assim, trabalha-se apenas o conflito manifesto em o aspecto legal, sem a apreciação dos
aspectos emocional, psicológico, afetivo e social. Não há investigação de conflitos ocultos, que,
na maioria das vezes, são os que deram causa à demanda manifestada.
Este modelo concentra-se nos interesses e nas necessidades sem tentar modificar a
relação entre os mediados. Utilizando-se da cooperação ou da colaboração, as partes em conflito
centralizam a negociação nos seus interesses e não nas suas posições, constituindo-se em uma
negociação cooperativa assistida por um terceiro (mediador). Este tenta facilitar a comunicação
entre as partes para minimizar suas diferenças e abordar os pontos comuns de interesse.
A comunicação utilizada é considerada "linear". As partes do conflito se comunicam de
forma que cada uma expõe suas ideias enquanto a outra a escuta e vice-versa. As perguntas são
abertas impedindo interrogatórios fechados, que reduzem a flexibilidade das respostas.
O processo de negociação colaborativa se divide em três etapas: (1) Análise – faz-se um
diagnóstico da situação, colhendo, dos mediados, as informações, organizando-as e ponderando
sobre cada uma delas. Consideram-se as diferentes percepções das partes, bem como se
identifica os interesses de cada uma delas; (2) Planejamento – Trabalha-se com os quatro
supracitados princípios gerando ideias; e (3) Discussão – nesta etapa, utilizam-se os quatro
princípios supra referidos.
A mediação Harvardiana tem como objetivo principal o acordo. Para este método, o
procedimento de mediação tem êxito quando se chega a um acordo.

3.3.2 Escola Transformativa

A Escola de Mediação Transformativa, cujos autores são Robert A. Baruch Bush e
Joseph P. Folger, é fundamentada na visão relacional e busca aportes na mediação sistêmica
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(terapia sistêmica). Entende que o conflito em si é potencialmente transformador na medida em
que a busca de solução adequada e a construção de diferentes possibilidades para resolver seus
conflitos faz com que os mediados reconstruam não só as suas relações, mas a si mesmos. Isso
gera consequências positivas para a convivência em sociedade.
O processo de mediação transformativa se desenvolve com ênfase na revalorização e no
reconhecimento, destacando a bondade intrínseca das pessoas e não tem o "problema" como
foco.
Segundo Bush e Folger (2008, p.131),
En la orientación transformadora, la respuesta ideal a un conflicto no consiste en
resolver "el problema" sino ayudar a transformar a los individuos comprometidos, en
ambas dimensiones del crecimiento moral. Responder productivamente a los
conflictos significa utilizar las oportunidades que ellos representan de cambiar y
transformar a las partes como seres humanos. Significa alentar y ayudar a los
adversarios a utilizar sus cualidades intrínsecas, tanto por lo que se refiere a la fuerza
del yo como a la relación con los demás. Significa destacar la bondad intrínseca de las
personas enfrentadas. Si se procede así, la respuesta al conflicto mismo contribuye a
transformar los individuos, que pasan de la condición de seres temerosos, defensivos
y egoístas, a la de confiados, sensibles y considerados, con lo cual en definitiva se
transforma también a la sociedad.

Dois pilares regem a Mediação Transformativa: 1) o empowerment – autodeterminação
ou a capacidade individual e 2) recognition – reconhecimento ou empatia pelo outro.
Carlos Vasconcelos (2008, p.128) dispõe que:
O modelo transformativo, diferentemente do circular-narrativo - que se baseia na idéia
de desestabilização ou desconstrução das narrativas iniciais - tem como meta a
superação das posições iniciais dos mediandos e o respectivo padrão relacional,
mediante a capacitação ou autoafirmação dos mediandos. Assim, as escutas e
perguntas de esclarecimento ou de contextualização estão voltadas para o
"empoderamento" e não, diretamente, para a desestabilização.

No enfoque transformador, os conflitos não são considerados um problema, mas, sim,
uma oportunidade de desenvolver e exercer o crescimento pessoal e a preocupação pelos outros,
ocorrendo, desta forma, a transformação moral. O objetivo não é o acordo. Tal procedimento
centra-se nas relações humanas para fomentar o crescimento, promover a revalorização e o
reconhecimento de cada pessoa. Entendem que o ideal seria que o conflito seja trabalhado por
uma comissão transdisciplinar.
Durante as sessões de mediação transformativa, trabalha-se o aspecto legal e relacional.
O mediador atua de forma a não intervir de forma direta, o mediador não sugestiona (mediação
passiva).
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3.3.3 Escola Circular Narrativa

No modelo proposto por Sara Coob,
A mediação é concebida, então, como um processo conversacional, que se dá na
comunicação. O único material com que contamos nas mediações é o nosso processo
conversacional. Comunicação analógica (não verbal) e comunicação digital (verbal),
que se integram no processo de conversar. (VASCONCELOS, 2008, p. 120)

A Escola de Mediação Circular Narrativa foi desenvolvida por Sara Coob e tem como
uma das principais características a condução dos mediados no sentido de desconstruir ou
desestabilizar suas narrativas iniciais para construírem uma terceira história.
A atividade essencial do mediador será ajudar os protagonistas a elaborar uma nova
história a partir da sua revalorização e da do outro, o que ocorrerá através da comunicação.
A presente escola de mediação considera as reuniões privadas (entrevista individual e
caucus) como etapas do processo e não como possibilidades levando-se em conta as
circunstâncias do caso.
Durante o processo de mediação circular narrativa, a linguagem é circular. O acordo não
é prioridade, contudo é trabalho concomitantemente ao conflito.

3.3.4 Escola Associativa

A Escola de Mediação Associativa foi criada por Jorge Pesqueira Leal e Amalia Ortiz
Aub e tem como objetivo principal fortalecer as qualidades essenciais do ser humano para
desenvolver as habilidades específicas que potencializam a condição humana do ser enquanto
ser social, bem como favorecer o desenvolvimento de princípios essenciais como a dignidade,
a autonomia da vontade, a vivencialidade, a corresponsabilidade, a coconstrução e a
aprendizagem.
A Mediação Associativa tem como meta fortalecer as qualidades essenciais do ser
humano para que desenvolva habilidades específicas que potencializam a condição humana
enquanto ser social, bem como, favorecer o desenvolvimento de princípios essenciais como a
dignidade, a autonomia da vontade, a corresponsabilidade e a coconstrução num futuro acordo.
Para isso, os mediados devem romper com as barreiras impostas por eles mesmos diante do
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conflito e melhorarem a imagem que têm de si mesmos. Cabe ao mediador ajudar as partes a
descobrirem suas qualidades.
Para Jorge Pesqueira e Amalia Ortiz (2010, p.226), a Mediação Associativa:
(...) es un proceso vivencial en el que los protagonistas del conflicto guiados por un
tercero experto, descubren y comprenden sus cualidades positivas y desarrollan
habilidades socio cognitivas para sinérgicamente y en contexto de su relación
fortalecerla y alcanzar auto compositivamente beneficios mutuos.

O mediador associativo precisa ser paciente, intuitivo, sereno, generoso, prudente,
apreciativo, restaurador, carismático. O seu trabalho é manter os mediados enfatizados em suas
qualidades positivas, reforçando a possibilidade de ultrapassarem o tempo ‘presente’ da relação
(momento do conflito) e coconstruirem o ‘futuro’ através do diálogo restaurativo, apreciativo e
associativo. O mediador atua como um facilitador do diálogo entre os protagonistas do conflito,
provocando a tomada de consciência dos atos e as atitudes de cada um deles. Durante as sessões,
trabalha-se o aspecto legal e relacional do conflito.
Os princípios da Mediação Associativa, além daqueles que são característicos dos outros
enfoques da mediação, mostram seu valor como instrumento de troca social, uma vez que têm
ênfase na autonomia da vontade, na dignidade intrínseca, na vivencialidade, na sinergia, nas
qualidades positivas, nas habilidades sócio cognitivas, na construção de soluções, na
corresponsabilidade e na aprendizagem.
É inconcebível uma mediação bem sucedida sem o pleno exercício do Princípio da
autonomia da vontade. Para os autores da Escola Associativa, a autonomia da vontade nos
convoca a tratar com dignidade os seres humanos, a não fazer aos outros aquilo que não
queremos que os outros façam conosco. Os encontros se tornam mais fáceis quando nos
importamos e preocupamos com o que acontece com o outro. A autonomia da vontade, na
mediação associativa, encontra-se sempre distante do individualismo ou do egocentrismo e
sempre leva consigo a disposição, o ânimo, o compromisso para solucionar os conflitos sem
passar por cima dos direitos dos demais.
O conflito, para esta Escola, compreende a dissonância entre as convicções assumidas
pelos protagonistas, que tendem a comportar-se de acordo com suas crenças. A construção da
relação está entrelaçada com a abordagem da controvérsia e, para tanto, trabalha-se os seguintes
elementos do conflito: diversidade, percepções, necessidades e poder.
No contexto associativo, há duas formas de ver o poder: positivo e negativo. Negativo
refere-se à dominação. Positivo, tem o enfoque na constituição do ser. Cada ser tem propósitos
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duplos: de um lado, está o propósito de buscar o benefício comum (motivado pela
solidariedade) e, de outro, tem o propósito individual que busca o benefício próprio (motivado
pelo egoísmo). Deve-se desfazer a influência do egoísmo, buscando a solidariedade.
Segundo Jorge Pesqueira e Amalia Ortiz (2010, p.332), a cultura na mediação não se
estabeleceu no México de forma rápida e sem dificuldades a serem vencidas.
Claro está se nos dificulta asimilar que si hasta ahora alimentado com nuestro
comportamiento la cultura de la violência, podamos convertinos em constructores de
uma cultura de la paz. Alcanzar la paz no es uma quimera, no es um suêno
inalcanzable, no es uma utopia, sí em cambio, es necesario que demos um vuelco
radical em la manera de relacionarmos com cada uno de nosotros com nuestro ser
interior y claro está com quienes nos rodean, independientemente del rol que del
concierto mundial nos toca julgar.

Para os supracitados autores, trocar a concepção do litígio pela concepção associativa
na gestão dos conflitos não é um processo simples, nem fácil e, muito menos, instantâneo. No
entanto, eles sustentam que, a partir dos mais de dez anos de experiências de trabalho em escolas
e bairros violentos, bem como nos centros penitenciários, é possível mudar as formas de
convivência atual (litígio/violência) para outras em que predomine o amor, o respeito, a
solidariedade e a ajuda mútua.

3.3.5 Metodologia adotada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

O CNJ não dispõe claramente sobre qual metodologia de mediação adota como
parâmetro para a mediação judicial, bem como para a qualificação dos mediadores judiciais.
Há indícios, porém, que tenha escolhido a Escola de Harvard. O Manual de Mediação Judicial,
material utilizado para capacitação de mediadores judiciais e as notícias veiculas em seu site,
nos dá sinais a escola linear é a base de formação.
Quando da conceituação da Mediação:
A Mediação pode ser definida como uma negociação facilitada ou catalisada por
um terceiro. Alguns autores preferem definições mais completas sugerindo que a
mediação é um processo auto compositivo segundo o qual as partes em disputa são
auxiliadas por uma terceira parte neutra ao conflito ou por um painel de pessoas sem
interesse na causa, para se chegar a uma composição. Trata-se de um método de
resolução de disputas no qual se desenvolve um processo composto por vários atos
procedimentais pelos quais o(s) terceiro(s) imparcial(is) facilita(m) a negociação
entre as pessoas em conflito, habilitando-as a melhor compreender suas posições e a
encontrar soluções que se compatibilizam aos seus interesses e necessidades.
(BRASIL, 2016, p.22, grifo meu)
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Como se pode observar, ao conceituar mediação, os autores e organizadores do
conteúdo programático básico do curso de capacitação usaram a expressão “negociação
facilitada”, própria da Escola Harvardiana, e com o fim de “chegar a uma composição”, ou
seja, negociação facilitada com o objetivo de acordo. Acentua, ainda, que o papel do mediador
é “facilitar a negociação”.
Mais à frente, os autores da referida doutrina, item “Fundamentos da Negociação”,
voltam a afirmar que “Se a mediação é amplamente definida como uma negociação assistida
por um terceiro, alguns fundamentos da negociação se mostram essenciais em um treinamento
de técnicas e habilidades de mediação” (BRASIL, 2016, p.75). E, logo a seguir, passam a
discorrer sobre a Negociação baseada em princípios.
Quando do escopo da mediação, a doutrina do CNJ (BRASIL, 2016, p.150) dispõe que
“somente a resolução integral do conflito (lide sociológica) conduz à pacificação”. Contudo, o
procedimento de mediação judicial parece seguir a Metodologia de Harvard. São muitos os
tópicos presentes tanto no Manual de Mediação Judicial do CNJ quanto no curso de formação
de mediador judicial que remetem à referida Escola. Um outro fator considerável da Escola
Linear é ter o acordo como finalidade da mediação, fator este que compatibiliza com um dos
grandes problemas que o Judiciário tenta resolver, qual seja, a redução do número de processos.

3.4 MEDIAÇÃO PENAL COMO INSTRUMENTO DE LEGITIMAÇÃO DA
JUSTIÇA RESTAURATIVA

A resposta à criminalidade ainda tende a ser o aumento da violência legalizada, ou seja,
mais prisões, imposição de penas mais longas e com cumprimento mais rigoroso, imposição de
sofrimento aos condenados etc. Contudo, como já mencionado no Capítulo 2, desde a década
de 70, um novo modelo de justiça, denominada justiça restaurativa, vem ganhando espaço e,
aos poucos, passa a ser uma alternativa ao sistema penal tradicional, bem como mais uma via
de acesso ao Poder Judiciário para administração dos conflitos criminais.
Dentre as ferramentas de aplicação da justiça restauradora, podemos destacar a
mediação, que enfatiza a participação, a assistência e a reparação da vítima, do agressor, dos
familiares de ambos e de membros da comunidade na resolução do conflito provocado por um

99

delito. Muitos autores consideram a mediação penal como a ferramenta mais eficaz na aplicação
da justiça restaurativa. Neste sentido:
A justiça restaurativa abarca uma série de práticas, dentre as quais a mediação, mas,
por ser um modelo em construção e em constante mutação, não há como delimitá-la
a esta ou aquela medida. (...). Logo, a relação entre ambos os conceitos deve ser
estabelecida a partir de premissas teóricas já expostas: a justiça restaurativa como um
novo paradigma, calcado em princípios que podem ser efetivados por meio da
mediação penal, tomada, então, como a alternativa mais viável e adequada para
sustentar o novo paradigma, sem recorrer aos defeitos do antigo. (SICA, 2007, p.72)

Tanto a mediação quanto a justiça restaurativa, teoricamente, são procedimentos
pautados nos paradigmas do Estado Democrático de Direito, apontam para uma ordem jurídica
cooperativa, ampliam um debate sobre o monopólio do Poder Judiciário na administração dos
conflitos penais e redimensiona a discussão do acesso à Justiça. Buscam, ainda, a obtenção de
alternativas que visem minimizar a discriminação dos seres humanos pelo poder punitivo e
fornecer respostas às demandas sociais por justiça.
Ainda na esteira de Sica (2009, p.315):
Enfim, revendo as experiências de justiça restaurativa – que é moldura conceitual que
viabiliza a mediação em matéria penal – no Canadá e Nova Zelândia, Oxhorn e
Slakmon sugerem que esta pode oferecer um lócus concreto para democratizar a
justiça e construir cidadania civil de baixo para cima (Idem, p. 205); considerando-se
que a mediação pode ser tida como a atividade que melhor realiza os princípios da
justiça restaurativa, abre-se chance real para que a mediação assegure a continuidade
democrática e integre a cidadania brasileira, preenchendo o vácuo democrático criado
pelo atual sistema de justiça.

Existe um vasto campo de interação entre a mediação e a justiça restaurativa, sendo este,
no âmbito penal, mais amplo, podendo considerar a mediação de conflitos como uma das
ferramentas que legitimam a justiça restauradora. Os princípios que regem a mediação penal
vão de encontro com os pilares da justiça restaurativa. Ambos as formas de administração de
conflitos possuem como pedra angular a dignidade humana. Os dois processos rompem padrões
de conduta, estereótipos e antigas concepções; abordam os conflitos através do diálogo e da
tolerância; trabalham os envolvidos para que tenham condições de criar e manter relações
harmoniosas.
Observei, durante a pesquisa teórico-prática, que os projetos implantados na área da
justiça restaurativa no Brasil tentam superar desafios como recolocar a vítima no centro do
debate do conflito em que se viu envolvida e permitir que ela participe das soluções sem dar
lugar ao retorno da vingança privada. Lembrando que o nosso sistema judicial penal alija a
vítima do processo, sendo ela um mero expectador. O Código Penal e o Código Processual
Penal Brasileiro adotam, como regra, o modelo de ação penal pública incondicionada e a ação
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penal pública condicionada a representação. O processo de mediação penal, como instrumento
de legitimação de uma justiça restauradora, partilha dos princípios humanistas, apostando ser
possível restaurar no lugar de punir.

3.5 MEDIAÇÃO X CONCILIAÇÃO

Os Órgãos Judiciários, ainda que de forma retraída, passaram a se movimentar no
caminho dos ‘meios adequados’ de solução de conflitos a partir da Resolução nº 125 do CNJ
em novembro de 2010. Em 2015, veio a promulgação da Lei de Mediação (13.140/2015), que
prevê e disciplina a mediação e a conciliação. Nesses últimos oito anos, sem mencionar aqui os
anos que antecederam as discussões em torno dos projetos de lei sobre a matéria, muitos eventos
nacionais e internacionais, cursos de capacitação, empresas de mediação, pesquisas
acadêmicas, dentre outros movimentos, movimentaram o painel jurídico brasileiro com o tema.
Contudo, o que se percebe é que a grande maioria das pessoas, tanto entre os operadores do
Direito quanto na sociedade, ainda não distinguem a mediação e da conciliação, como podemos
observar na pesquisa empírica realizada pelos Professores Bárbara Baptista e Klever Filpo
(2017, p.95-96):
Um primeiro aspecto importante que aparece em nosso trabalho de campo diz respeito
à distinção conceitual dos institutos, ou à sua ausência. Trata-se das diferenças entre
conciliação e mediação. Ouvimos em campo uma frase que nos marcou: “ninguém
sabe muito bem a diferença entre conciliação e mediação”. Ao menos conceitualmente, o legislador pretendeu definir bem os institutos, a partir da descrição do que
um conciliador e um mediador devem fazer e o tipo de conflito em que devem intervir.
(...)
Foi muito comum, em conversas informais em campo, identificar que as pessoas “ou
não sabem, ou não aplicam a diferença entre os institutos”. (grifo meu).

Embora a referida citação seja em relação ao âmbito cível, em alguns momentos da
pesquisa de campo percebi que a mesma falta de entendimento ocorre no âmbito penal.
Algumas palestras de eventos dos quais participei, tive a mesma percepção.
As conceituações doutrinárias que tentam diferenciar um instituto do outro se dão, na
sua grande maioria, repetindo a Lei 13.140. E, assim, essa (in)distinção (BAPTISTA, Filpo,
2017) vai de reproduzindo dogmaticamente, sendo de fácil percepção nas doutrinas
especializadas em Direito de Família e nas Processualistas.
Com a finalidade de esclarecer a falta de diferenciação conceitual, faço breves
apontamentos, no âmbito penal, entre a mediação e a conciliação.
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Quadro 10: Diferenças entre a mediação e a conciliação no âmbito penal
Mediação Penal

Conciliação

Para a maioria das Escolas de Mediação, o A Conciliação tem os acordos (transação penal/
acordo não é o objetivo principal, mas sim, composição civil dos danos) como seu objetivo.
uma consequência do procedimento. A
Mediação Penal privilegia a restauração da
convivência pacífica entre pessoas.
Busca-se o atendimento da demanda de todos As partes sentam-se à mesa em busca,
os envolvidos no conflito.
exclusivamente, do atendimento de suas demandas
A mediação penal trabalha em busca de pessoais.
satisfação e benefício mútuos.

As partes procuram encontrar uma solução que
melhor as atenda, sem se importar com o nível de
satisfação que o outro lado venha a ter.

Ao longo do procedimento de mediação penal,
as partes, auxiliadas pelo mediador,
construirão o que melhor favorece a ambos.

O conciliador oferece sugestões e propostas de
acordo conforme o marco legal do que está sendo
negociado. O acordo construído na Conciliação tem,
portanto, a coautoria do conciliador e das partes.

A Mediação propõe o trabalho de comediação Os conciliadores, na sua grande maioria, são
visando favorecer a complementaridade de estudantes do curso de Direito.
conhecimentos e de gênero, tanto no que diz
respeito à análise do conflito quanto à
condução do diálogo.
A Mediação não se volta à culpa pelo
ocorrido, mas sim à visão prospectiva: como
fazer para evitar que a motivação do evento
passado não volte a ser manejada como foi e
sim de maneira que as relações permaneçam
preservadas - atacar as questões sem atacar
as pessoas.

A Conciliação tem sua ocorrência motivada pela
identificação de responsabilidades em evento(s)
ocorrido(s) no passado e pela correção presente de
suas consequências. Ela explora o ocorrido, confere
juízo de valor ao fato e à participação de seus atores.

Durante o procedimento de mediação penal,
faz-se uma abordagem do delito com foco em
curar as relações e reparar o dano causado pelo
crime aos indivíduos e à comunidade.

Coerente com a proposta de obter acordos entre as
partes, a Conciliação privilegia a pauta objetiva - a
matéria - que o conflito produziu. Assim, o foco da
conciliação são as questões que tenham tutela
jurídica e as propostas materiais.

A Mediação nasceu regida pelo princípio da A publicidade do processo judicial estende-se à
confidencialidade – por meio do qual ficam conciliação.
vetadas a divulgação e a utilização das
explanações e informações trazidas à
Mediação em qualquer outro fórum.
Principais
princípios
voluntariedade,
não

da
mediação: São princípios da conciliação: oralidade,
adversariedade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade.
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confidencialidade, imparcialidade, oralidade,
flexibilidade e informalidade.
A Mediação Penal propõe uma mudança de
paradigma, tanto na postura das partes como
na dos advogados. Na mediação, os mediados
irão construir o acordo e não seus advogados.

Mantendo coerência com o cenário da Conciliação,
quando as partes estão acompanhadas de advogado,
estes buscam obter a satisfação do seu cliente,
independente do ônus que isso provoque na outra
parte ou da possibilidade da outra parte para atender
à demanda.

Fonte: elaboração própria a partir de textos sobre o tema.

3.6 DIGNIDADE HUMANA, JUSTIÇA RESTAURATIVA E MEDIAÇÃO DE
CONFLITOS

Antes de fazermos um breve delineamento sobre a dignidade humana, importante situala frente aos conceitos de direitos fundamentais e direitos humanos. Para tanto, se faz necessário
esclarecer que a presente tese não tem como objetivo analisar conceitos amplos e profundos
como 'direitos fundamentais', 'direitos humanos' e 'dignidade humana'. 76 Minha finalidade é tão
somente situar tais concepções para adentrar o campo teórico da dignidade humana como pilar
de sustentação da mediação de conflitos.
Para muitos autores, principalmente autores alemães, direitos fundamentais e direitos
humanos são expressões sinônimas, incluindo, ainda, direitos naturais e direitos da liberdade.
Contudo, dentro de uma visão constitucional, os direitos fundamentais são o rol de direitos
humanos identificados no ordenamento jurídico de um Estado Democrático de Direito. Os
direitos humanos estão relacionados aos valores de liberdade e igualdade positivados no plano
internacional e os direitos fundamentais são direitos humanos consagrados e positivados, no
âmbito interno, pela Constituição.
Sobre o tema, esclarece Ingo Wolfgang Sarlet (2006, p.36):
Em que pese sejam ambos os termos (direitos humanos e direitos fundamentais)
comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de
passagem, procedente para a distinção é de que o termo 'direitos fundamentais' se
aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do
direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão
'direitos humanos' guardaria relação com os documentos de direito internacional, por
referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal,
independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que,
76

Para fazer um estudo sobre o tema, sugestão de leitura dos autores: DUARTE et al., 2018; DUARTE; LUPETTI
BAPTISTA, 2014.
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portanto, aspiram à validade universal para todos os povos e tempos, de tal sorte que
revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional).

Nesse sentido, os direitos humanos assumem um contexto mais amplo, alcançando
declarações e convenções internacionais e direitos fundamentais volta-se para os direitos
regulados juridicamente no âmbito interno do Estado. Destaca-se que a Constituição Federal
Brasileira de 1988, ao positivar os direitos humanos elencando-os como direitos fundamentais,
o fez tendo como cerne a dignidade da pessoa humana.

3.6.1 Princípio da Dignidade Humana

A construção do conceito de dignidade perpassa vários autores. Contudo, encontramos,
em Emmanuel Kant, um dos maiores expoentes na construção filosófica da 'dignidade da
pessoa', cuja concepção "parte da autonomia ética do ser humano, considerando esta (a
autonomia) como fundamento da dignidade do homem, além de sustentar que o ser humano (o
indivíduo) não pode ser tratado - nem por ele próprio - como objeto." (SARLET; 2009, p.213)
A dignidade humana deixou de ter apenas um status de princípio moral e passou a ser,
também, um estatuto jurídico. Ainda em Kant é que buscamos subsídios para a conceituação e
fundamentação jurídica do Princípio da dignidade.
Na lição de Vicente Barretto (2013, p.74/75),
O conteúdo do princípio da dignidade humana pode desdobrar-se em duas máximas:
não tratar a pessoa humana como simples meio e assegurar as necessidades vitais da
pessoa humana. Ambas as máximas deitam suas raízes na teoria moral de Kant e
podem servir como bases para justificar a natureza jurídica da dignidade humana. (...)
O princípio da dignidade humana pressupõe também o acesso aos bens espirituais,
como a educação e a cultura, e o respeito a "sentimentos propriamente humanos". (...)
Sob outro aspecto, o princípio da dignidade humana protege também a pessoa na sua
integridade física e mental (...).

Importante ressaltar a dimensão social do princípio da dignidade da pessoa. Se todos
são iguais em dignidade e direitos, conforme expresso na Declaração Universal de 1948, há de
se fazer uma análise da dignidade individual de cada um, bem como do ser humano na vida em
comunidade (o homem em sua relação com os demais). Desta dimensão intersubjetiva, implica
dizer que tal princípio gera direitos e deveres correlatos. Em outras palavras, as relações sociais
devem ser reguladas pelo princípio da dignidade humana, que designa "não o ser homem, o
indivíduo, mas a humanidade que se encontra em todos os seres humanos." (BARRETO; 2013,
p.65).
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Na mesma perspectiva, expõe Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p.221-222):
Em verdade, a dignidade da pessoa humana (assim como - na esteira de Hannah
Ahrendt - a própria existência e condição humana), sem prejuízo de sua dimensão
ontológica e, de certa forma, justamente em razão de se tratar do valor próprio de cada
uma e de todas as pessoas, apenas faz sentido no âmbito da intersubjetividade e da
pluralidade. Aliás, também por essa razão é que se impõe o seu reconhecimento e
proteção pela ordem jurídica, que deve zelar para que todos recebam igual (já que
todos são iguais em dignidade) consideração e respeito por parte do Estado e da
comunidade, (...).
Na perspectiva ora apontada, vale consignar a lição de Jurgem Habermas,
considerando que a dignidade da pessoa, numa acepção rigorosamente moral e
jurídica, encontra-se vinculada à simetria das relações humanas, de tal sorte que a sua
intangibilidade resulta justamente das relações interpessoais marcadas pela recíproca
consideração e respeito, de tal apenas no âmbito da comunidade da linguagem o ser
natural se torna indivíduo e pessoa dotada de racionalidade.

3.6.2 Princípio da Dignidade Humana como pilar de sustentação da Justiça Restaurativa
e da Mediação de Conflitos

Como já exposto, a dignidade é inerente ao Homem, independentemente de sua raça,
crença, cor, sexo. A consagração normativa de tal princípio legitima o dever de proteção ao
indivíduo, pelo Estado, bem como o dever de respeita-lo, seja por parte do próprio Estado como
da sociedade. Através da promoção e do cumprimento dos direitos fundamentais pode-se
proporcionar o desenvolvimento digno da vida dos seres humanos, da sociedade (visão
universal da dignidade humana), enfim, da humanidade. Nesse prisma, temos, na Justiça
Restaurativa e na Mediação, mecanismos de resolução e administração de conflitos aptos a
instrumentalizar os direitos e garantias consagrados na Constituição Federal de 1988, quando,
ambos, possuem como núcleo axiológico, a dignidade humana.
Tais metodologias visam, precipuamente, encurtar a distância entre os envolvidos no
conflito através de um diálogo pacífico. São alternativas extrajudicial e judicial de solução de
conflitos que tentam restaurar a comunicação entre os indivíduos que estão contrapostos,
procurando levá-los à superação do problema que estão vivenciando.
Durante o procedimento da mediação e das práticas restaurativas (não esquecendo que
a Mediação é uma delas), trabalha-se o empoderamento das partes (empowerment). Esta técnica
desenvolverá a autonomia da vontade dos envolvidos e a autonomia trabalhará para reconhecer
a autonomia do outro, rompendo, assim, com a relação de poder entre os mediados. Conforme
ensina Jorge Pesqueira (2010, p.236), "A autonomia da vontade nos convoca a tratar com
dignidade os seres humanos, a não fazer aos outros aquilo que não queremos que os outros
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façam conosco.". Oportuno registrar que este é um ensinamento de há dois mil anos, quando
Jesus Cristo passou pela Terra. Para Hannah Arendt (2007, p.328-329), embora a importância
pela vida já fosse a pedra angular do povo judeu, foi através do cristianismo que a vida do ser
humano passou a ser e ter importância. Nas palavras da citada autora,
(...) Talvez resida aí o motivo para o fato indubitável de que somente quando a
imortalidade da vida individual passou a ser o credo básico da humanidade ocidental,
isto é, somente com o surgimento do cristianismo, a vida na Terra passou também a
ser o bem supremo do homem. 77

Necessário, na atualidade, que a vida, como bem supremo do homem, seja exercida de
forma digna, isto é, que seja dada a condição humana aos indivíduos, independentemente de
raça, crença, cor e rótulo religioso.
As sessões de mediação, bem como as ferramentas da Justiça Restaurativa são pautadas
na necessidade do respeito mútuo entre as partes, reforçando os sentimentos de solidariedade
social e cooperação. Os mediados/envolvidos se conscientizam que abordar os conflitos através
do diálogo restaurador e da tolerância os fazem gerar condições para relações harmoniosas.
Durante os encontros, as partes são trabalhadas para compreender que seus conceitos
não são absolutos e, principalmente, que suas verdades não deixam de existir ao entender a
verdade do outro. A partir de então, tem-se a chance de estabelecer, na relação interpessoal, a
comunicação pacífica, pois, à medida que um indivíduo se coloca no lugar do outro
valorizando-o, aprende-se a respeitá-lo, a compreendê-lo. Os processos que envolvem a justiça
restaurativa e a mediação de conflitos buscam, antes de firmar um acordo, a alteridade, pois só
a partir do momento em que um se coloca no lugar do outro na relação, tem-se a possibilidade
de chegar às finalidades deste instituto, como por exemplo, a paz social.
Importante lembrar que tais procedimentos não têm como finalidade primeira o acordo
e centram-se nas relações humanas para fomentar o crescimento moral, promover a
revalorização e o reconhecimento de cada pessoa.

77

Para os Cristãos, Jesus foi o maior Mediador que passou pela Terra. É natural que, a partir de então, a visão do
mundo se alterasse e os homens mudassem o comportamento e atitudes visando auxiliar o próximo. Embora
tenham ficado gravados no mundo os seus milagres, acreditamos que já é tempo de estudá-los e verificarmos o
que, verdadeiramente, existe por trás de cada um deles. Importa salientar que, aqui, refiro-me a Jesus como um
homem de bem, como muitos outros que passaram pela Terra deixando seus exemplos. Não me refiro aos 'dogmas
religiosos', que não é assunto do presente trabalho. Os templos religiosos, embora todos eles tenham a sua beleza,
são comandados pelo 'homem', que ainda imperfeito, insere, nas religiões, a vaidade, o orgulho, o poder ...
"Ansiosos por conquistar um trono que Jesus jamais construiu, cada homem se dispôs a projetá-Lo no mundo de
acordo com seus propósitos, que raramente se ajustam aos ideais de Deus." (ANDRADE, 1999, p. 123).
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Numa análise teórica, as práticas restaurativas, dentre elas a mediação, têm como meta
fortalecer as qualidades do ser humano para que este desenvolva habilidades específicas que
potencializam a condição humana enquanto ser social, bem como, favorecer o desenvolvimento
de princípios essenciais como a dignidade, a autonomia da vontade, a corresponsabilidade e a
coconstrução num futuro acordo. Para isso, os mediados/envolvidos devem romper com as
barreiras impostas por eles mesmos diante do conflito e melhorarem a imagem que têm de si
mesmos. Cabe ao mediador/facilitador restaurativo ajudar as partes a descobrirem suas
qualidades e a compreenderem que serão respeitados quando os mesmos reconhecerem a
dignidade humana do (e no) outro (ZEHR, 2018).

3.7 MEDIAÇÃO PENAL, JUSTIÇA RESTAURATIVA E A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988

Dispõe o Preâmbulo da Constituição Federal Brasileira de 1988:
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. (...)

Não obstante a discussão doutrinária acerca da relevância jurídica do preâmbulo da
Constituição Federal Brasileira, o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal 78 (STF)
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ADI 2.649, voto da rel. min. Cármen Lúcia, j. 8-5-2008, P, DJE de 17-10-2008. Devem ser postos em relevo os
valores que norteiam a Constituição e que devem servir de orientação para a correta interpretação e aplicação das
normas constitucionais e apreciação da subsunção, ou não, da Lei 8.899/1994 a elas. Vale, assim, uma palavra,
ainda que brevíssima, ao Preâmbulo da Constituição, no qual se contém a explicitação dos valores que dominam
a obra constitucional de 1988 (...). Não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular as políticas públicas
que podem conduzir ao bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de se organizar segundo aqueles
valores, a fim de que se firme como uma comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos (...). E, referindo-se,
expressamente, ao Preâmbulo da Constituição brasileira de 1988, escolia José Afonso da Silva que "O Estado
Democrático de Direito destina-se a assegurar o exercício de determinados valores supremos. ‘Assegurar’, tem,
no contexto, função de garantia dogmático-constitucional; não, porém, de garantia dos valores abstratamente
considerados, mas do seu ‘exercício’. Este signo desempenha, aí, função pragmática, porque, com o objetivo de
‘assegurar’, tem o efeito imediato de prescrever ao Estado uma ação em favor da efetiva realização dos ditos
valores em direção (função diretiva) de destinatários das normas constitucionais que dão a esses valores conteúdo
específico" (...). Na esteira destes valores supremos explicitados no Preâmbulo da Constituição brasileira de 1988
é que se afirma, nas normas constitucionais vigentes, o princípio jurídico da solidariedade.
ADI 2.076, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 15-8-2002, P, DJ de 8-8-2003.
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp. Acesso em março/2018.
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é no sentido de não constituir uma norma central. Contudo, o Preâmbulo contém a explicitação
dos valores que dominam a obra constitucional de 1988 e devem servir de orientação para a
correta interpretação e aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais. É, portanto,
elemento interpretativo para a compreensão das normas e para a solução dos conflitos de
natureza constitucional e infraconstitucional. Destarte, toda a nossa Lei Fundamental deve ser
interpretada de forma a estar comprometida com a solução pacífica das controvérsias.
A justiça restaurativa tem como ponto basilar a resolução pacífica dos conflitos através
do diálogo, da cooperação, do respeito à dignidade humana, da solidariedade social. É um
instrumento de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV da CF/88) apto a produzir a transformação
comunicativa, gerando relações com maior cunho de respeitabilidade nas comunidades em que
são implantadas reduzindo, assim, o índice de violência.
A administração dos conflitos através das práticas restaurativas, no campo teórico,
promove o envolvimento daqueles ligados à demanda, direta e indiretamente, favorecendo o
exercício da cidadania, atendendo, assim, ao artigo 1º, II da Constituição Federal.
Os princípios da voluntariedade, da imparcialidade, da informalidade (flexibilidade)
estão diretamente rastreados às normas e princípios constitucionais da liberdade (artigo 5º,
caput), do tratamento igualitário entre os mediados (artigo 5º, caput), da duração razoável do
processo (artigo 5º, LXXVIII), respectivamente.
Importante pontuar, em relação ao princípio constitucional da duração razoável do
processo (artigo 5º, LXXVIII), que trabalhamos, na mediação, a característica da celeridade
respeitando critérios qualitativos e não quantitativos. O princípio da celeridade torna-se um
obstáculo quando se vê, neste instituto, a possibilidade de "esvaziar" a carga de trabalho do
Poder Judiciário.
O procedimento da mediação se fundamenta no princípio da dignidade da pessoa
humana (artigo 5º, III da CF/88), sendo um instrumento para humanizar a justiça, oferecendo
aos mediados, um tratamento igualitário, digno, respeitoso, bem como assegura a preservação
da liberdade de cada um deles e atinge a finalidade de integração social.
Ressalte-se que os fundamentos constitucionais acima expostos são exemplificativos.
Eles se estendem ao âmbito de aplicabilidade da mediação (internacional, trabalhista,
empresarial, organizacional, familiar, penal, escolar etc).
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASOS: ENTRE DILEMAS E
POSSIBILIDADES

Nos capítulos 2 e 3, apresentei a discussão teórica a respeito da justiça restaurativa e da
mediação penal explicitando seus conceitos, seus princípios, suas particularidades e como têm
sido introduzidas na legislação brasileira para, a partir do estudo de casos, analisar se, na prática,
elas funcionam como constam na teoria e se há possibilidade de aplica-las em alguns dos
conflitos da Lei Maria da Penha como alternativas a administração desses conflitos.
No presente capítulo, tenho por finalidade descrever as experiências das práticas
restaurativas, dentre elas a mediação, no contexto de parte dos conflitos de violência doméstica
e familiar contra a mulher expondo os dilemas e possibilidades, por mim observados durante o
estudo de casos, que circundam as iniciativas nas Comarcas79 de Belo Horizonte e Nova Lima,
ambas no Estado de Minas Gerais.80
Concomitantemente à minha pesquisa de campo, realizei uma pesquisa exploratória nos
sítios eletrônicos do CNJ, da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (ligada ao
Ministério dos Direitos Humanos), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
(Fundação pública vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República), do Instituto de Pesquisa DataSenado e Observatório da Mulher contra a Violência
(ambos ligados à Secretaria da Transparência/Senado Federal), do TJMG e da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (SESP), em busca de dados de estudos no âmbito
da violência doméstica e familiar contra a mulher. Minha finalidade foi identificar
características e informações do Sistema de Justiça Penal cuja competência é da Lei
11.340/2006, bem como o seu funcionamento e o reflexo desta lei na sociedade e nas pesquisas.
Coletei dados quantitativos através do exame dos seguintes Relatórios de Estudos: Panorama
da Violência contra a Mulher no Brasil: indicadores nacionais e estaduais (nº 1/2016 e
nº2/2018); O Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha (2017 e 2018); Relatório
Analítico Propositivo – Justiça Pesquisa/Direitos e Garantias Fundamentais: “Entre Práticas
79

Comarca de Belo Horizonte: capital do Estado de Minas Gerais; Comarca de Nova Lima: cidade Mineira
localizada na região metropolitana de Belo Horizonte.
80
Embora tenha realizado o Estudo de Casos nas cidades de Belo Horizonte e Nova Lima, em muitos momentos
me reportarei à pesquisa realizada pela Universidade Católica de Pernambuco – “Entre Práticas Retributivas e
Restaurativas: a Lei Maria da Penha e os Avanços e Desafios do Poder Judiciário” – nas cidades de Belém/PA,
Brasília/DF, João Pessoa/PB, Maceió/AL, Porto Alegre/RS, Recife/PE, São Paulo/SP. A referida Universidade foi
contratada pelo CNJ, por meio de Edital de Convocação Pública e de seleção. Relatório da Pesquisa disponível
em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/69f98306e01d7a679720c82bf016b8ea.pdf.
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Retributivas e Restaurativas: a Lei Maria da Penha e os Avanços e Desafios do Poder
Judiciário”; Violência contra a Mulher e as Práticas Institucionais (nº 52 da Série Pensando o
Direito); Atlas da Violência (Edições 2017 e 2018); Aprofundando o Olhar sobre o
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (2018); Violência Doméstica contra a Mulher
(2017); Diagnóstico da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (período de 2015 a
2017); Relatório de Operosidade dos Magistrados do TJMG (Vara Criminal de Nova Lima/MG
e 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/Belo Horizonte). Os dados
quantitativos apresentados por esses estudos são nacionais e estaduais, não sendo específicos
das comarcas por mim observadas. Contudo, me reporto a eles com a finalidade de demonstrar
que muitas das vulnerabilidades no enfrentamento e na administração dos conflitos domésticos
contra a mulher que constatei durante o estudo de casos acontecem também nacionalmente.
É oportuno assinalar que a Lei 11.340/2006 completou 12 anos de existência em
agosto/2018. Foi considerada um marco histórico na defesa dos direitos das mulheres e,
segundo a ONU, é a terceira melhor e mais avançada legislação do mundo no enfrentamento à
violência doméstica e familiar contra as mulheres. 81 Conforme pesquisa realizada pelo
Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, existiam, até final de 2017, um milhão duzentos
e setenta e três mil trezentos e noventa e oito (1.273.398) processos de violência doméstica
tramitando na justiça em todo o País. Neste ano, foram trezentos e oitenta e oito mil duzentos e
sessenta e três (388.263) novos casos, o que equivale a 16% a mais que em 2016. 82 Os dados
parciais de 2018 publicados pelo CNJ83 no Portal de Monitoramento da Política de
Enfrentamento à Violência, com atualização em novembro, registram quatrocentos e cinquenta
e dois novecentos e oitenta e oito (452.988) novos processos de conhecimento, superando,
desde já, o ano de 2017. O Ministério dos Direitos Humanos divulgou um balanço da violência
contra a mulher registrado através do ‘Ligue 180’84 entre os meses janeiro e junho de 2018: dos
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Informação disponibilizada nos sítios eletrônicos: (1) Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres
(Secretaria ligada ao Ministério de Direitos Humanos): http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/lei-maria-dapenha-11-anos; (2) CNJ:
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87296-ministra-exalta-lei-maria-da-penha-maslembra-a-sucessao-de-feminicidios.
82
Esses dados quantitativos estão disponíveis em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86320-uma-mulher-entre100-esta-na-justica-contra-violencia-domestica.
83
Monitoramento da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Disponível em:
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%40neodi
mio03&anonymous=true&sheet=shVDResumo. Acesso em: 26/11/2018.
84
“O Ligue 180 é uma política pública que está disponível no Brasil e em mais 16 países – também pode ser
acionado na Argentina, Bélgica, Espanha, EUA, França, Guiana Francesa e Inglesa, Holanda, Inglaterra, Itália,
Luxemburgo, Noruega, Paraguai, Portugal, Suíça, Uruguai e Venezuela. Toda e qualquer violência contra a mulher
pode ser registrada pelo número 180 ou pelo e-mail ligue180@spm.gov.br.” Informação disponível:
http://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/agosto/ligue-180-recebe-e-encaminha-denuncias-de-violenciacontra-as-mulheres.
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79.661 relatos de violência, 63.116 foram classificados como violência doméstica85. No estudo
realizado pelo Instituto Patrícia Galvão e Data Popular 86, divulgado em agosto de 2013, 98%
da população conhecem a lei Maria da Penha e para 86% dos entrevistados as mulheres
passaram a denunciar os casos de violência doméstica após a referida lei. Pela pesquisa
realizada pelo Instituto DataSenado 87 no ano de 2017, 100% das mulheres entrevistadas já
ouviram falar da Lei Maria da Penha. Também foi constatado, nesta pesquisa, que houve um
aumento no número de mulheres que declaram ter sofrido violência doméstica. Em edições
anteriores, o percentual se mantinha constante entre 15% e 19%. Esse percentual passou de
18%, em 2015, para 29%, em 2017.
Os números supracitados manifestam o reconhecimento da Lei 11.340/2006 pela
sociedade ao longo desses 16 anos de sua vigência. Para Miguel Reale (2000, p.113), “O Direito
autêntico não é apenas declarado mas reconhecido, é vivido pela sociedade (...). A regra do
direito deve, por conseguinte, ser formalmente válida e socialmente eficaz” (grifo do autor).
Nesse mesmo sentido, Sérgio Cavalieri Filho (2010, p.83) dispõe que “(...) lei eficaz é aquela
que tem força para realizar os efeitos sociais para os quais foi elaborada. Uma lei, entretanto,
só tem essa força quando está adequada às realidades sociais, ajustada às necessidades do grupo.
Só aí ela penetra no mundo dos fatos e consegue dominá-los”. Para este autor (2010, p.87), uma
das consequências positivas de uma lei é o seu efeito transformador, que:
Muitas vezes, em razão de necessidades sentidas, a norma estabelece novas diretrizes
a serem seguidas, fixa novos princípios a serem observados em determinadas
questões, determina a realização de certas modificações. A sociedade então, para dar
cumprimento à lei, tem que se estruturar, equiparar-se, aparelhar-se, e assim,
paulatinamente, vai operando sensíveis transformações em seu meio. Eis aí o efeito
transformador da lei.
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Da quantidade total de registros de relato de violência classificados como violência doméstica (63.116
casos), entre os meses de janeiro e junho de 2018, tem-se por tipo de Violência: cárcere privado: 2.396; esporte
sem assédio: 1; homicídio: 878; tráfico de pessoas: 9; violência física: 33.835; violência moral: 2.490; violência
obstétrica: 2; violência patrimonial: 1.243; violência psicológica: 18.615; violência sexual: 3.647. Dados
divulgados pelo Ministério de Direitos Humanos. Disponível em: http://www.mdh.gov.br/todas-asnoticias/2018/agosto/ligue-180-recebe-e-encaminha-denuncias-de-violencia-contra-as-mulheres. Último acesso
em 26/11/2018.
86
Dados disponíveis em: http://www.compromissoeatitude.org.br/para-70-da-populacao-a-mulher-sofre-maisviolencia-dentro-de-casa-do-que-em-espacos-publicos-no-brasil/.
87
Desde 2005, ano anterior à promulgação da Lei Maria da Penha, o Instituto de Pesquisa DataSenado/Secretaria
de Transparência do Senado Federal aplica, a cada dois anos, pesquisa telefônica sobre o tema violência doméstica
contra a mulher. Em 2017, o Instituto realizou a sétima edição da pesquisa, em parceria com o Observatório da
Mulher contra a Violência. Nela, foram ouvidas 1.116 brasileiras, no período de 29 de março a 11 de abril.
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/aumenta-numero-de-mulheresque-declaram-ter-sofrido-violencia.
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O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/IPEA divulgou, em março/2015, um
estudo88 sobre a efetividade da Lei 11.340/2006. Esta lei não tem o homicídio de mulheres
como ponto central. Contudo, a pesquisa partiu do pressuposto de que a violência intrafamiliar
ocorre em ciclos e o acirramento no grau de agressividade pode resultar na morte do
cônjuge/companheiro. Esta consideração levou os pesquisadores desse estudo a imaginar que
cessar as agressões domésticas tem como consequência a redução dos homicídios motivados
por questões domésticas e de gênero. Os resultados obtidos indicaram que a lei em questão fez
diminuir em cerca de 10% a taxa de homicídio contra as mulheres dentro das residências e, de
acordo com os responsáveis pela pesquisa, a efetividade não foi uniforme no país devido aos
diversos níveis de institucionalização dos serviços protetivos às vítimas de violência doméstica.
No decorrer desses anos, desde a criação da Lei Maria da Penha, muitas campanhas 89
têm sido realizadas pelo CNJ e endossadas pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, juntamente com Órgãos Institucionais de Defesa dos Direitos da Mulher (Secretarias,
Coordenadorias, ONG’s etc.). No entanto, ainda há lacunas no enfrentamento e prevenção à
violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual, os debates e pesquisas, dentro
do próprio Judiciário,90 têm sido incessantes em busca de “saídas” que consigam aplacar os
Relatório da pesquisa “Avaliando a Efetividade da Lei Maria da Penha”, pesquisa/IPEA. Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=24610&Itemid=6.
89
Ações Institucionais criadas pelo CNJ: Criação de Casas Abrigos, Jornada Lei Maria da Penha, Justiça Pela Paz
em Casa, Fórum Nacional de Juízes (FONAVID), Portal de Monitoramento de Política Judiciária Nacional,
Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres – instituída pela Portaria 15/2017
do CNJ, Metas Nacionais a serem cumpridas pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal: Meta 8
a ser alcançada nos anos de 2017 e 2018 - Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar
contra as mulheres. Criação das Coordenadorias Estaduais das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e
Familiar no âmbito dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal (Resolução 128/2011). Disponível
em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/lei-maria-da-penha.
90
A título exemplificativo, cito notícias veiculadas no site do CNJ: “Justiça debate proteção trabalhista às vítimas
da violência doméstica” – notícia veiculada no site do CNJ em 26/11/2018. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88065-justica-debate-protecao-trabalhista-as-vitimas-da-violencia-domestica.
“Maria
da
Penha:
200
vítimas
terão
cursos
profissionalizantes,
no
Amazonas.”
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88034-maria-da-penha-200-vitimas-terao-cursos-profissionalizantes-noam. “X Fonavid debate como perceber iminência do feminicídio”: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87986-xfonavid-debate-como-perceber-iminencia-do-feminicidio. Cito algumas pesquisas: (1) “A Atuação do Poder
Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha/2011” – Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/sum_executivo_mariap.pdf. (2) “O Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria da
Penha/2017”
–
Disponível
em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/10/ba9a59b474f22bbdbf7cd4f7e3829aa6.pdf. (3) “O Poder
Judiciário
na
Aplicação
da
Lei
Maria
da
Penha/2018”
–
Disponível
em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/06/2df3ba3e13e95bf17e33a9c10e60a5a1.pdf.
(4) Série
"JUSTIÇA PESQUISA" foi concebida pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de
Justiça: “Entre Práticas Retributivas e Restaurativas: a Lei Maria da Penha e os avanços e desafios do
Poder Judiciário. Realização: Universidade Católica de Pernambuco. (Pesquisas Contratada pelo CNJ através de
Edital de Convocação). Disponível em: http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes.
(5) “Avaliando a Efetividade da Lei Maria da Penha” – Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada/IPEA. O Ipea, fundação pública vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, fornece suporte técnico e institucional às ações governamentais – possibilitando a formulação de
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números de demandas e, ao mesmo tempo, que possam ser respostas satisfatórias à comunidade.
Nesse sentido, o CNJ vem “legislando” na contramão do último posicionamento do STF91 sobre
o tema e, através, de resoluções, tenta inserir práticas restaurativas com o intuito de dirimir
esses conflitos.
Como abordado no capítulo 2 (item 2.3.4 Mapeamento Normativo da Justiça
Restaurativa no âmbito da Lei 11.340/2006), o STF, em sessão plenária realizada em
09/02/2012, julgou os pedidos das ações ADC 19/DF92 e ADIn 4.424/DF93, reafirmando,
respectivamente, a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 44, afastando, assim, a incidência da
Lei 9.099/1995 aos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher e
decidindo que nos crimes de lesões corporais leves e culposas que envolvam este gênero de
violência, pouco importando a intensidade dessas lesões, a ação penal é pública incondicionada,
não sendo, portanto, necessária a representação da vítima.
O supracitado posicionamento do STF resultou na expropriação completa do conflito
pelo Estado e, ao retirar a competência da Lei 9.099/95 para julgar os delitos e contravenções
penais ocorridos no ambiente doméstico, confirmou o enrijecimento da lei 11.340/2006
afastando as medidas despenalizadoras, impossibilitando a conciliação e reinserindo a
possibilidade de prisão em flagrante nas infrações de menor potencial ofensivo definidas
naquela lei.
No ano de 2015, o STJ editou a “Súmula 542 - A ação penal relativa ao crime de lesão
corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”94.
Ainda no viés do rigor legislativo no âmbito da violência doméstica, cito a promulgação
da Leis 13.104/2015 e da Lei 13.641/2018. Aquela lei alterou (1) o artigo 121 do Código Penal
para prever o feminicídio como qualificadora do homicídio e (2) o artigo 1º da Lei 8.072/1990

inúmeras políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiro – e disponibiliza, para a sociedade,
pesquisas
e
estudos
realizados
por
seus
técnicos.
Disponível
em:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=24606&Itemid=383.
Último
acesso: 26/11/2018.
91
Supremo
Tribunal
Federal:
ADIn
4.424/DF
e
ADC
19/DF.
Disponível
em:
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=19&classe=ADC&origem=AP&recur
so=0&tipoJulgamento=M. http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6393143.
92
Acórdão da Ação Declaratória de Constitucionalidade 19/DF. Relator: Min. Marco Aurélio. Disponível em:
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=217154893&ext=.pdf. Último acesso: 03/10/2018.
93
Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.424/DF. Relator: Min. Marco Aurélio. Disponível em:
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6393143. Último acesso em 03/10/2018.
94
Súmula 542 do STJ (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). Disponível em:
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%28sumula%20adj1%20%27542%27%29.sub.#TIT1TEMA
0.
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incluindo o feminicídio no rol dos crimes hediondos. A recente Lei 13.641 alterou a lei
11.340/2006 para tipificar o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
Observo, ainda, que, se por um lado a Lei Maria da Penha trouxe um tratamento mais
severo aos agressores, por outro, inseriu políticas sociais e protetivas estabelecendo o
comparecimento dos ofensores aos programas de recuperação e reeducação visando a
prevenção, ainda que seja ressaltado o caráter penal dessas medidas.
As consequências da violência doméstica atingem o sistema familiar (dimensão afetiva
do conflito), que pode, também, ser considerado uma vítima desse delito. Cuidar desse sistema
familiar é uma outra vertente das políticas sociais e preventivas da Lei 11.340/2006 e tem sido
pauta do CNJ, como demonstra o Programa “Justiça pela Paz em Casa” 95, cuja iniciativa surgiu
no gabinete da Ministra Carmen Lúcia em 2014.
Logo que assumiu a presidência do STF e do CNJ, a referida Ministra estabeleceu como
uma das prioridades do seu mandato (setembro/2016 a setembro/2018) definir diretrizes e ações
de prevenção e combate à violência contra as mulheres no âmbito do Poder Judiciário 96. Em
março do 2017, ela lançou a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra
as Mulheres. Ainda em março deste ano, em reunião com os coordenadores estaduais da Mulher
em Situação de Violência, sugeriu a utilização da justiça restaurativa no combate à violência
doméstica contra a mulher e ponderou essa ação poderia fazer parte da programação da próxima
edição da Semana Justiça pela Paz em Casa (dias 21 e 25 de agosto/2017)97. Defendeu, ainda,
que utilização das técnicas restaurativas na recomposição das famílias que vivenciam esse
drama em seu cotidiano, reforçando o foco no sistema familiar. Na abertura da XI Jornada
Maria da Penha, enquanto presidente do STF e CNJ, a Ministra Carmen Lúcia ressalta o papel
do Judiciário para promoção da paz98:
A violência é sempre injusta. É a falha no sistema de justiça quando ela prevalece.
95

O Programa Justiça pela Paz em Casa é promovido pelo CNJ em parceria com os Tribunais de Justiça estaduais
e tem como objetivo ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), concentrando esforços
para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. O programa também promove ações
interdisciplinares organizadas que objetivam dar visibilidade ao assunto e sensibilizar a sociedade para a realidade
violenta que as mulheres brasileiras enfrentam. Iniciado em março de 2015, o Justiça pela Paz em Casa conta com
três edições de esforços concentrados por ano. As semanas ocorrem em março – marcando o dia das mulheres -,
em agosto – por ocasião do aniversário de sanção da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) -, e em novembro
– quando a ONU estabeleceu o dia 25 como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/lei-maria-da-penha/justica-pela-paz-em-casa.
96
Informação disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/17/Qual-%C3%A9-o-projetopriorit%C3%A1rio-de-C%C3%A1rmen-L%C3%BAcia-no-Conselho-Nacional-de-Justi%C3%A7a.
97
Informações sobre a reunião com os coordenadores estaduais da Mulher em Situação de Violência disponível
em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84848-carmen-lucia-justica-restaurativa-pela-paz-em-casa.
98
Notícia
divulgada
no
sítio
eletrônico
do
STF.
Disponível
em:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352924.
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Espero que essa jornada seja um espaço para que os juízes possam discutir as
potencialidades para uma grande mudança, que é a transformação do Poder Judiciário
na promoção da paz e não apenas na solução de processos. Esse é o novo pensar do
Direito.
Quando propus em 2014 aos 27 presidentes dos Tribunais de Justiça que
trabalhássemos juntos para que tivemos no Judiciário não apenas a solução de
processos, mas também a prevenção de novos problemas na sociedade na busca da
paz em casa, parti da ideia que a violência em casa não fica nos limites da casa. Até
porque há muita violência contra pessoas que nem casa têm.

Diante desse cenário, iniciei a pesquisa de campo, em dezembro de 2017, fazendo um
levantamento, nas cidades de Belo Horizonte e Nova Lima, de quais os canais institucionais
existentes para os quais as vítimas podem se dirigir quando acontece algum fato ligado a Lei
Maria da Penha e se algum desses locais possui, como programa ou política de fortalecimento,
enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres, a Justiça
Restaurativa. Basicamente, essa rede é construída pelas seguintes instituições: Delegacia
Especializada de Atendimento à Mulher, Disque denúncia (181) 99, Coordenadoria da Mulher
em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais/TJMG
(COMSIV), Promotoria de Justiça Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher do Ministério Público do Estado de Minas Gerais/MPMG 100, Defensoria
Pública Especializada na Defesa da Mulher em situação de Violência (NUDEM),
Coordenadorias Estaduais e Municipais de Políticas para Mulheres (inclui-se, aqui, as
secretarias, subsecretarias, conselhos, núcleos, que atuam, de alguma forma, no campo da
violência doméstica), Serviço de Atenção Integral101 (Área de Saúde102), Ligue 180 – Central
99

O Disque Denúncia Unificado – DDU é um serviço que o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de
Estado de Defesa Social, disponibiliza aos cidadãos mineiros, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil e
Corpo de Bombeiros e em parceria com o Instituto Minas pela Paz. O Disque Denúncia consiste em uma central
única de recepção, processamento e resposta de denúncias anônimas de crimes e sinistros, que funciona através do
tridígito 181, mantendo o anonimato do denunciante.
100
O MPMG tem grande importância no enfrentamento à violência familiar e doméstica contra a mulher, uma vez
que participa de todos os processos cíveis e criminais decorrentes da Lei Maria da Penha. De acordo com dados
da Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher, em BH, entre março de 2017 e fevereiro de 2018, foram avaliados
45.911 inquéritos, 27.652 medidas protetivas e 20.088 ações penais ou processos relacionados a mulheres em
situação de violência na capital. Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/areas-de-atuacao/defesa-docidadao/violencia-domestica-contra-a-mulher/noticias/ministerio-publico-promove-conscientizacao-no-diainternacional-da-mulher.htm.
101
Serviço de Atenção Integral às pessoas em situação de violência sexual na cidade de Belo Horizonte/MG:
Hospital Júlia Kubitscheck, Hospital Odilon Behrens, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas
Gerais/UFMG e Maternidade Odete Valadares. Esse serviço atende às mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar, bem como àquelas pessoas em situação de violência sexual.
102
Tamanha é a importância sobre o tema fez com que a violência contra a mulher fosse reconhecida, também,
como um grave problema de saúde pública. Assim, a rede pública de saúde passou a fazer parte do programa de
enfrentamento e prevenção à violência contra a mulher. No âmbito da saúde, podemos citar como legislações
importantes: a Lei 10.778/2003, que instituiu a Notificação Compulsória da violência contra a mulher; o Decreto
Federal 7.958/2013 estabeleceu diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de
segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde; ainda em 2013, a Lei 12.845 estabeleceu
que todos os hospitais integrantes da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) deverão oferecer um atendimento
imediato às vítimas.
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de Atendimento à Mulher (Canal criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República, em 2005) e Polícia Militar de Minas Gerais – Patrulha de Violência
Doméstica-SPVD.
Não detectei nenhum programa de Justiça Restaurativa no âmbito da Lei 13.140/2006
implantado, de forma institucionalizada, pelos Órgãos responsáveis ou Centros de Apoio e
Ajuda disponibilizados às vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme
pontuado no segundo capítulo (item 2.3.4). Contudo, ainda que timidamente, existem dois casos
que acontecem às margens do Sistema de Justiça e que estão retratados no item 4.2 deste
capítulo (Alternativas às “margens” do Sistema de Justiça). Um deles, no 2º Juizado de
Violência Doméstica e Familiar de Belo Horizonte/MG e o outro na Vara Criminal 103 de Nova
Lima/MG.
Em Belo Horizonte, há quatro Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher (1º, 2º, 3º e 4º Juizados). A minha escolha pelo 2º Juizado se deu em razão de ser este
o único a aplicar a “audiência de fortalecimento” em alguns casos de medida cautelar e este
projeto experimental foi idealizado pelo juiz titular deste juízo e é considerado, por ele, uma
metodologia restaurativa. Ainda no presente capítulo (item 4.2.1), me dedicarei a descrever esta
prática denominada.
Diante do estudo desses dois casos através, principalmente, da observação participante
e de entrevistas, me foi possível compreender a prática jurisdicional do fenômeno social da
violência doméstica e familiar contra a mulher, da forma como os envolvidos (diretos e
indiretos) nessa demanda e o Sistema de Justiça o enfrentam, bem como as suas implicações
(dilemas, controvérsias e demandas) e, por fim, a premência desses dois Juízos, Vara Criminal
de Nova Lima e 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em buscar
alternativas para administrar os conflitos criminais familiares.
Antes de observar essas duas práticas, entrevistei a Desembargadora Superintendente
da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COMSIV) do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a finalidade de conhecer as propostas de planejamento
e execução dos trabalhos institucionais e de natureza administrativa na área do combate e

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que, nas Comarcas do interior, “Até que sejam implantados
os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher previstos no art. 14 da Lei federal nº 11.340, de 7
de agosto de 2006, as competências cível e criminal para conhecer e julgar causas decorrentes da prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher serão exercidas, nas comarcas do interior do Estado, da seguinte
forma: II - nas comarcas onde houver uma única Vara Criminal, pelo Juiz dessa Vara.” Disponível em:
http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/atendimento-a-mulher/#.WtSbrS7wbIU.
103
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prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como saber se este Tribunal
tinha algum projeto já institucionalizado (ou se havia alguma proposta para implantação) no
âmbito da Justiça Restaurativa em cumprimento à Resolução 225/2016. Quando da entrevista,
confirmando o meu levantamento supramencionado, não havia nenhum programa de práticas
restaurativas para auxiliar na administração dos conflitos da Lei Maria da Penha, bem como
nenhuma proposta de projeto para implantação no âmbito do TJMG. 104
Como abordagem exploratória, visitei a Delegacia Especializada de Crimes contra a
Mulher de Belo Horizonte e de Nova Lima. Entrevistei as delegadas de polícia responsáveis
por estas unidades policiais, alguns dos inspetores, escrivães e algumas das vítimas que
aguardavam atendimento. Enquanto esperava para ser atendida ou entre uma entrevista e outra,
estava atenta observando aquele locus, que, embora rico de informações e vasto para
explorações, defini por não o inserir no presente estudo de casos pela razão de não ter, ali, e
não estar ligado a nenhum programa de justiça restaurativa. Contudo, optei por inserir os dados,
por mim colhidos, em razão da importância do que eles revelam e por ser as DEAM’s uma das
principais portas de entrada do Sistema de Justiça Penal.

4.1 DILEMAS NO SISTEMA DE JUSTIÇA DE ENFRENTAMENTO E
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER

As instituições que formam a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar do
Sistema de Justiça, bem como os sujeitos que vivenciam, de alguma forma, esta violência
(vítimas diretas e indiretas e agressores) estão cercados de “dilemas” no seu dia a dia. E, ao
longo desses anos, têm-se discutido sobre os caminhos a serem abordados na tentativa de
reduzir os números dos processos criminais, de prevenir a violência doméstica e familiar contra
a mulher e de promover uma cultura de paz. Durante a minha pesquisa de campo, foi possível
detectar dificuldades, limites e adversidades para operacionalizar a lei 11.340/2006. Por outro
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A título de conhecimento, os Programas e Projeto de Atendimento à Mulher do TJMG são: Campanha Justiça
pela Paz em Casa, Justiça vai à escola – chega de violência, Jornadas Maria da Penha, Projeto Uma (O Centro
Universitário UMA oferece atendimento psicológico a homens que exerçam violência contra as mulheres),
Atendimento em Divinópolis (oferecido pela Faculdade de Direito de Divinópolis/FACED), Dia Laranja –
Prevenção e Eliminação de Violência contra as mulheres, Mapeamento das unidades Judiciárias e Compromisso
e Atitude. Disponível em: http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/programas-e-projetos-doatendimento-a-mulher.htm#!. Acesso em 02/10/2018.
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lado, percebi, em alguns profissionais que atuam neste âmbito, um empenho para administrar
esses conflitos de forma humanizada e, por isso, buscam novas possibilidades enfrentando,
muitas vezes, resistências impostas pelo próprio ambiente de trabalho e, principalmente, pela
nossa cultura jurídica inquisitorial (KANT DE LIMA, 1999) que permeia o Direito e a
comunidade como um todo dificultando uma abordagem consensual na administração do
conflito.

4.1.1 Número de demandas X Número de profissionais

A explosão de litigiosidade qualitativa e quantitativa é um dos fatores de tensão
Judiciária (MORAIS; SPENGLER, 2008) e como razões desse aumento súbito de demandas
podemos pontuar: a) cultura do litígio; b) a globalização cultural, política e econômica: surgem
novos direitos e novos sujeitos legitimados a pleiteá-los; c) impossibilidade de administração
adequada de todos os conflitos que hoje demandam acesso à Justiça; d) a própria dificuldade
de acesso à Justiça105; e) esses dois últimos motivos se ligam ao tempo processual que irá
conferir credibilidade ou descrédito à da prestação jurisdicional. “Uma decisão judicial, por
mais justa e correta que seja, muitas vezes pode tornar-se ineficaz quando chega tarde (...)”.
(MORAIS; SPENGLER, 2008, p.40)
A crise do Judiciário associa-se à própria crise Estatal que, a cada vez mais, tem sido
manifestada pela insatisfação dos demandados e da sociedade. Cabe ao Estado possibilitar a
realização da jurisdição. No entanto, com o seu enfraquecimento, a crise se transfere para todas
as suas instituições. E numa análise da jurisdição penal, a estrutura da Polícia compartilha
dessas dificuldades, dentre outras questões, inserindo-se nessa Crise Judiciária.
Acrescento aos supramencionados motivos para a “crise jurisdicional”, um dos fatores
que considero relevante: fruto de uma sociedade hierarquizada, como bem retratada por Roberto
DaMatta (1997; 1986; 2004) e Roberto Kant de Lima (1999; 2004; 2010) somos ‘arraigados’ a
um ideal de Estado intervencionista, onde, ao Judiciário, cabe ser parte integrante deste modelo

Importante salientar que devemos entender por ‘Acesso à Justiça’, numa perspectiva material e não apenas
formal, o acesso a uma ordem jurídica justa que seja efetivamente acessível a todos, lhes assegurando não só o
direito de ação, mas, principalmente, o acesso a resultados individualizados, legítimos, imparciais e socialmente
adequados aos envolvidos em um conflito. Nessa concepção, o acesso à justiça ainda está intimamente ligado à
razoável duração dos procedimentos.
105
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social piramidal e excludente106, exercendo autoridade para decidir, de forma paternalista, sobre
os conflitos sociais, ostentando, ainda, a suposta função estatal de compensar as desigualdades
da sociedade brasileira. “Ao atribuir a si mesmo esta obrigatoriedade – de solucionar a
desigualdade social – o Direito acaba legitimando a desigualdade quando aplica a Lei.”
(BAPTISTA, 2008, p.53). Quanto à igualdade/desigualdade jurídica, vejamos as palavras de
Fernanda Duarte (2008, p.140-141):
(...) Nas sociedades ocidentais, os sistemas jurídicos são marcados pela tentativa de
aproximar duas lógicas paradoxais: a primeira proveniente do mercado, fundada em
critérios de desigualdade e, a segunda, proveniente do direito advindo de conquistas
liberais do século XVIII, tal como ocorre em todas as manifestações históricas do
paradigma de Estado Democrático de Direito, fundado em critérios de igualdade.
Entretanto, a despeito das peculiaridades que tal paradoxo apresente em diferentes
sociedades, nelas a desigualdade jurídica é rejeitada. Porém, como muito bem
representado, por Kant de Lima (2004) nas figuras do paralelepípedo e da pirâmide,
no Brasil à revelia do que está escrito na Constituição vigente, as desigualdades
jurídicas inscritas em leis e a desigualdade na aplicação da lei pelo Judiciário, é objeto
de discursos “naturalizados” e de justificativas que padecem de compreensão e de
explicação para cidadãos bem informados, sendo muitas das vezes “mascaradas” em
uma retórica de proteção à diferença, contribuindo-se assim para um esmaecimento
da aversão republicana aos privilégios.

Por certo, o papel do Direito, no Estado Democrático, não é o de compensar as
desigualdades da sociedade, mas, sim, eliminar aquelas que não podem ser tidas como
legítimas, como por exemplo, a desigualdade prevista na lei; a desigualdade jurídica.
(BAPTISTA, 2008, p. 52).
O contexto acima descrito permeia todas as áreas do Direito não ficando ileso o âmbito
dos conflitos criminais familiares, que sentem a crise da jurisdição ao serem inseridos no
Sistema de Justiça para serem administrados.
Os delitos criminais familiares adentram o Judiciário através dos seguintes canais:
delegacias de polícia, promotorias de justiça, defensoria pública, Ligue 180 e Disque
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Sobre a atividade jurisdicional no Estado Democrático de Direito (e Republicano) cuja sociedade é verticalizada
e hierarquizada: “(...) Integrando-se ao processo de reprodução das estruturas hierarquizantes, o Judiciário acaba
por distribuir justiça de forma desigual, sem muitas vezes sequer se aperceber e sem considerar o próprio conflito
que lhe é apresentado. Em consequência, e antecipando minhas conclusões, ao considerar as implicações que o
sistema processual de construção de verdade gera, posso dizer que o seu resultado (voluntário ou não) é o reforço
da desigualdade, pois os mesmos fatos – traduzidos em provas – podem ser considerados e valorados de forma
distinta, por distintos juízes. Isto quer dizer que situações análogas recebem do sistema judicial
respostas/tratamentos desiguais. Isto leva a um comprometimento do Poder Judiciário, obstaculariza a função de
administrar conflitos e impede uma adequada socialização das pessoas nas normas jurídicas – o que se agrava de
sobremaneira, ao considerarmos a afirmação de Garapon, ao se referir à autoridade, de que “a democracia não
tolera mais qualquer outra magistratura que não seja a do juiz” (1996:142). Os juízes não saem incólumes desse
processo, abre-se uma crise de legitimação do Poder Judiciário que se agrava com o esvaziamento de sua função
social”. (DUARTE, 2008, p.132).
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Denúncia 107. Uma das mais importantes portas de entrada desses crimes são as Delegacias
Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM), que trabalham para combater os crimes de
violência doméstica e sexual, atendendo, assim, as demandas espontâneas, bem como os casos
encaminhados pela Polícia Militar (PM) (Boletins de Ocorrência e conduções em flagrante
delito).108 Quando há o acionamento da PM e o flagrante é caracterizado, são conduzidos, à
DEAM, a mulher em situação de violência e o agressor. A demanda espontânea ocorre quando
a própria vítima se dirige sozinha à delegacia para fazer a denúncia, que é, praticamente, 90%
dos casos, conforme apurei durante as entrevistas. Posteriormente, em audiência de custódia109,
na presença do Ministério Público e do advogado ou defensor público, a autoridade judicial,
após análise, poderá relaxar a prisão, conceder liberdade provisória com ou sem fiança,
substituir a prisão em flagrante por medidas cautelares diversas ou converter a prisão em
preventiva.
Inicia-se, com esse fluxo de diligências, o primeiro dilema vivenciado nas Delegacias:
a demanda é muito grande e o número de funcionários não é suficiente para abarcar a todas as
pessoas que ali adentram em busca de ajuda, o que torna o atendimento demorado e desgastante.
Tem-se o agravante que os policiais que fazem o trabalho dentro da delegacia são os mesmos
que atuam no serviço externo.
Em Belo Horizonte, desde o final de 2012, a Polícia Civil de Minas Gerais concentrou,
em um só endereço, as atividades da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
(DEAM) e da Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso e à Pessoa com Deficiência
(DEADI), formando, assim, a Divisão de Polícia Especializada da Mulher, do Idoso e do
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Essas várias portas de entrada para o Sistema de Justiça Penal, no caso dos crimes de violência doméstica e
familiar contra a mulher pode implicar em “soluções” distintas para casos análogos, o que implicaria em uma
desigualdade. Contudo, não posso afirmar, neste momento, por não ter sido observado por mim, por exemplo, a
“solução” quando se relata um fato no Disque Denúncia. O meu estudo de casos foi direcionado ao Judiciário e o
âmbito das DEAM’s me serviu como abordagem exploratória.
108
Embora as referidas instituições integrem o Poder Executivo Estadual, elas atuam praticando atos de auxílio ao
Poder Judiciário e compartilham da cultura inquisitorial, hierárquica, bem como comunga dos problemas
estruturais deste Poder.
109
Ainda não há, no Brasil, uma lei que regulamente a audiência de custódia. Existe Projeto de Lei tramitando no
Congresso (PLS 554/2011). O STF já se posicionou no sentido de ratificar a legalidade desta audiência.
(Posicionamento do STF em ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347
disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299385). A audiência de
custódia é regulamentada pela Resolução 213/2015 do CNJ. Em seu artigo 1º, determina “que toda pessoa presa
em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em
até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em
que se realizou sua prisão ou apreensão”. A audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público
e do Advogado ou da Defensoria Pública, caso a pessoa detida não possua defensor constituído no momento da
lavratura do flagrante. É vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação
durante a audiência de custódia. (Artigos 4º e 5º). Texto da Resolução 213/2015 do CNJ disponível em:
http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-n213-15-12-2015-presidncia.pdf.
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Deficiente. Tal iniciativa se deu com a intenção de oferecer um atendimento mais humanizado
e eficiente oportunizado pelas instalações mais adequadas (estrutura do prédio). Contudo, o
número de funcionários é insuficiente para atender toda a demanda. A DEAM tem, por mês,
aproximadamente, 700 pedidos de medida protetiva 110. Cumulado a esses pedidos de
procedimentos cautelares, inclui-se os inquéritos policiais, as diligências externas e
atendimentos dentro da delegacia referente à violência doméstica e familiar contra a mulher.
Somado a essas situações, têm-se os crimes contra a mulher (aqueles que não se enquadram na
violência doméstica e familiar), os atendimentos, os inquéritos e as diligências externas
relacionados aos idosos e às pessoas com deficiência.
Durante a entrevista, a delegada me informou que, há 1 ano e meio, a DEAM de Belo
Horizonte, em parceria com algumas faculdades, possui uma equipe de psicólogos para que
possam fazer o primeiro acolhimento. São estagiários do curso de Psicologia que fazem os
atendimentos dentro da delegacia nos horários da manhã, tarde e noite, incluindo aos finais de
semana, tendo em vista que esta Delegacia funciona 24 horas todos os dias da semana, incluindo
sábados, domingos e feriados. Para a delegada responsável pela Divisão, embora não seja o
suficiente para atender toda a demanda, há um real ‘ganho’ poder contar com profissionais em
formação para que auxiliem na recepção daqueles que ali chegarem.
Quando da necessidade de acompanhamento psicológico, as pessoas são encaminhadas
para as faculdades para que possam receber este tipo de tratamento. Há o Centro Risoleta Neves
– CERNA (Casa de Direitos Humanos), que também faz o atendimento e acompanhamento
psicológico. Ambos oferecem o serviço gratuitamente.
Tem-se apenas uma legista na delegacia, o que também dificulta os atendimentos
necessários nessa área porque, em alguns casos, as mulheres têm que se dirigir ao Instituto
Médico Legal (IML), que se localiza em um bairro diferente ao da DEAM, com uma distância
aproximada de 8km, cujo percurso, sem trânsito e de transporte coletivo (dois transportes
coletivos), é feito em torno de 40 a 55 minutos.
Ainda segundo informações colhidas quando fiz a entrevista com a delegada
responsável pela DEAM/BH, embora as ofendidas sejam encaminhadas para atendimento no
CERNA, muitas delas não comparecem para acompanhamento (Acolhimento, orientação e
atendimentos social, jurídico e psicológico) e um número considerável de vítimas não se

110

Entrevistei a Delegada Chefe da Divisão de Polícia Especializada da Mulher, do Idoso e do Deficiente.
Entrevista realizada em Janeiro/2018.
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dirigem ao IML, seja pela complexidade de ir a vários lugares e, até mesmo, pela dificuldade
financeira para pagar passagens de transporte coletivo. Um outro motivo para que as mulheres
em questão não prossigam com os atendimentos é que, em cada órgão ou instituição, elas
vivenciam a demora no atendimento, o contar os acontecimentos e vivenciá-los novamente.111
Não há como informar números em relação a esses dados porque não existe uma pesquisa
quantitativa a esse respeito, bem como a delegacia não faz esse controle.
Dilemas muito parecidos são vivenciados na Delegacia de Nova Lima. As dificuldades
desta Delegacia, assim como a DEAM/Belo Horizonte, iniciam-se com o número insuficiente
de funcionários disponíveis para atender toda a demanda. Com mais razão, tendo em vista que
a Delegada da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Lima responde, também pela Delegacia
Especializada de Atendimento à Mulher, que, por sua vez, também são responsáveis pelos
litígios dos municípios de Rio Acima e de Raposos. Para conseguir atender às duas delegacias,
estas passaram a funcionar em uma mesma estrutura física (em um único endereço). Os
escrivães e inspetores são os funcionários da primeira Delegacia, que passaram a cumular os
trabalhos dos dois distritos policiais.
Tem-se, assim, uma delegada que responde por duas delegacias; funcionários de uma
delegacia executando o trabalho de duas; e essa mesma delegacia responde por três municípios
(Nova Lima, Raposos e Rio Acima), que juntos, segundo IBGE 112, perfazem uma população
estimada (2018) em 120.057 (cento e vinte mil e cinquenta e sete) pessoas.
Com todas as dificuldades operacionais, a Delegada tem como regra que todas as
mulheres que ali chegarem serão escutadas, seja medida de urgência ou não 113. Todos os
pedidos de medida protetiva são enviados à Vara Criminal da Comarca em menos de 48 horas

111

Devido a toda essa demanda (acompanhamento psicológico, jurídico, atendimento para exame de corpo delito),
a intenção da Polícia Civil, em Belo Horizonte, é unir todos esses serviços em um único prédio para facilitar a vida
da mulher em situação de violência. Existe um projeto em andamento que, inicialmente, será chamado de “Casa
da Mulher”, onde terá o atendimento da demanda espontânea, a equipe de psicologia, a equipe de assistência social,
o atendimento jurídico e, no futuro, a possibilidade de inserção da mulher no mercado de trabalho. Será possível,
também, fazer o atendimento do agressor. Este terá uma entrada separada da entrada da mulher.
112
Conforme dados no sítio eletrônico do IBGE: população estimada (2018) no munício de Nova Lima: 93.577
pessoas. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/nova-lima/panorama; população estimada (2018) no
munício de Rio Acima: 10.203 pessoas. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/rio-acima/panorama;
população estimada (2018) no munício de Raposos: 16.277 pessoas. Disponível em:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/raposos/panorama. População total estimada (2018) de 120.057 pessoas.
113
Esta regra foi estabelecida pela Delegada para que todas as mulheres que chegarem à DEAM/Nova Lima sejam
atendidas, independente: da gravidade do caso ou não, de quererem apenas informação, de solicitarem medida
protetiva e/ou representar. No momento da entrevista, a Delegada fez esta pontuação e relatou que colocou isso
como regra porque em alguns lugares onde a assistência é oferecida pelo Estado (gratuita), assim como é nas
delegacias de polícia, acontece de serem distribuídas senhas ou, dependendo do dia e horário, o cidadão não
consegue ser atendido pela falta de profissionais suficientes para execução de todos os trabalhos.
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(o prazo máximo estipulado pela Lei 11.340/2006 são 48 horas). Para todo Expediente Apartado
de Medida Protetiva (EAMP), é organizado um procedimento, mesmo que este seja arquivado.
O Inquérito Policial será instaurado apenas quando da representação da vítima.
São situações frequentes na Delegacia de Nova Lima: a) as mulheres relatam a violência
(ameaça, perturbação da tranquilidade, injúria, difamação) e buscam a medida protetiva, cujos
pedidos são, em regra, afastamento do ofensor do lar e proibição de aproximar-se da vítima.
Momento em que lhes é esclarecido, pelo atendente114 da DEAM, sobre a oportunidade de
representação ou não contra o “agressor” e, para aquelas que não têm conhecimento da
supracitada medida, lhes é informado acerca do pedido de medida protetiva de urgência. Muitas
delas, que pedem a medida protetiva, não querem representar. b) outra situação de ofendidas
que procuram a delegacia é o relato de discussões, entre a ofendida e o ofensor, e a recusa pela
representação ou pelo pedido de medida protetiva porque elas, as ofendidas, não querem que
prendam o ofensor, mas gostariam que a autoridade policial conversasse com ele e/ou que lhe
“desse um susto”. Todos esses dados foram obtidos através dos relatos durante as entrevistas
que realizei com delegadas, inspetores/atendentes das DEAM’s, juízes responsáveis pelas
Juízos dos dois estudos de casos, assessor e assistente social da Vara Criminal de Nova Lima e
vítimas.
Conforme informação verbal de um dos inspetores da DEAM/Nova Lima, ele estima
que, no mínimo 80% das mulheres que fazem ocorrência retornam para se retratarem, seja da
representação, do pedido de medida protetiva ou de ambos. No entanto, neste momento, os
pedidos cautelares, com ou sem representação, já foram encaminhados à Vara Criminal da
Comarca para deferimento ou indeferimento, bem como para os outros trâmites judiciais
necessários. Agora, redigindo esta informação que recebi do inspetor, lembrei-me da pesquisa
realizada pelo Instituto DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a
Violência115, no ano de 2017, quando 100% das mulheres entrevistadas disseram que já ter
ouvido falar da Lei Maria da Penha. Mas, 77% das entrevistadas disseram conhece-la pouco,
4% não conhecem nada, 1% disse não saber ou preferiu não responder e 18% disseram que
Geralmente, as ofendidas são atendidas nas DEAM’s pelo escrivão. Contudo, na prática, as vítimas podem ser
atendidas por algum estagiário dos cursos de graduação em psicologia, assistente social e direito. Em entrevista, a
delegada da DEAM/Nova Lima me disse que contou, por alguns meses, com a colaboração de uma estudante do
curso de psicologia para realizar a triagem dos atendimentos. Durante a entrevista que realizei com a delegada da
DEAM/BH, ela relatou que esta unidade policial possui convênio com uma Faculdade de Belo Horizonte e os
alunos da graduação em psicologia fazem atendimentos dentro da DEAM e os casos de atendimento jurídico são
encaminhados para o Núcleo de Prática Jurídica da instituição de ensino.
115
Pesquisa realizada em 2017 pelo Instituto de Pesquisa DataSenado. Foram ouvidas 1.116 brasileiras. Disponível
em: https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/aumenta-numero-de-mulheres-que-declaramter-sofrido-violencia.
114
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conhecem muito essa legislação. Confrontando as informações (Pesquisa DataSenado/2017 e
informações no meu campo de pesquisa), as ofendidas, embora tenham conhecimento da Lei
Maria da Penha, elas não entendem o procedimento na prática ou como é o funcionamento
jurisdicional. Essa desinformação, por parte da vítima, será melhor abordada no item 4.1.4 do
presente capítulo.
Através das entrevistas que realizei dentro das DEAM’s de Belo Horizonte e de Nova
Lima, dentro da Vara Criminal de Nova Lima e com as vítimas, foi possível perceber que,
nestas comarcas, na maioria dos casos, as mulheres pedem, como medida protetiva, que o
ofensor seja afastado do lar e que o mesmo seja proibido de entrar em contato com a ofendida
(e, muitas vezes, com os familiares da ofendida também).
Contrapondo as informações coletadas por mim no âmbito das DEAM’s e das Varas
que respondem pela Lei Maria da Penha (Vara Criminal de Nova Lima e 2º Juizado de
Violência Doméstica de BH), elas se refletem em relação ao grande número de mulheres que
solicitam medida cautelar de urgência. Os pedidos feitos nas delegacias especializadas
(Expediente Apartado de Medida Protetiva/EAMP) são encaminhados para o Judiciário e se
convergem em pedidos Cautelares, que devem ser analisados, deferidos ou indeferidos também
no prazo de 48 horas116.
Lembrando que a Comarca de Nova Lima/MG possui uma única Vara Criminal (Vara
Criminal e Infância e Juventude), que responde também pelos municípios de Raposos e Rio
Acima. A referida Vara possui, atualmente117, uma média de 12.000 processos. Destes, 5.000
são da competência da Lei 11.340/2006. Contudo, dos 5.000 processos, em torno de 500
referem-se, realmente, à Lei Maria da Penha. Os outros, por volta de 4.500 processos, são
conflitos cuja competência é da Vara de Família ou seriam melhor resolvidos neste juízo e, por
alguma razão, “desaguam” no âmbito penal. 118 Ao conversar com a juíza titular da Vara
Criminal de Nova lima, percebi, desde logo, o impasse vivenciado para recebimento,
processamento e julgamento de pedidos cautelares, processos criminais “comuns”, processos
do âmbito da Infância e Juventude, processos de conhecimento do âmbito da Lei 11.340,
processos da fase de execução penal, execução de medida do Juizado da Infância e Juventude,

Lei 11.340/2006, Artigo 18: “Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas: I – conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência;”.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm.
117
“Atualmente” – à época da pesquisa de campo: abril de 2018.
118
Entrevistei a Juíza Titular da Vara Criminal da Comarca de Nova Lima/MG em abril/2018.
116
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dentre outras atividades jurisdicionais. Esses dados foram obtidos durante a entrevista com a
referida juíza.
Em Belo Horizonte, funcionam quatro (1º, 2º, 3º e 4º) Juizados de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher, que, desde maio/2018 119, tiveram sua competência ampliada para
que os seus respectivos juízes, nas ações e processos decorrentes da prática de violência, possam
homologar acordos entre as partes nos casos de decretação de separação judicial, divórcio e
dissolução de união estável; partilha de bens; extinção de condomínio dos bens entre o casal;
guarda, convivência e alimentos dos filhos. Conforme dados disponibilizados no sítio eletrônico
do TJMG, mais de 23 mil feitos, entre ações penais, inquéritos e medidas protetivas, tramitam
nos quatro Juizados. Cada Juizado recebe, por mês, 580 novos processos (perfazendo um total
de 2.320 novos casos, por mês, apenas na Comarca da Capital). De janeiro a março de 2018,
foram deferidos 1.255 pedidos de medidas protetivas. 120
Um outro dado que colhi durante as entrevistas realizadas no âmbito das DEAM’s, das
secretarias e no estudo de casos dos atendimentos de mediação de Nova Lima, foi que, nesse
número de demandas que chegam às DEAM’s e Varas Criminais/Juizado, há casos em que,
após a ocorrência, os serventuários das secretarias dos juízos competentes tentam entrar em
contato com a ofendida, e esta não atende telefone, ou, quem atende, diz que aquele
determinado número não é da pessoa que estão procurando; existem muitos feitos em que ocorre
a retratação da representação ou do pedido de medida protetiva, o que pode impedir a
propositura de ação criminal nas situações em que a ação penal é pública condiciona à
representação da vítima. Há um índice considerável de processos extintos em razão da
retratação da ofendida, da perempção, da decadência, da prescrição e da renúncia/perdão. No
entanto, todas essas situações acarretam a movimentação da máquina judiciária. Diante desse
contexto, algumas das autoridades judiciais que entrevistei se manifestaram no sentido que,
enquanto ocorre esse fluxo de ritos processuais e judiciários, muitos feitos de violência
“gravosa” se prolongam no tempo porque a prestação jurisdicional não pode concentrar-se em
sua administração.
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Resolução Nº 866/2018 do TJMG. O artigo 1º alterou a denominação das 13ª, 14ª, 15ª e 16ª Varas Criminais
para 1º, 2º, 3º e 4º Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. As citadas Varas tinham
competência exclusiva, desde 2009, para julgar os feitos previstos na Lei 11.340/2006. O artigo 2º ampliou a
competência desses Juizados para as questões civis decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra
a mulher. Disponível: http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/re08662018.pdf. Acesso: 18/07/2018.
120
Dados disponibilizados no site do TJMG. Disponível: http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/instalacoesdos-juizados-de-violencia-domestica-sao-inauguradas-em-bh.htm#.W1CRH9VKjIU. Acesso: 18/07/2018.
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Conforme vem demonstrando pesquisas realizadas no âmbito do próprio Poder
Judiciário na aplicação da lei 11.340/2006 121, essa realidade não é específica das comarcas de
Belo Horizonte e Nova Lima e, sim, do Judiciário de uma forma geral. Essas pesquisas
demonstram que os números de medidas protetivas concedidas e de novos processos de
conhecimento tem aumentado nos últimos anos. A supramencionada pesquisa realizada pelo
DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência 122, entrevistou
1.116 mulheres por meio de ligações para telefones fixos e móveis para ouvi-las acerca da
violência contra as mulheres no país. Nesta última edição (2017), 69% entrevistadas consideram
que a violência aumentou. De outro lado, esse mesmo instituto realizou uma outra pesquisa
com o objetivo de aprofundar o entendimento acerca do funcionamento das políticas públicas

121

A minha pesquisa não tem fins quantitativos, como já explicitado. Contudo, julgo importante, para que
possamos nos inteirar da realidade Judiciária Brasileira, trazer dados de outra pesquisa (quantitativa e qualitativa)
no âmbito da aplicação da Lei 11.340/2006: “Nas cidades pesquisadas da região Norte e Nordeste as decisões mais
frequentes que marcaram o término dos processos criminais foram aquelas que extinguiram a punibilidade do
acusado em razão da prescrição do(s) crime(s) – VVDFMR (41%), JVDFMM (59%) e VJVDFM (34%). As
decisões de prescrição marcaram presença, mas em proporção bastante inferior, no JVDFMBr (8%) e na
VVDFMSP (5%). Chamou atenção o dado de que no JVDFMPOA o percentual de incidência dessas sentenças foi
inferior a 1%.
Recife e Maceió possuem o menor índice de condenações: 7% e 5%, respectivamente. Em patamar superior em
termos de sentenças condenatórias e com percentuais aproximados ficaram as cidades de Belém (19%), Brasília
(25%) e Porto Alegre (18%). São Paulo destoou de todas as cidades e ficou com uma taxa de 40% de condenações.
Atente-se para a expressiva presença de processos que findaram em razão da decadência, da retratação da ofendida,
da renúncia/perdão e da perempção nos seguintes juizados (ou varas): VVDFMR (36%), JVDFMM (29%),
JVDFMBr (32%) e VVDFMSP (17%). Observe-se que se encontrou um alto índice (17%) de sentenças da
VVDFMSP em que se extinguia a punibilidade do acusado sem a menção da causa. Importante esclarecer que a
opção por aglutinar o percentual da decadência, da retratação da ofendida, da renúncia/perdão e da perempção se
deu porque tais institutos implicam na extinção da punibilidade por razões legais relacionadas diretamente à
vontade das mulheres. É importante ressaltar que nem sempre as mulheres possuem gerência sobre o destino do
processo (casos de ação penal pública incondicionada), de modo que se acredita que, caso tivessem possibilidade
de escolha, o número de processos extintos em razão da vontade da mulher poderia ser ainda maior. Em Belém,
referidas causas de extinção da punibilidade representaram apenas 6% das decisões; em Porto Alegre não tiveram
representação percentual.
Em contrapartida, nessas duas últimas cidades destacaram-se as absolvições em razão da insuficiência de provas
para a condenação (art. 386, VII, do CPP) e da ausência de provas suficientes para comprovar a existência do fato
ou a autoria (art. 386, II e V, CPP): 75% das decisões proferidas em Porto Alegre e 30% das decisões em Belém.
Em Recife e em Maceió, apenas 5% das decisões corresponderam às absolvições pela insuficiência de provas. Em
Brasília e em São Paulo, corresponderam a 29 e 20 por cento das decisões proferidas no juizado e vara das cidades,
respectivamente. Logo, pode-se afirmar que a quantidade de sentenças absolutórias proferidas nas varas (ou
juizados) pesquisados possuem uma relação inversamente proporcional à quantidade de decisões de extinção da
punibilidade relacionadas à vontade da vítima”. (Pesquisa realizada pela Unicap: “Entre Práticas Retributivas e
Restaurativas: a Lei Maria da Penha e os Avanços e Desafios do Poder Judiciário” nas cidades de Belém/PA,
Brasília/DF, João Pessoa/PB, Maceió/AL, Porto Alegre/RS, Recife/PE, São Paulo/SP. 2018; p.98/99) Disponível:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/69f98306e01d7a679720c82bf016b8ea.pdf.
122
Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a
Violência, no período entre 29 de março e 11 de abril de 2017, entrevistou 1.116 mulheres por meio de ligações
para telefones fixos e móveis para ouvi-las acerca da violência contra as mulheres no país. Essa pesquisa é realizada
bianualmente, desde 2005. Segundo os pesquisadores, a amostra é representativa da população feminina do Brasil,
com margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/aumenta-numero-de-mulheres-que-declaram-tersofrido-violencia.
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de enfrentamento da violência contra as mulheres e, desta vez, os entrevistados foram
autoridades relacionadas a órgãos atuantes no enfrentamento à violência contra as mulheres. A
grande maioria dos entrevistados afirmou não acreditar que a violência contra mulheres esteja
aumentando, mas sim que houve o aumento da capacidade de as mulheres reconhecerem as
situações de violência a que estão submetidas, bem como de denunciá-las123.
Diante do desencontro de informações nas pesquisas, não há como afirmar, com
segurança, se o aumento de casos novos e de medidas protetivas proferidas ocorreu porque a
violência doméstica contra as mulheres realmente aumentou ou se as campanhas de
conscientização e empoderamento feminino tem encorajado as mulheres a denunciar. Nesse
sentido, foi a manifestação da Ministra Carmen Lúcia124 durante a reunião com os
coordenadores estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica, em 26 de maio de
2017, enquanto presidente do STF e do CNJ:
Não sabemos se aumentaram os registros ou se, de fato, a violência recrudesceu.
Sabemos que cada dia mais a família precisa de apoio e nós precisamos atuar não só
resolvendo um direito, mas fazendo a Justiça, recompondo esse tecido rasgado. Um
juiz é como um ativista pela paz e deve agir para restaurar e pacificar a comunidade.

A minha pesquisa não é quantitativa. Contudo, acho importante trazer o panorama
numérico para corroborar com o presente estudo de casos e auxiliar no conhecimento público
de tais indicadores nacionais e do TJMG, sendo este, o tribunal estadual do meu estudo de
casos. Como mencionei, realizei pesquisas nos sítios eletrônicos do CNJ, TJMG, Instituto de
Pesquisa DataSenado (Secretaria de Transparência/Senado Federal) e IPEA em busca de
informações que pudessem colaborar e enriquecer minha pesquisa teórico-prática. Embora os
números não sejam específicos dos juízos que me serviram de observação, eles ampliaram
minha visão sobre os dados que colhi durante as entrevistas, visitas, observações. Seguem,
abaixo, alguns dos resultados constantes no relatório ‘O Poder Judiciário na Aplicação da Lei
Maria da Penha’125 (mapeamento realizado pelo CNJ) e no relatório “Panorama da violência
123

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a
Violência: Aprofundando o olhar sobre o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. (2018, p.14). Disponível:
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/conhecer-direitos-e-ter-rede-de-apoio-saopontos-de-partida-para-denunciar-agressao-e-interromper-ciclo-de-violencia.
124
Informações sobre a reunião da presidente do STF e do CNJ, Ministra Carmen Lúcia, com os coordenadores
estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica em 26/05/2017. Disponível em:
https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/463475370/ministra-carmen-lucia-defende-uso-das-tecnicas-de-justicarestaurativa-em-casos-de-violencia-domestica.
125
Relatório ‘O Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha’, mapeamento da estrutura das unidades
judiciárias competentes de violência doméstica e familiar contra a mulher feito por meio dos sistemas Justiça em
Números e Módulo de Produtividade Mensal. A Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra
as Mulheres, instituída pela portaria CNJ n. 15/2017, definiu diretrizes e ações de prevenção à violência contra
mulheres, com o objetivo de garantir seus direitos fundamentais nas relações domésticas e familiares, e a adequada
solução de conflitos envolvendo mulheres em situação de violência. Entre as diversas ações previstas, está a
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contra as mulheres no Brasil – indicadores nacionais e estaduais/2018” 126 realizado pelo
Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal:


Inquéritos Policiais de violência Doméstica no ano de 2016 no Brasil: foram
instaurados 290.423 novos inquéritos; foram arquivados 208.901 inquéritos. A relação
entre os inquéritos policiais arquivados e aqueles instaurados no ano de 2016, segundo
análise dos pesquisadores, lhes permitiu estimar que, em 2016, no Brasil, para cada 10
inquéritos policiais relacionados a violência doméstica e familiar contra a mulher, mais
de 7 foram arquivados sem ensejar o início de processos de conhecimento.



Inquéritos Policiais de violência Doméstica no ano de 2016 no estado de Minas Gerais:
foram instaurados 29.794 novos inquéritos; foram arquivados 18.081 inquéritos.
Quanto aos números de inquéritos aqui relacionados, achei necessário fazer duas

observações para maior compreensão de todos os dados números apresentados pelas referidas
pesquisas:
1) Com a publicação da Lei 11.340/2006, surgiu uma discussão sobre a obrigatoriedade ou não
de instauração de inquéritos policiais nos casos em que a violência ensejasse ação penal pública
condicionada a representação da vítima e esta, apesar de registrar a ocorrência policial, se
manifestasse não querer representar contra o ofensor. Tal controvérsia ensejou a emissão, pelo
FONAVID, do Enunciado 20: “A conduta da vítima de comparecer à unidade policial, para
lavratura de boletim de ocorrência, deve ser considerada como representação, ensejando a
instauração de inquérito policial” 127. Nessa controvérsia, em tese, não está o crime de lesão
corporal independente da natureza da lesão, uma vez que a ação penal é pública incondicionada
(não depende de representação da vítima) tendo em vista o posicionamento do STF e a Súmula
542 do STJ.
2) O ajuizamento de uma nova ação de conhecimento (novo processo de conhecimento) não
decorre apenas da instauração de inquérito policial.

realização periódica do mapeamento da estrutura das unidades judiciárias competentes para o recebimento e
processamento de causas relativas à prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como dos
dados sobre a litigiosidade nesse tema. Este relatório apresenta os resultados do segundo mapeamento realizado,
com base em dados fornecidos pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, por meio dos sistemas
Justiça
em
Números
e
Módulo
de
Produtividade
Mensal.
Disponível
em:
http://cnj.jus.br/files/publicacoes/arquivo/5514b0debfb866190c20610890849e10_1c3f3d621da010274f3d69e6a6
d6b7e6.pdf.
126
Relatório disponível em: http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indicadores/relatorios/BR2018.pdf.
127
Enunciados do FONAVID disponíveis em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/lei-maria-dapenha/forum/enunciados.
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Medidas Protetivas concedidas no Brasil: de acordo com os tribunais, em 2016
totalizaram, nacionalmente, 194.812 medidas concedidas, e 236.641 medidas em 2017 –
um aumento de 21% no período.



Medidas Protetivas concedidas pelo TJMG: em 2016 foram 22.419 medidas e 27.030
em 2017 – aumento correspondeu à taxa nacional de 21%.



Casos novos (processo de conhecimento) no Brasil: no ano de 2016, ingressaram nos
tribunais de justiça estaduais do país 402.695 casos novos de conhecimento criminais
em violência doméstica contra a mulher e no ano de 2017 foram registrados 452.988
casos novos – aumento de 12%.



Casos novos (processo de conhecimento) no TJMG: em 2016: ingressaram 50.671
novos processos de conhecimento; em 2017: foram registrados 47.320 – redução de 6%
de um ano para o outro.



Quantidade de sentenças proferidas em processos de conhecimento criminais em
violência doméstica contra a mulher no Brasil: em 2017 foram 336.339 sentenças
proferidas, indicador 20% melhor se comparado a 2016, quando a justiça estadual
proferiu 279.327 sentenças.
No relatório em questão, os pesquisadores não fizeram nenhuma ligação entre o

aumento de 20% na quantidade de sentenças proferidas e o aumento de Varas e Juizados cuja
competência é exclusiva no âmbito da Lei Maria da Penha. Apesar disso, penso que essa
observação é importante para compreender que, se por um lado houve o referido aumento, este
pode estar relacionado à criação de novos juízos de competência exclusiva da Lei 11.340/2006.
O que não seria uma regra. Por outro, é significativo o empenho dos Tribunais Estaduais e do
Distrito Federal para criação/designação desses Juízos. A quantidade de varas exclusivas era de
109 em 2016, passando para 122 em 2017, um aumento percentual de 12%. No TJMG, não
houve aumento de Varas e Juizados exclusivos em violência doméstica e familiar contra a
mulher (são 4 Juizados em Belo Horizonte).


Quantidade de sentenças proferidas em processos de conhecimento criminais em
violência doméstica contra a mulher no TJMG: em 2016 foram proferidas 9.959
sentenças e, em 2017, um total de 28.168. Um aumento de mais de 180%.



Taxa de congestionamento (TC) no Brasil: este índice indica o percentual de processos
não decididos em relação ao total de processos que tramitaram durante o ano. Em 2017
a taxa geral de congestionamento ficou em 63%, pouco menor que a observada em 2016,
que foi de 66%.
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Taxa de congestionamento (TC) no TJMG: em 2016 o índice registrado foi de 65% e,
em 2017, foi de 61%.
No que diz respeito ao TJMG em relação aos números acima apresentados, não houve

como direcioná-los às duas comarcas, por mim estudadas, porque os dados alimentados no site
do CNJ referem-se à produtividade total de cada um dos Tribunais Estaduais e do Distrito
Federal e não há discriminação por comarcas. No sítio eletrônico do TJMG foi possível acessar
as informações de desempenho, produtividade e presteza no exercício jurisdicional do 2º
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belo Horizonte e da Vara
Criminal de Nova Lima, sendo que este juízo não tem competência exclusiva no âmbito da Lei
11.340/2006.
Os relatórios de operosidade dos magistrados do TJMG são verificados por referência
do mês, ano, comarca, Vara e há, também, a possibilidade de aferir o relatório por magistrado.
Fiz a pesquisa por mês/ano/comarca/Vara, tendo em vista que a análise da quantidade de
demanda é por juízo competente e não por magistrado. Com a finalidade de simplificar as
tabelas abaixo, somei todos os dados mensais para apresenta-los anualmente (de janeiro a
dezembro do respectivo ano).
Ao examinar os números das tabelas, é pertinente lembrar do recesso forense (levandose em conta a suspensão de prazos processuais e funcionamento apenas dos plantões judiciários.
Em 2018, redução do horário de expediente em dias de jogo do Brasil na copa) e feriados
brasileiros e feriados municipais.
Quadro 11: Operosidade do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher/Belo Horizonte
2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/Belo Horizonte
Sentenças Proferidas
Com Mérito

2016
2017
2018

Decisões

Sem
Mérito

Total

SC

Outras

Despachos

Audiências

Conclusos em poder do
juiz além do prazo
legal/mês de dezembro

AD

AR

Desp.

Dec.

Sent.

EP

Outras

56

1.636

2.381

4.073

0

3.021

11.710

724

682

2

0

79

102

1.179

1.820

3.101

2

3.405

10.765

871

748

0

0

0

40
789
0
2.953 7.900
1.913 2.742
653 598
“SC” – Suspensão Condicional; “AD” – Audiências Designadas; “AR” – Audiências realizadas;
“EP” – Extinção de Punibilidade; “Desp.” – Despacho; “Dec.” – Decisão; “Sent.” – Sentença;
Fonte: Relatórios de Operosidade dos Magistrados – TJMG

-

Considerando uma média de 215 dias úteis anuais, no ano de 2017 por exemplo, o 2º
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/BH (um único magistrado), em um
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mesmo dia, proferiu 15 sentenças, 16 decisões, 50 despachos e realizou 4 audiências: tudo em
um único dia. Nesses números não constam os momentos em que o juiz competente atende
algum advogado.
Quadro 12: Operosidade da Vara Criminal e da Infância e Juventude/Nova Lima
Vara Criminal e da Infância e Juventude/Nova Lima
Decisões

Sentenças Proferidas
Com Mérito

2016
2017
2018

Sem
Mérito

Total

SC

Outras

Despa
-chos

Audiências

Conclusos em poder do
juiz além do prazo
legal/mês de dezembro

AD

AR

Desp.

Dec.

Sent.

EP

Outras

127

181

38

346

4

1.647

8.149

1.725

1.408

635

0

37

357

179

16

552

1

1.615

6.840

1.616

1.574

2.041

0

43

678
205
15
898
5
1.624 6.506
1.245
917
“SC” – Suspensão Condicional; “AD” – Audiências Designadas; “AR” – Audiências realizadas;
“EP” – Extinção de Punibilidade; “Desp.” – Despacho; “Dec.” – Decisão; “Sent.” – Sentença;
Fonte: Relatórios de Operosidade dos Magistrados – TJMG

-

Muito importante pontuar que, nos números da Quadro 12, não estão contabilizados os
dados referente: Vara de Execuções Penais, Infância e Juventude, Vara de Execução de Medida
do Juizado da Infância e da Juventude e as realizações de Júri.

4.1.2 Número de Demandas X Espécies de Conflitos

As entrevistas que realizei com os operadores do sistema de justiça me permitiram
perceber duas situações em relação à quantidade de demandas: a primeira delas é que, quando
mencionam o número “excessivo” de demandas, eles relacionam a quantidade da demanda com
o número de pessoal (servidores, serventuários, estagiários etc.) para atende-la, ou seja, há uma
desproporcionalidade entre número de demanda x número de pessoal para resolve-la. A
segunda situação, por mim percebida, foi que esse número de demandas está intimamente
ligado às espécies de conflitos que têm sido trazidos para serem administrados no âmbito da
Lei Maria da Penha.
Antes de discorrer sobre essa questão, quero ressaltar a existência de casos tipificados
na referida lei cuja violência é considerada inadmissível por todos os operadores do direito por
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mim entrevistados128. Esses casos serão analisados no item 4.1.3 deste capítulo como um dos
impasses vivenciados por todos aqueles envolvidos direta e indiretamente no delito (vítima,
ofensor, familiares, profissionais do sistema de justiça no enfrentamento e prevenção à
violência doméstica e familiar contra a mulher, toda a sociedade). Todavia, durante o trabalho
de campo, observei não ser esses os casos gravosos que têm congestionado as Varas
competentes para processar e julgar os delitos da Lei 11.340/2006 129.
Ainda explorando o campo das DEAM’s através dos meus entrevistados, estes
expuseram situações em que (1) as mulheres procuram a delegacia sem saber ao certo se os
fatos vivenciados caracterizam um delito. (2) Outras, cansadas de vivenciar discussões que
geram insultos e ofensas, dirigem-se à delegacia com a pretensão da polícia chamar o
marido/companheiro/namorado para conversar, na expectativa que os mesmos mudem de
comportamento. Normalmente, estas são situações em que há o atendimento, mas não há
representação e, geralmente, também não pedem medida protetiva. (3) Quando as ofendidas se
sentem exauridas pelos recorrentes conflitos e sem saber qual atitude tomar ou onde procurar
ajuda, solicitam a medida protetiva. Posteriormente, são intimadas para comparecerem em juízo
para se manifestarem acerca do pedido cautelar e da representação.
A Delegada responsável pela DEAM/BH me relatou, durante a entrevista, que muitas
mulheres, no momento do atendimento, declaram:
“Preciso divorciar”; “Preciso que dê um susto no companheiro/marido”; “Preciso de
um tratamento para o agressor”. E a delegacia pode oferecer o pedido de medida
protetiva e o inquérito policial. Como elas estão na delegacia e, muitas vezes, já
esperou muito para serem atendidas, elas pedem a medida protetiva; elas querem
qualquer coisa, por mais que se explique. (...)
Tem a cultura de procurar a delegacia. A delegacia é a porta de entrada. Muitas vezes
elas querem uma orientação: Meu caso é de crime? Meu caso é de divórcio; Eu preciso
que ele pague pensão.” A Delegacia não oferece o atendimento jurídico. 130

A Delegada da DEAM/Nova Lima manifestou-se no sentido de perceber, ao ouvirem as
ofendidas, que alguns dos casos não seriam da competência criminal e sim da Vara Cível. Ainda
assim, elas são atendidas e muitas vezes solicitam a medida protetiva. Ela pensa que, nessas
situações, algumas das mulheres realmente não têm o conhecimento da diferenciação do que é
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Embora a presente pesquisa seja um estudo de casos, registro, aqui, que compartilho da opinião dos operadores
do direito que entrevistei: os delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher são inconcebíveis e, dentre
os muitos processos de competência da Lei Maria da Penha, há delitos gravosos intoleráveis.
129
Quando essa observação é trazida para a presente pesquisa (não ser esses os casos gravosos que têm
congestionado as Varas competentes para processar e julgar os delitos da Lei 11.340/2006), minha finalidade é
relatar que observei uma desfuncionalidade no campo prático. Não fiz análise (e não é objeto da minha tese) da
importância da Lei Maria da Penha no campo jurídico.
130
Entrevista realizada em janeiro/2018.
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resolvido nos âmbitos cível e no criminal e, outras, procuram a delegacia porque sabem que lá
tanto o atendimento quanto as providências serão mais rápidas. Citou como exemplo a
circunstância em que tem o companheiro dentro de casa importunando-a, ela já pediu a
separação e para que ele saísse de casa e ele não sai. O que a mulher quer é que ele saia da casa,
que estabeleça alimentos para filho(s) e, às vezes, que determine convivência. Ou seja, questões
de competência cível.
Verifiquei, pelos relatos dos profissionais das DEAM’s e da Vara Criminal de Nova
Lima, bem como das ofendidas que, a grande maioria das ocorrências e pedidos de medidas
protetivas estão voltadas para resolver conflitos familiares e, quando presentes os indícios de
fatos que poderiam qualificar-se por violência doméstica, estes vislumbram-se como delitos de
baixa lesividade (ameaça e injúria são a grande maioria, segundo a observação participante e
os relatos em entrevistas) e/ou contravenções penais tais como vias de fato e perturbação do
sossego. Os entrevistados não souberam informar o índice exato desses processos por não haver
uma pesquisa quantitativa e pelo fato do sistema de informações da Polícia e do TJMG não
fazer essa especificação. Um dos inspetores de uma das DEAM’s me relatou que, segundo sua
estimativa, entre 80% a 90% dos casos se enquadravam nessa caracterização. A maioria dos
conflitos encaminhados para a mediação pela Vara Criminal de Nova Lima tinham esse perfil,
conforme verifiquei durante a minha observação dos atendimentos de mediação, a ser descrito
no item 4.2.2.
As delegadas das duas DEAM’s me relataram um grande impasse e que foi corroborado
durante a entrevista com a juíza de Nova Lima: quando a ofendida quer a medida protetiva de
urgência (afastamento do lar e proibição de aproximação), mas não quer representar contra o
agressor e não há relato de lesão corporal. Verifica-se, aqui, uma grande dificuldade para auferir
a necessidade ou não do deferimento de uma medida cautelar de urgência porque precisa-se
analisar: “existe a violência? Por que não houve a representação? Qual o motivo de pedir como
medida protetiva de urgência o afastamento do ofensor do lar e, ao mesmo tempo, a ofendida
não quer representar? Se a ofendida está sendo ameaça, se sente amedrontada, por que não quer
representar e faz apenas o pedido de protetiva? Quais são as reais situações vivenciadas pela
vítima?” Embora a decisão sobre deferimento de medida protetiva caiba apenas ao juiz, esses
questionamentos foram feitos pelos entrevistados (exceto entrevistas com as vítimas) quando
me relataram a circunstância em que a vítima pede medida cautelar, se dizer amedrontada, mas
não querem representar.
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O prazo para deferimento/indeferimento da medida cautelar é de 48 horas 131, como
explicitado no artigo 18 da Lei 11.340/2006. Embora as medidas protetivas de urgência possam
ser concedidas pelo juiz de imediato, independente de audiência das partes ou da manifestação
do Ministério Público, na última situação acima, por mim observada, qual seja, pedido de
medida protetiva de urgência pela ofendida sem que esta queira representar e sem constatação
da prática de violência doméstica e familiar, o prazo de 48 horas para que o juiz possa conhecer
do expediente e do pedido e ainda decidir sobre a concessão ou não da cautelar se torna
inexequível quando eu o comparo com a realidade do Judiciário brasileiro.
O crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, em especial a violência
psicológica, sexual e moral são de difícil constatação/comprovação por acontecerem na
intimidade do ambiente do lar, a não ser quando são presenciadas pelos filhos ou familiares que
residem na mesma casa. No entanto, o depoimento dessas testemunhas nem sempre é obtido
por ficarem temerosos em concede-lo 132 ou ainda porque não querem que o agressor seja preso,
como me relatou a uma das delegadas e uma serventuária de um dos juízos criminais.
Um outro dado colhido, nas entrevistas que realizei nas delegacias e nos juízos de
violência doméstica por mim estudados, foi que grande parte das ocorrências feitas durante o
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Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, a autoridade
policial deverá remeter, no prazo de 48 horas, o expediente apartado com o pedido da ofendida ao juiz, para a
concessão de medidas protetivas de urgência (artigo 12, III da Lei 11.340/2006). Recebido o expediente com o
pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as
medidas protetivas de urgência (artigo 18, I da Lei 11.340/2006). As medidas protetivas de urgência poderão ser
concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público,
devendo este ser prontamente comunicado. As medidas protetivas de urgência poderão ser requeridas pelo
Ministério Público ou a pedido da ofendida.
132
Em 2012, como advogada, tive oportunidade de vivenciar uma situação como esta. Eu e mais duas colegas de
trabalho (atuávamos juntas neste caso) acompanhamos uma cliente à uma Delegacia Especializada de Atendimento
à Mulher para ‘denunciar’ a violência doméstica (física, psicológica, sexual e patrimonial) vivenciada durante,
praticamente, todo o relacionamento. Um casamento de 20 anos e desta relação nasceram dois filhos, que nesta
ocasião, o filho completaria 18 anos em poucos meses e uma filha adolescente (entre 12 e 15 anos). Chegamos à
DEAM por volta das 19 horas e saímos quase às 6 horas da manhã do outro dia. Quase 12 horas de espera apenas
para oitiva da vítima. O agressor também estava presente na delegacia e, mesmo à distância, para nós, advogadas
e conhecedoras do caso há mais tempo (à época eu já era pesquisadora/observadora do tema “violência
doméstica”), foi possível perceber o domínio psicológico exercido sobre a esposa e filho, causando-lhes
insegurança, medo. O filho, muitas vezes, foi vítima das agressões e ofensas paternas por tentar defender a mãe.
Naquela data, ele presenciou as agressões e ameaças, sendo o seu testemunho essencial. Embora ele quisesse fazer
o depoimento, sentia temor pelas consequências se o pai não fosse preso ou se não o afastassem de casa. O
atendimento, à época, não foi acolhedor nem tampouco humanizado. O delegado de plantão não estava na
delegacia; a inspetora perguntava repetidamente se a vítima queria representar e se ela sabia que se representasse
o marido poderia ser preso. Quando a vítima perguntava se o marido poderia retornar da delegacia para casa, a
inspetora respondia que sim porque não havia flagrante de agressão física (na verdade, não havia lesões corporais;
não havia marcas no corpo que comprovasse as agressões físicas) e a prisão não aconteceria “assim de repente”,
ainda iriam investigar e só depois o juiz decidiria; que isso levaria dias. A ocorrência e representação foram feitas.
Levamos a cliente e os filhos para casa de amigos, onde ficaram ‘escondidos’ até que conseguíssemos a Medida
Protetiva, que foi descumprida pelo agressor, quando, então, teve o flagrante e ele foi preso. Com toda essa
situação, o filho queria depor, contudo, tinha muito medo de represálias do pai.
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plantão de finais de semana ou feriados estão ligadas ao uso de bebida alcóolica ou de drogas
ilícitas. Nesses casos, é feito o boletim de ocorrência e, quando da oitiva na Delegacia ou em
audiência, a ofendida se retrata da representação ou se manifesta pela retirada da medida
protetiva. Muitas vezes, conforme descrito pelos entrevistados, na segunda-feira ou no primeiro
dia útil, a mulher procura a delegacia ou a Vara Criminal para ‘retirar’ a medida protetiva e/ou
representação. Em alguns casos, ambos consumiram bebida alcóolica/droga ilícita e em outros
apenas o agressor. Tem-se, aqui, como observei na fala das autoridades entrevistadas, um outro
impasse vivenciado, pois, são situações em que é necessário tratamento e não prisão do ofensor
e, este cenário, de conflitos domésticos que envolvem bebida alcóolica e/ou drogas ilícitas, gera
reincidência de ocorrências.
Através dos relatos dos operadores do Sistema de Justiça e da minha observação
participante durante a pesquisa, verifiquei que os profissionais que estão na ‘linha de frente’,
atuando no dia a dia com os atendimentos iniciais, com os pedidos cautelares, com as
ocorrências, se deparam com cenários diversos em que: (a) mulheres se valem da medida
protetiva para resolver questões cíveis como separação, alimentos, etc.; (b) por outro lado, há
situações em que a ofendida pede a medida protetiva, contudo, não quer representar porque o
ofensor é pai dos seus filhos ou, ainda, porque o considera um homem bom, um bom pai; (c)
casais que possuem filho(s) e terminaram a relação (namoro, casamento, união estável ou até
mesmo uma relação eventual) sem administrar convivência e alimentos, gerando,
constantemente, desavenças, discussões (esta é outra situação constante na comarca de Nova
Lima que evidenciei nas entrevistas e durante os atendimentos de mediação); 133 (d) não
aceitação do término da relação por um deles, que passa a importunar o outro até transformarse em ofensas, ameaças. Essa é uma situação constante via telefonemas e, principalmente,
mensagens através do aplicativo WhatsApp; (e) brigas e agressões físicas e morais mútuas, que
foram iniciadas pelas mulheres. Estas, contudo, ligam para a polícia e fazem a ocorrência; (f)
mulheres que não aceitam o término da relação, se valem de uma discussão, fazem a ocorrência
com pedido de medida protetiva e passam a chantageá-lo (lembrando que, desde abril/2018,
deixou de ser crime de descumprimento de ordem judicial para ser tipificado como
descumprimento de medida protetiva); (g) mulheres que procuram a delegacia e relatam a
violência. Contudo, não querem representar e nem mesmo a medida protetiva, mas gostaria
apenas que “dessem um susto no marido/companheiro”. Essa situação acontece, também,
133

Esta é uma circunstância típica, também, das Varas de Família em divórcios litigiosos que se arrastam por anos
e, mesmo após sentença transitada em julgado, um dos demandantes aciona o Judiciário com novas questões
(revisional de alimentos, descumprimento de alimentos, descumprimento de convivência etc.).
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quando são chamadas às Varas Especializadas para se manifestarem; (h) quando da oitiva em
audiência, a vítima se manifesta no sentido de não querer a representação porque não quer que
o ofensor seja preso (marido/companheiro/filho/neto). Quer ajuda para estruturação do lar; (i)
violências diretamente relacionadas ao consumo de drogas (lícitas e/ou ilícitas).
Nas supracitadas situações, encontra-se, ainda, o fato de fazerem a ocorrência (com ou
sem representação) com pedido de protetiva e, posteriormente, se retratarem porque reataram a
relação. Este fato foi relatado por todos os operadores do Sistema de Justiça entrevistados e,
durante a observação participante, pude constatar esta situação em alguns dos casos enviados
para a mediação. Durante entrevistas na Vara Criminal de Nova Lima, em relação a esses casos,
houve o relato de ofendidas que os procuram “pedindo para retirar” a medida protetiva porque
reataram a relação e, sendo uma cidade pequena, os policiais conhecem as partes e sabem que
há medida protetiva, podendo o ofensor ser preso. Esta, também, é uma circunstância típica de
reincidência porque a causa do conflito que gerou a ocorrência não foi administrada.
A juíza da comarca de Nova Lima, durante a entrevista, me relatou que
trabalhando diretamente com as mulheres vítimas de violência doméstica percebo que
elas, na maioria das vezes, não querem que seja trabalhado o seu empoderamento no
sentido de criar coragem para denunciar, de criar coragem para se separar do agressor,
de criar coragem para colocar um filho para fora de casa. O que elas buscam é que
toda a família seja trabalhada (...).

Essa realidade, aliada à demanda excessiva, a outros impasses abaixo apreciados, bem
como aos benefícios de solucionar os conflitos de forma extrajudicial (administrar o conflito),
fizeram com que a juíza responsável pela Vara Criminal de Nova Lima começasse a enviar
alguns dos Procedimentos Cautelares de Medida Protetiva para a Mediação de Conflitos.
Lembrando que, durante esta mesma entrevista, a juíza fez uma estimativa da quantidade
processos, conforme supracitado: a Vara Criminal de Nova Lima (Vara única, ou seja, cumula
os processos de Infância e Juventude, Justiça Criminal Comum, Execuções destes dois juízos)
tinha, à época da entrevista, em torno de uns 12.000 processos; deste número, por volta de 5.000
eram da competência da Lei Maria da Penha; contudo, destes 5.000 processos, uma média de
500 seriam de violência doméstica e os outros 4.500 processos poderiam ser resolvidos no juízo
cível.
Durante as entrevistas nos Sistemas de Justiça de Belo Horizonte e Nova Lima, fui
informada que muitos inquéritos e processos são extintos pela decadência, prescrição,
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perempção e renúncia/perdão.134 Comparando as informações expostas neste item 4.1.2, os
dados dos dois relatórios apontados no item anterior (item 4.1.1) e os números por mim
analisados referente aos relatórios de operosidade do TJMG, também mencionados no item
acima, me permite estimar que, no meu campo de estudo, há um alto índice de desistência da
medida protetiva, da não representação contra o ofensor ou da retratação da ofendida.
Retornando:
1) Ao relatório citado acima (item 4.1.1) “Panorama da violência contra as mulheres no
Brasil: indicadores nacionais e estaduais”, quando da análise da relação entre
inquéritos policiais arquivados e aqueles instaurados no ano de 2016, permitindo aos
pesquisadores estimar que, neste ano, no Brasil, para cada 10 inquéritos policiais
relacionados a violência doméstica e familiar, mais de 7 foram arquivados sem ensejar
o início de processos de conhecimento criminais e, em Minas Gerais, essa relação foi
de 61% (relação entre inquéritos policiais relativos à violência doméstica e familiar e
aqueles instaurados);
2) Aos números de sentenças proferidas sem mérito em relação às com mérito no 2º
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Sentença proferida sem
mérito: seja pelo pedido da vítima para retirada de medidas protetivas; seja porque
decorreu o prazo decadencial sem manifestação da vítima quanto aos crimes de ameaça
e de ação privada; seja porque o prazo de validade das medidas protetivas expirou sem
renovação):
2016: foram proferidas 46% a mais de sentenças sem mérito e 56 sentenças de extinção
de punibilidade;
2017: índice de 55% de sentenças sem mérito em relação ás com mérito; 102 sentenças
de extinção de punibilidade;
2018 – os números computados são até o mês de outubro: foram proferidas 143% a
mais de sentenças sem mérito e 40 sentenças de extinção de punibilidade.
3) A Vara Criminal de Nova Lima não me permite analisar o número de sentenças
proferidas sem mérito em relação àquelas com mérito no âmbito da violência doméstica
e familiar contra a Mulher porque é Vara única (Execuções Penais, Infância e
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Vale salientar que: 1) a prescrição dos delitos ocorre levando-se em conta a pena máxima a eles cominada e a
maioria dos processos julgados nos Juizados Especializados ou nas Varas competentes são crimes cuja pena
máxima é inferior a dois anos, prescrevendo, portanto, em 4 (quatro) anos; 2) os outros institutos extinguem a
punibilidade por razões legais diretamente relacionadas à vontade das ofendidas.
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Juventude, Execução de Medida do Juizado de Infância e Juventude, Vara Criminal e
da Infância e Juventude).
Embora o presente estudo de casos tenha se limitado às comarcas de Nova Lima e Belo
Horizonte, considero importante, para corroborar com minha análise neste item, trazer à baila
uma pesquisa135 realizada pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), contratada
pela CNJ através de edital, cujo objetivo foi ajudar esta instituição a diagnosticar os entraves
na aplicação da Lei 11.340/2006. A investigação, realizada nas cidades de Belém/PA,
Brasília/DF, João Pessoa/PB, Maceió/AL, Recife/PE, Porto Alegre/RS e São Paulo/SP, quando
do quesito ‘Aspectos da violência doméstica e familiar contra a mulher’:
Percebeu-se que nas seis cidades pesquisadas, quase todas as infrações penais julgadas
dentro do recorte temporal da pesquisa se encaixariam no conceito de baixa lesividade
descrito na Lei 9.099/95, caso não existisse a vedação da Lei Maria da Penha no
sentido de vedar a aplicação da Lei dos Juizados Especiais aos casos que envolvam a
violência doméstica e familiar contra a mulher: em Recife, correspondeu a 97% das
infrações penais julgadas; 100% em Maceió; 99% em Belém; 96% em Brasília; 97%
em São Paulo; e 97% no Rio Grande do Sul. Invariavelmente, em todas as cidades,
os crimes mais julgados foram as ameaças, lesões leves e injúrias. Atente-se ainda
para a marcante presença das contravenções penais – particularmente as vias de fato
e a perturbação do sossego – em todas as cidades pesquisadas. (Grifo nosso) (CNJ,
Relatório Analítico Propositivo – Justiça Pesquisa, 2018, p.86)

Para compreender a relação entre as espécies de conflitos com o número de demandas
é preciso levar em consideração os institutos da decadência, perempção, renúncia/perdão e
prescrição, bem como suas consequências no âmbito da violência doméstica, principalmente se
levarmos em conta dados apresentados pelo CNJ136
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: 1) Índice considerável de extinção de

processos por prescrição: como a maior parte dos processos são delitos cuja pena máxima é
inferior a dois anos, a prescrição ocorrerá, inicialmente, em quatro anos (Artigo 109, Código
Penal); 2) Índice considerável de extinção de processos por renúncia/perdão, da retratação da
ofendida, da perempção, decadência: todos esses institutos demandam a vontade da vítima para
dar prosseguimento na ação penal.

Relatório Analítico Propositivo apresentado pelo CNJ – Justiça Pesquisa, 2018. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/69f98306e01d7a679720c82bf016b8ea.pdf.
136
Relatório Analítico Propositivo apresentado ao CNJ – Justiça Pesquisa, 2018. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/69f98306e01d7a679720c82bf016b8ea.pdf.
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Relatório do CNJ: ‘O Poder Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha/2018’. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/files/publicacoes/arquivo/5f271e3f54a853da92749ed051cf3059_18ead26dd2ab9cb18f8cb
59165b61f27.pdf. Considerando os dados apresentados: TJMG/2017 - Quantidade de processos baixados
(decididos) de conhecimento criminais em violência doméstica contra a mulher em 2017: 62.321; Quantidade total
de sentenças de conhecimento criminais em violência doméstica contra a mulher em 2017: 28.168. Desses
números, tem-se 34.153 processos baixados por razões diversas à prolação de sentença.
135
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Uma Defensora Pública que atua na Defensoria Pública Especializada na Defesa dos
Direitos da Mulher em Situação de Violência Doméstica/Belo Horizonte e a assistente social
da Vara Criminal de Nova Lima me relataram que, embora não seja a maioria, há situações em
que a vítima se retrata por medo do ofensor. Estes são casos graves e complexos tratados no
item 4.1.3 do presente capítulo.
Os dados quantitativos dos relatórios de estudos apresentados nos sítios eletrônicos que
pesquisei e que apresento no presente trabalho aliados ao meu estudo de casos, me faz estranhar
e refletir sobre a cultura jurídica no campo do Direito Brasileiro: 1º) Idealização da norma no
campo do “dever-ser” sem estrutura institucional, jurisdicional e social para aplica-la de forma
eficaz a administrar os conflitos, demonstrando, assim, uma desarmonia entre teoria/lei e as
práticas Judiciárias. 2º) É premente ver o Direito a partir da perspectiva das pessoas a quem ele
se aplica (BAPTISTA, 2008). Ou seja, é preciso ouvir os envolvidos em uma parte considerável
dos conflitos que “chegam” às Varas e Juizados Especializados e compreender quais são as
suas reais demandas (seus interesses, suas angústias)? 3º) Temos o campo do Direito (um vasto
ordenamento jurídico constituído de “leis perfeitas e ideais”, uma teoria desenvolvida pela
doutrina/jurisprudência interpretando as leis e estabelecendo como devem ser interpretadas)
posto a regular as relações sociais para transforma-las numa convivência pacífica. Contudo, “o
plano da norma, por si só, tem se revelado incapaz de conformar e moldar as condutas
pretendidas em seus textos”. (DUARTE, BAPTISTA, 2014, p.5).
Vários dos conflitos acima mencionados, iniciam-se com a incapacidade e, muitas
vezes, inexperiência de vida/imaturidade para administrar conflitos relacionais. Lembrando que
o conflito é inerente ao ser humano, às relações sociais. Não há quem não os vivencie seja, no
ambiente familiar, de trabalho, nas relações de amizade/sociais, nas relações internacionais etc.,
contudo, necessitam ser administrados (tratar o conflito!) para que não gerem demandas
desnecessárias, para que não haja rompimento de relações cujo vínculo afetivo não deixará de
existir e para que não ocorra a escalada do conflito (escalada da violência).

4.1.3 Casos gravosos de violência doméstica e familiar contra a mulher

A Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos (Viena, 1993) reconheceu
formalmente a violência contra as mulheres como uma violação aos direitos humanos e, no ano
de 1995, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou ser a violência contra as mulheres
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uma questão além de uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre
homens e mulheres. Desde então, os governos dos países-membros da ONU e as organizações
da sociedade civil têm trabalhado para a eliminação desse tipo de violência. Os avanços obtidos
no plano internacional e os tratados ratificados pelo Brasil influenciaram as transformações na
legislação interna e, com mais razão a partir de 2001, quando a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos condenou o Brasil por “fechar os olhos” à violência doméstica e familiar
contra a mulher 138.139
Na tentativa de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, a Lei 11.340, promulgada em 2006, passou a definir este tipo de violência
como um crime específico, com tratamento mais rigoroso e alterações ao Código Penal, ao
Código de Processo Penal e à Lei de Execução Penal.
Dentre as principais mudanças trazidas pela supracitada legislação, também conhecida
como ‘Lei Maria da Penha’, podemos citar: a) excluiu a competência dos Juizados Especiais
Criminais (Lei 9.099/95) para julgar os crimes de violência doméstica e familiar contra a
mulher; b) proibição de penas pecuniárias (pagamento de multas ou cestas básicas); c) alterou
a lei de execuções penais para permitir ao juiz que determine o comparecimento obrigatório do
agressor a programas de recuperação e reeducação; d) concessão de medidas protetivas de
urgência no prazo máximo de 48 horas; e) trouxe medidas de proteção à mulher em situação de
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A Lei 11.340/2006 ficou conhecida pelo nome de Lei Maria da Penha em razão do caso de violência doméstica
que ficou mundialmente conhecido. Maria da Penha Fernandes, farmacêutica, vivia em Fortaleza e era casada com
um professor universitário. Após quatro anos de casamento, passou a ser vítima de insultos e humilhação diária
pelo marido. Vivenciou, durante seis anos, as agressões do seu companheiro. Em 1983 sofreu duas agressões
gravosas. A primeira delas, com uso de arma de fogo, simulou um assalto à própria casa e atirou à queima-roupa,
enquanto ela dormia. Este fato a deixou paraplégica. Sem imaginar que o próprio marido havia disparado a arma,
Maria da Penha retornou para casa após quatro meses hospitalizada. O segundo atentado veio poucos dias depois,
quando o companheiro tentou eletrocutá-la debaixo do chuveiro. Aos gritos, foi salva pela faxineira. Foram duas
tentativas de homicídio em 1983. A sentença condenatória saiu em 1991. Em razão de recursos legais, o réu não
foi preso e o julgamento do júri foi anulado por supostas falhas no processo. Em 1996, ele foi novamente julgado
e condenado. Os recursos o mantiveram livre. Maria da Penha decidiu, então, escrever uma autobiografia narrando
seu drama: “Sobrevivi ... Posso contar”. Duas entidades de direitos humanos tiveram acesso ao seu drama através
do livro e, em 1998, denunciaram seu caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington, que
responsabilizou o Estado Brasileiro por negligenciar a violência contra a mulher, recomendando medidas
pertinentes em especial com relação ao caso Maria da Penha Fernandes. O réu, condenado pela segunda vez em
1998, foi preso em 2002, após 19 anos e meio de praticar os crimes, que caducariam em 20 anos. (Fonte: Jornal
do Senado; Edição Especial Lei Maria da Penha. Ano XIX – Nº 3.906. Data: 04 de julho de 2013. Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/jornal/edicoes/especiais/2013/07/04/jornal.pdf). Acesso em novembro/2017.
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Um outro fator muito criticado que contribui por impulsionar a elaboração da Lei 11.340 e sua respectiva
aprovação pelo Congresso e sansão pelo Presidente da República foi a competência dos Juizados Especiais
Criminais para os crimes e contravenções de violência contra a mulher (ameaça, lesão corporal, vias de fato, etc.).
Quando da ocorrência desses delitos, na maioria das vezes, finalizava em transação penal, conforme previsão legal
(Lei 9099/95), corporificada em pagamento de cestas básicas. Além da “banalização” deste tipo de violência,
inúmeros casos afetavam diretamente o orçamento familiar, pois, as ocorrências, na sua maioria, eram (e ainda
são) de pessoas das classes socioeconômicas menos favorecidas.
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violência; f) a renúncia à denúncia de agressão só poderá ser exercida pela vítima na presença
do magistrado.
A referida Lei determina, ainda, a criação de juizados especiais de violência doméstica
e familiar contra a mulher com competência cível e criminal para abranger as questões de
família (pensão, separação, guarda de filhos etc.) decorrentes desta violência.
Algumas comarcas, em especial nas capitais dos estados, os Juizados Especializados
foram implantados ao longo desses 12 anos (a Lei 11.340 foi promulgada no ano de 2006,
conforme acima referido). Contudo, esta não é a realidade da grande maioria no Judiciário
Brasileiro, segundo Relatórios produzido pelo CNJ a partir de informações fornecidas pelos
tribunais estaduais (O Poder Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha/2017 e 2018). O
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme consta do referido relatório/2017,
conta com apenas 4 (quatro) Varas Especializados em Violência Doméstica que estão
localizadas na comarca de Belo Horizonte140 (1º, 2º, 3º e 4º Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher – Resolução 866/2018 do TJMG141).
Não podemos afirmar que o rigor trazido pela Lei Maria da Penha, reforçado pelo
Supremo Tribunal Federal nas ADIn 4.424/DF e ADC 19/DF142, obteve resultados positivos na
prevenção e redução dessa violência, pois, como já pontuei anteriormente neste trabalho, houve
aumento no índice de casos novos nos últimos anos. Contudo, não há como comprovar se esse
crescimento se deu em razão do aumento da prática desse delito ou porque mais mulheres estão
denunciando ou, ainda, se as espécies de conflitos citados no item anterior (4.1.2) estão
ocasionando esse aumento no número de novos processos de conhecimento e de concessão de
medidas protetivas.
Conforme observei durante a presente pesquisa de campo (entrevistas e observação
participante), bem como dos dados observados no relatório Analítico Propositivo – Justiça
Pesquisa 2018,143 apresentado ao CNJ, os conflitos gravosos são a minoria dentro das
Delegacias, Varas e Juizados de Competência da Lei 11.340. Tem-se, assim, de um lado, os

Informações nos Relatórios “O Poder Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha”, anos de 2017 e de 2018
disponíveis em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/10/ba9a59b474f22bbdbf7cd4f7e3829aa6.pdf.
http://www.cnj.jus.br/files/publicacoes/arquivo/5f271e3f54a853da92749ed051cf3059_18ead26dd2ab9cb18f8cb
59165b61f27.pdf. Acesso em 17/07/2018.
141
Disponível: http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/re08662018.pdf. Acesso em 17/07/2018.
142
O STF, em sessão plenária, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.340/2006 e definiu que a ação penal,
nos crimes de lesões corporais leves e culposas que envolvam violência doméstica, é pública incondicionada, não
dependendo, portanto, da prévia representação da vítima.
143
Relatório Analítico Propositivo – Justiça Pesquisa, 2018.
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casos expostos no item anterior (4.1.2) e, por outro, casos gravosos de violência doméstica e
familiar contra a mulher que continuam ‘invisíveis’ à sociedade e ao Sistema de Justiça.
A delegada da DEAM/BH me relatou em relação à ocorrência de casos gravosos no
âmbito da Lei Maria da Penha que, “Normalmente, a vítima espera a violência física acontecer
ou, até mesmo, a tentativa de feminicídio para denunciar. Muitas vezes, a mulher não tem
conhecimento da violência psicológica ou da violência moral. Por essa razão, espera a violência
física acontecer”.
Durante as entrevistas que realizei no meu campo de pesquisa, houve relatos de casos
em que o agressor é o filho ou o neto e que, normalmente, estão envolvidos com o uso de drogas
lícitas e/ou ilícitas. Muitas dessas vítimas se recusam a fazer a ocorrência, principalmente
quando lhes é explicado que o ofensor poderá ser preso. Ou nas circunstâncias em que se
dirigem às Varas Especializadas, elas não querem representar. Uma serventuária da Vara de
Nova Lima me disse que a fala é quase sempre a mesma: “Doutora, como posso colocar meu
filho/neto dentro da cadeia?”. Uma outra situação que me foi narrada, em comarcas diferentes,
durante as entrevistas refere-se a vítimas que sofreram grave ameaça com arma branca (uma
faca), se dirigiram à DEAM, fizeram pedido de medida protetiva e durante oitiva, em audiência,
a ofendida disse que não houve agressão ou que os fatos não aconteceram (não foram graves)
conforme consta da Ocorrência e que o “agente” que a atendeu na delegacia “exagerou”. Esta
situação me impressionou quando a escutei pela segunda vez porque as histórias eram tão
parecidas que se fossem da mesma comarca, eu apostaria ser o mesmo caso (mesmas partes).
Não raro, os profissionais que atuam no campo da violência doméstica se deparam com
o “silêncio das agressões” porque a mulher depende financeiramente do marido, em especial
quando possuem filhos menores. Essa situação já foi detectada em pesquisas anteriores
(AMORIN, 2007), quando esses delitos eram da competência dos Juizados Especiais Criminais
(Lei 9.099/95) e continuam sendo identificadas após o posicionamento do STF que afastou os
delitos da Lei 11.340/2006 da Competência dos Juizados Especiais Criminais. É um cenário
antigo como demonstra a pesquisa realizada por Maria Stella de Amorin (2007, p.7):
“(...) Já para partes conflitantes de condição sócio-econômica pouco favorecida a
transação penal, materializada no pagamento de cestas básicas, tornava-se um
problema familiar, porque reduzia o exíguo orçamento doméstico, resultando em
penalidade para os filhos e outros eventuais dependentes. Nesses casos, era usual a
mulher desistir da ação contra seu agressor, pois para ela o processo no JECrim
significava uma ameaça à sua família e não uma proteção judicial para ela, enquanto
vítima de agressão contínua. Não me foi fácil, como entrevistadora, perceber os
motivos que levavam mulheres pobres a desistir da queixa, para continuarem a ser
agredidas em casa. Até que pude compreender que a desistência da denúncia,
significava mais um ato de abnegação, de proteção dos filhos e da própria família.
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(...) as mulheres de classe baixa temiam a prisão de seus maridos ou companheiros,
porque a perda do trabalho formal ou informal do companheiro significava maior
sacrifício para a família, pois, a ela, sozinha, caberia o encargo de prover o sustento
familiar. (...)”

Se, quando da competência para julgar esses crimes era do Juizado Especial Criminal
muitas mulheres deixavam de denunciar porque o pagamento de uma cesta básica fazia
diferença no orçamento familiar, imagina-se hoje em que o ofensor pode ser preso. É preciso ir
a campo para compreender o que vivenciam as mulheres que são vítimas de violência doméstica
e familiar.
Alguns inspetores das DEAM’s me relataram: (1) casos de ex-maridos/excompanheiros/ex-namorados que não aceitam o rompimento da relação e/ou por ciúme
praticam violências gravosas contra a mulher e contra os filhos ou se utilizam destes para
chantagear a mãe. Muitas vezes, tais situações chegam ao homicídio; (2) os casos de ocorrência
da violência em que as vítimas rompem a relação e, após alguns dias, o ofensor a procura se
dizendo/se mostrando arrependido, pedindo uma nova chance e eles reatam a relação. Vivem
bem por um período e as lesões (físicas, morais, emocionais/psicológicas) acontecem
novamente e tendem a ser mais gravosas (escalada da violência). Passam a viver o que se
denomina ciclo da violência: violência, agressor se arrepende, fase da lua de mel e,
posteriormente, retorna à fase da violência. Nessas situações, algumas mulheres passam a
esconder as agressões porque, no momento em que retomaram o relacionamento, elas se
posicionaram contra a vontade de seus familiares e/ou amigos, ciclo de convivência.
As autoridades que entrevistei se manifestaram no sentido de ter um número
considerável de mulheres que vivenciam a violência conjugal e não denuncia os seus
companheiros ou, se o faz, não conseguem levar o processo de separação adiante e as razões
são diversas: a família ou a religião da qual comungam não aceitam o divórcio e a importância
de manter o casamento é colocado acima da violência; cresceram num ambiente em que a
violência fazia parte do dia a dia e passam a crer que “é assim mesmo” (Ciclo de violência 144
“(...) Estudos comprovam que o ciclo da violência começa cedo na vida das pessoas. Começa quando crianças,
filhos de famílias “disfuncionais”, sentem-se desamparados e não encontram no seu ambiente razões para crer que
são importantes. Começa quando crianças são abusadas pelos adultos, moral ou fisicamente, seja como
observadores ou vítimas diretas, e vão atuar essa violência (como vítimas ou agressores) expressando um padrão
aprendido, uma espécie de “herança familiar”, para o qual foi cunhado o termo “violência intergeracional”, já que
tende a se reproduzir de geração em geração. Uma enorme pesquisa nacional realizada em 1990 nos Estados
Unidos com famílias violentas concluiu que os “os filhos dessas famílias praticam 1000% mais violência nas
famílias que constituem do que filhos de famílias não violentas”.
(...) Certas famílias, que costumamos chamar “disfuncionais*, podem ser despreparadas para compreender,
administrar e tolerar seus próprios conflitos, buscando na ação violenta uma forma de solucioná-los. (...).
*Disfuncional refere-se às famílias nas quais as figuras parentais não conseguem exercer suas funções.”
(MUSZKAT, 2003, p.24/25)
144
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em “famílias disfuncionais”); há, também, situações em que, após procurar uma autoridade
policial, as vítimas são ameaçadas pelo agressor e, com medo das consequências, elas preferem
se retratar da representação. Ainda há casos de violência sexual doméstica porque o marido
acredita que seja cláusula matrimonial a esposa estar “à sua disposição” para relações sexuais,
que a mulher tem que “cumprir com o seu papel de esposa”. Algumas mulheres também
acreditam que é papel conjugal da esposa ter relação sexual com o marido sempre que ele a
procurar.
Em relação às informações que colhi a respeito de haver um número considerável de
mulheres que ainda não denunciam a violência sofrida, pude constatar que, na sétima edição da
pesquisa realizada pelo DataSenado “Violência doméstica e familiar contra a mulher/2017”, os
pesquisadores também trouxeram esse dado informando que ainda é elevado o número de
mulheres vítimas de violência que não denunciam e nem pedem ajuda. Diante da agressão
sofrida, das 1.116 mulheres, 27% declararam não ter feito nada. Alguns dados realizados por
esta pesquisa se coadunam com as informações extraídas durante a minha pesquisa de campo,
como se pode observar:
Além disso, as mulheres em situação de violência, muitas vezes, deixam de denunciar
a agressão por dependerem economicamente do autor da violência. Por medo de não
conseguirem sustentar a si e a seus filhos. Ou ainda, nos casos em que não há
dependência econômica, por vergonha da reação da família, dos amigos e da
sociedade em geral, conforme afirmou a Promotora da Procuradoria da Mulher de
Santa Maria/RS: [...] “a dependência econômica, né, até em relação ao local pra
morar, a classe mais baixa geralmente não tem ali, enfim, eu acho que isso inibe mais,
né. Mas... E a mulher de uma classe social mais alta, eu acredito que seja assim, a
vergonha pode ser uma fator que impeça mais, pela questão de estar mais preocupada
com o que a sociedade vai pensar, com que... com que os amigos, com o que a família
vai pensar.”145

A violência doméstica e familiar contra a mulher não escolhe raça, crença, cor, classe
social. No entanto, durante a pesquisa, observei (entrevistas e observação participante) que o
perfil dos envolvidos que, de uma forma ou de outra, adentram o Sistema Judicial são de pessoas
mais simples, com poder socioeconômico menor. Isto fica aparente na fala da delegada da
DEAM/BH: “A violência doméstica é muito democrática. Ela acontece em todos os níveis
socioeconômicos. Mas, a classe menos favorecida é a que procura mais. Ela não tem vergonha
de falar. A mulher mais qualificada ou, às vezes, mais conhecida, não quer se expor”. 146

145

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a
Violência: “Violência doméstica e familiar contra a mulher/2017” (p.14 e p.19-20). Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/aumenta-numero-de-mulheres-que-declaram-tersofrido-violencia.
146
Pela experiência que tive atuando como mediadora na Promotoria das Famílias de Belo Horizonte e nos
atendimentos voluntários de casos enviados pela DEAM/Contagem no núcleo preventivo de mediação penal da
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Durante a pesquisa, deparei-me com inúmeras situações. Algumas, identificadas
anteriormente, quando do estudo realizado nos anos de 2011 a 2013, outras trouxeram (e porque
não dizer, reafirmaram) o horizonte da realidade de uma sociedade ainda patriarcal,
hierarquizada (KANT DE LIMA, 1999). Ouvir os envolvidos no conflito de violência
doméstica, bem como os profissionais que nele atuam, conhecer seus anseios, angústias e
aflições me fizeram, nas palavras de Kant de Lima e Baptista (2010, p.3), “chamar a atenção
para a necessidade de se começar a pensar o Direito a partir de outra perspectiva que não as que
vêm sendo tradicionalmente utilizadas pelo campo dogmático”. Há uma grande diferença entre
a teoria do Direito, a prática judiciária e a realidade vivenciada por aqueles abrangidos por esse
tipo de violência. Sem dúvida, para além de uma questão criminal, é um problema social cujos
impactos lesivos atingem toda a família (ofensor, ofendida e filhos), seus familiares, a
comunidade e as pessoas que operam o Sistema (estas, muitas vezes, são “massacradas” pelo
próprio Sistema).

4.1.4 Desconhecimento, pelas partes, do funcionamento do Sistema de Justiça

As adversidades que envolvem o Sistema de Justiça de enfrentamento e prevenção à
violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como aqueles do próprio conflito estão
interligados. Como já mencionado no presente trabalho, foi possível observar, durante a minha
pesquisa de campo, que as partes envolvidas no conflito de violência doméstica não
compreendem o Sistema de Justiça e, embora as pesquisas realizadas pelo Instituto
DataSenado147 demonstrem que quase 100% das mulheres conhecem ou já ouviram falar da Lei
Maria da Penha, na prática, elas não conseguem entender seus procedimentos, seja nas DEAM’s
ou durante o processo penal.
Como já exposto, muitas vítimas se dirigem à Delegacia para se retratarem da
representação ou para solicitar a suspensão da medida protetiva e são surpreendidas ao saber
que terão que se dirigir à Vara Criminal. Por vezes, como me foi relatado durante as entrevistas,
que as mulheres procuram a delegacia acreditando que lá conseguirão resolver a

FNMC, ambos durante o ano de 2012, pude observar que, normalmente, os casos de violência doméstica em classes
socioeconômicas mais elevadas aparecem quando já existem processos de divórcio litigioso nas Varas de Família.
147
Instituto de Pesquisa DataSenado. Secretaria de Transparência, Observatório da mulher contra a violência,
junho/2017. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/aumenta-numero-demulheres-que-declaram-ter-sofrido-violencia.
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separação/divórcio, a pensão alimentícia, a convivência etc., ou se surpreendem, em audiência,
ao saber que não conseguirão resolver essas questões no processo criminal.
Em uma das entrevistas, a delegada declarou que as ofendidas acreditam que a resolução
processual é rápida; que já sairão da delegacia com a medida protetiva; que o agressor será
preso ou retirado do lar imediatamente; que, às vezes, a abordagem da violência contra a mulher
é feita em novelas/seriados veiculados na televisão e que, nestes programas, a questão criminal
é resolvida de um episódio para o outro e na prática não é assim que acontece. Essa autoridade
policial citou, como exemplo, os episódios de uma novela, passados na semana anterior à
presente entrevista, em que a enteada tinha sido molestada pelo padrasto, um delegado de
polícia. A personagem, vítima de pedofilia, fez a denúncia em um episódio e, no episódio
veiculado na noite seguinte, o padrasto já estava preso. “Olha, é importante a divulgação, mas
elas chegam aqui achando que vai resolver assim .... e, na prática, não é assim ...”, disse-me a
entrevistada148.
Por meio da observação dos atendimentos de mediação (item 4.2.1) dos casos enviados
pela Vara Criminal de Nova Lima, restou claro a dificuldade das ofendidas em compreender
que ali, Programa de Mediação de Conflitos (Câmara Privada de Mediação), não era o Poder
Judiciário; que ainda não existia um processo criminal (tendo em vista que os casos enviados
eram apenas de Pedido Cautelar de Medida Protetiva); que a medida protetiva, por si só, não
perdura no tempo; que questões de família, tais como divórcio, partilha, alimentos e
convivência são administrados em uma outra ação cuja competência é da Vara Cível. Pode-se
incluir os ofensores neste rol de desinformação porque, assim como as vítimas, eles chegavam
para os atendimentos de mediação sem compreender que ali não era uma audiência com o juiz
da Vara Criminal.
Um outro ponto que observei, durante os atendimentos de mediação, foi o
desconhecimento, por parte das ofendidas, em relação a diferença entre “fazer um pedido de
medida protetiva na delegacia” e “ter a concessão, pelo juiz, da medida protetiva”. Algumas
ofendidas pensavam que tinham a medida protetiva porque solicitaram quando fizeram
ocorrência

na

DEAM.

Contudo,

este

pedido

ainda

não

tinha

sido

analisado

(deferido/indeferido).
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Enquanto eu entrevistava a delegada, um escrivão tomava a termo a oitiva de moça, que segundo seu
depoimento, tinha sido molestada pelo padrasto. Eles moravam em outra cidade distante de Belo Horizonte. Ela
tinha saído de lá naqueles dias e veio morar com o pai para que pudesse denunciar o padrasto. Em síntese, a partir
da ocorrência seria aberto inquérito policial para investigação e, posteriormente, este inquérito seria enviado ao
Ministério Público e, após análise, oferecimento ou não da denúncia.
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Ao entrevistar as ofendidas, estas demonstraram dificuldade em compreender que,
inicialmente, para que a cautelar fosse concedida ou que se mantivesse, seria necessária a
representação para que o Ministério Público oferecesse denúncia.
A questão da “injustiça informacional” (ou seja, falta de informação) independe do grau
de instrução dos envolvidos no conflito criminal familiar e tal característica pôde ser concebida
nas falas dos profissionais do sistema de justiça e das ofendidas durante o presente estudo de
casos.149
No Relatório Analítico Propositivo – Justiça Pesquisa/Direitos e Garantias
Fundamentais: “Entre Práticas Retributivas e Restaurativas: a Lei Maria da Penha e os Avanços
e Desafios do Poder Judiciário” (p.171-183), os pesquisadores detectaram que a falta de
informação das vítimas sobre o procedimento nas delegacias e sobre o processo penal lhes
causam insegurança e ansiedade e, nessas circunstâncias, os relatos de revitimização são
comuns.150
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Posteriormente à minha pesquisa de campo, pude constatar que a desinformação dos envolvidos nos conflitos
da Lei Maria da Penha foi também detectada na Pesquisa realizada pela Unicap: “Entre Práticas Retributivas e
Restaurativas: a Lei Maria da Penha e os Avanços e Desafios do Poder Judiciário” – Justiça Pesquisa/2018; p.176:
“(...) As narrativas acima começam a revelar que muitas mulheres, independentemente do seu grau de instrução,
apresentam dificuldade de entender a sistemática e a função dos atores do sistema de justiça. Elas não apenas
desconhecem o andamento do seu próprio processo (em que fase ele se encontra), mas reportam se sentirem
“perdidas” por não compreenderem o rito processual como um todo. Nesse ínterim, os relatos de revitimização se
tornam comuns. A vítima abaixo, por exemplo, atribui a essa falta de informação o seu sentimento de insegurança
e ansiedade, sugerindo que a simples existência de um processo em curso talvez tenha piorado a sua vida: (...)”.
150
Um outro motivo de revitimização considerado pela pesquisa “Entre Práticas Retributivas e Restaurativas: a
Lei Maria da Penha e os Avanços e Desafios do Poder Judiciário” é o tempo de espera para atendimento nas
delegacias, o ‘vai e vem’ de um lugar para outro quando da necessidade de fazer o exame de corpo delito (dirigirse ao IML) e/ou atendimentos psicológicos e jurídicos, o tempo de um processo criminal (vitimização secundária).
Essa revitimização ou sobrevitimização acontece porque as vítimas vivenciam danos psíquicos, sociais, físicos e
econômicos adicionais como consequência da demora nos atendimentos, do ‘reviver’ a situação constrangedora
repetindo os fatos nos inúmeros lugares e pessoas pelas quais ela passa na persecução criminal (investigação
criminal e processo penal).
A revitimização, segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) em parceria com o
Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, é atrelada à falta de sensibilidade de
muitos dos profissionais que atendem as ofendidas: “(...). Outra falha constatada na pesquisa foi o tratamento não
humanizado e pouco compreensível com os dramas das vítimas. “Quando a mulher chega ao sistema de Justiça,
ela já passou por muita coisa. E, às vezes, aquele ponto específico que a trouxe ali não tem tanta relevância. Mas,
sim, o histórico de abusos e crimes que ela aguentou. Infelizmente, encontramos várias mulheres que disseram não
conseguir sequer contar suas histórias. Como se houvesse pressa e muita impaciência das autoridades”, disse a
pesquisadora Luzeni de Aquino, do IPEA.” Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87542-pesquisa-doipea-justica-falha-no-atendimento-as-mulheres-vitimas.
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4.1.5 Falta de tratamento adequado para o Ofensor

Uma questão que observei quando fiz o delineamento da rede de enfrentamento e
prevenção à violência doméstica e, posteriormente, nas entrevistas com os operadores do
Direito e com as vítimas, é a falta e/ou dificuldade de um tratamento adequado para os
agressores, principalmente nos casos de uso de bebida alcoólica e outras drogas ilícitas. Essa
situação é presente tanto em Nova Lima quanto em Belo Horizonte.
Nos casos em que o agressor faz uso de drogas lícitas ou ilícitas, pode-se solicitar o
encaminhamento ou fazer um requerimento de internação, principalmente, porque, como bem
colocado pelas autoridades entrevistadas, são circunstâncias em que a prisão não resolverá e há
muitos os casos em que os agressores se encontram nessa situação.
Ainda segundo relatos dos entrevistados, é feito boletim de ocorrência com o pedido de
medida protetiva e quando da audiência para manifestação acerca de representação e/ou da
continuidade do procedimento cautelar, a ofendida não quer representar porque o ofensor é seu
filho ou neto; é o marido ou companheiro, que também é o pai do(s) filho(s). São comuns as
falas: “Doutora, como vou colocar meu filho preso”; “Ele só é assim (agressivo) quando bebe”.
Situações como essas foram detectadas nas falas dos profissionais das DEAM’S, das Varas
responsáveis pela Lei 11.340 e nas entrevistas com as vítimas.
Há, ainda, o cenário colocado por alguns profissionais do Sistema de Justiça que
entendem que grande parte dos agressores ainda não conseguem compreender que suas ações
caracterizam um crime. 151 Algumas vítimas entrevistadas também se manifestaram neste
sentido. Por outro lado, das vítimas entrevistadas que acreditam que o agressor reconhece que
suas ações caracterizam violência e, portanto, são proibidas por lei, cem por cento se
manifestaram que gostariam que houvesse um programa de administração de conflitos onde
profissionais especializados tentassem conscientizar o agressor que suas atitudes caracterizam
violência. É importante pontuar que as ofendidas que entrevistei e observei (observação
participante) enquadram-se no perfil daquelas que fizeram ocorrência policial (seja através da
denúncia direta à DEAM ou do Boletim de Ocorrência feito quando da ocorrência dos fatos),
solicitaram medida protetiva com ou sem representação.

A pesquisa realizada pela UNICAP (CNJ, Relatório Analítico Propositivo – Justiça Pesquisa, 2018. p.239),
também detectou que “grande parte dos homens ainda não conseguem entender que seus atos são criminosos”.
151
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Em Belo Horizonte, existe o Projeto “Dialogar”, criado, em 2010, pela Polícia Civil no
âmbito da delegacia de mulheres e, atualmente, está inserido na Secretaria de direitos humanos
do Estado de Minas Gerais. A ideia foi promover o diálogo entre casais envolvidos em conflitos
domésticos e familiares com a finalidade de interromper a violência. São realizados encontros
reflexivos com homens e mulheres, separadamente, onde trata-se de temas como a Lei
11.340/2006, a comunicação não violenta e os ciclos de violência. As mulheres, após a denúncia
na DEAM/BH recebe o convite para participar do Projeto e os homens são encaminhados por
determinação judicial como um dos itens da medida protetiva, conforme relatado pela
autoridade policial de Belo Horizonte e pelo juiz do 2º Juizado de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher/BH.
Durante o Encontro Regional do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação
(FONAMEC) 152 realizado em Belo Horizonte, em setembro de 2017, cujo tema foi “Justiça
Restaurativa na Violência Doméstica”, conheci um pouco do Instituto Albam 153, ONG fundada
em 1988, que tem como um dos eixos temáticos as questões de gênero desenvolvendo grupos
reflexivos com homens autores de violência.
No município de Nova Lima não há nenhuma instituição pública ou privada que ofereça
um programa voltado para o desenvolvimento de trabalhos com agressores no âmbito da
violência doméstica e familiar (ou da violência em geral). Observei, durante a pesquisa de
campo, que essa é uma dificuldade a ser enfrentada pelo Sistema de Justiça da comarca, tendo
em vista que (1) o índice de delitos da Lei Maria da Penha cujos agressores têm envolvimento
com uso de drogas lícitas e/ou ilícitas é alto; (2) não há o rompimento nem sequer a tentativa
de conscientização e/ou transformação de postura agressiva (cultura). Até o encerramento da
presente pesquisa, constatei a existência de grupos do Alcóolicos Anônimos 154, cujo ingresso é
voluntário e não há uma parceria com o Poder Judiciário.
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Como um dos resultados do Encontro Nacional de Núcleos e Centros de Conciliação, realizado em 12 de
dezembro de 2014, foi criado o Fórum Nacional da Mediação e Conciliação – FONAMEC, no escopo da Justiça
Estadual. O objetivo do Fórum é promover discussões e levantar boas práticas para aprimorar o exercício das
funções desempenhadas por seus integrantes, buscando aperfeiçoar cada vez mais os métodos consensuais de
solução de conflitos por meio do intercâmbio de experiências. O Encontro Regional do FONAMEC, sediado pelo
TJMG, teve como objetivo debater formas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher,
promover o empoderamento feminino e a responsabilização do agressor. Disponível em:
http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/justica-restaurativa-e-violencia-domestica-sao-tema-deencontro.htm#.XAWmGttKjIU.
153
Informações sobre o Instituto Albam disponíveis em: http://albam.org.br/. Acesso em 10/09/2018.
154
Disponível em: http://www.alcoolicosanonimos.org.br/localizar-grupos/localizar-por-estado-cidade. Acesso
em 10/09/2018.
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4.1.6 Reincidência

Como já mencionado no presente trabalho, o número de processos judicializados no
Brasil em 2017 foi 16% a mais que em 2016. A quantidade de casos novos, apenas no ano de
2017, foi correspondente a 452.988. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, neste mesmo ano,
foi o terceiro Estado a ter o maior índice de casos novos referentes à violência doméstica
(47.320 processos ajuizados em 2017 no TJMG)155. Em julho/2018, mais de 23 mil feitos, entre
ações penais, inquéritos e medidas protetivas, tramitavam nos quatro Juizados de Violência
Doméstica da Capital mineira e, segundo informação no site do TJMG, cada um destes Juizados
recebe, por mês, 580 novos processos. De janeiro a março de 2018, foram deferidos 1.255
pedidos de medidas protetivas.156
Embora não tenha sido possível detectar o índice de reincidência por não haver dados
disponibilizados pelos sistemas do CNJ e TJMG (Justiça em Números e Módulo de
Produtividade Mensal), durante a pesquisa de campo detectei que essa é uma outra circunstância
enfrentada pelo Sistema de Justiça.
Observei, durante as entrevistas que realizei com autoridades e serventuários da justiça,
que há motivos que geram reincidência nos conflitos criminais familiares e que se repetem de
uma comarca para outra. Identifiquei: a) a dificuldade, por parte da vítima, de romper com o
ciclo de violência; b) o uso de bebida alcóolica e/ou outras drogas ilícitas; c) a falta de
tratamento adequado para o ofensor; d) o próprio sistema criminal brasileiro não consegue
trabalhar a função preventiva da pena; e) ausência de programas de administração de conflitos
(seja para administrar o conflito criminal familiar na sua totalidade; seja para trabalhar, com os
envolvidos, a conscientização das ações que caracterizam violência doméstica e familiar contra
a mulher). Durante as entrevistas que realizei com as ofendidas, detectei que esta última
circunstância também foi colocada por elas. Mesmo as vítimas que se manifestaram no sentido
de ter buscado ajuda junto ao Sistema de Justiça (delegacia, Judiciário, disque-denúncia etc.)
porque pretendiam que o ofensor fosse preso 157 e/ou que cessasse a violência, responderam que
155

Dados quantitativos referente a casos novos judicializados no âmbito Nacional e no âmbito do TJMG
disponibilizados pelo CNJ no relatório “O Poder Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha”, (2018, p.12-13).
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/06/2df3ba3e13e95bf17e33a9c10e60a5a1.pdf.
Notícia veiculada pelo CNJ disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86320-uma-mulher-entre-100-estana-justica-contra-violencia-domestica.
156
Dados disponibilizados no site do TJMG. Disponível: http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/instalacoesdos-juizados-de-violencia-domestica-sao-inauguradas-em-bh.htm#.W1CRH9VKjIU. Acesso: 18/07/2018.
157
Quando da aplicação de questionário a ofendidas que foram intimadas para audiência onde se manifestariam a
respeito da representação, suspensão condicional, medida protetiva: das 33 que responderam o questionário,

150

“sim”, gostariam que houvesse um programa de administração de conflitos onde profissionais
especializados tentassem conscientizar o ofensor que suas atitudes caracterizavam violência.

4.2 ALTERNATIVAS ÀS “MARGENS” DO SISTEMA DE JUSTIÇA

Como abordado no capítulo 2 (item 2.3), o CNJ estabeleceu, como uma das Metas
Nacionais para o Judiciário Brasileiro alcançar em 2016 (Meta 8), a implementação de práticas
de Justiça Restaurativa e, em 31 de maio de 2016, editou a Resolução nº 225, que dispõe sobre
a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. Em seu Artigo 24,
determinou que a Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e
familiar deveria, a partir de então, adotar na condução de suas atividades e quando cabível,
processos restaurativos com o intuito de promover a responsabilização dos ofensores, proteção
às vítimas, bem como restauração e estabilização das relações familiares.
Ainda assim, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, não temos
nenhum programa institucionalizado, seja pelo TJMG 158 ou por outra instituição ou Câmara
Privada de Mediação e Conciliação. Contudo, uma prática denominada ‘Audiência de
Fortalecimento’ tem sido desenvolvida pelo Juiz titular do 2º Juizado de Violência Doméstica
e Familiar contra a mulher da comarca de Belo Horizonte com o intuito de inserir novas formas
de enfrentar tais conflitos, considerando-a uma prática restaurativa. Na cidade de Nova Lima
também não há programas de Justiça Restaurativa em nenhum âmbito de administração de
conflitos. No entanto, a Juíza da única Vara Criminal desta comarca, trabalhando diretamente
com mulheres vítimas de violência doméstica, constatou que a maioria delas desejam que toda
a família seja trabalhada, reorganizando, de alguma forma, o lar e que, grande parte dos casos
que chegam a este juízo, necessitam da gestão dos conflitos familiares e muitos destes não
caracterizam delito amparado pela Lei Maria da Penha. Diante dessa realidade, passou a enviar

apenas uma delas respondeu que, quando buscou ajuda junto ao Judiciário (entende-se aqui o Sistema de Justiça
como um todo, incluindo delegacias, disque-denúncia etc.), ela pretendia “que o ofensor fosse punido (preso, por
exemplo)” e uma outra respondeu que pretendia “que o ofensor fosse punido (preso, por exemplo)” e “parar a
violência”. Ainda assim, as duas responderam que “sim”, quando questionadas se elas gostariam que houvesse um
programa de administração de conflitos onde profissionais especializados tentassem conscientizar o ofensor que
suas atitudes caracterizavam violência.
158
As práticas restaurativas são incipientes no município de Belo Horizonte, tendo sido implantados projetos na
Vara da Infância e Juventude e no Juizado Especial Criminal. As Câmaras privadas de Mediação da capital e da
região da “grande BH” não trabalham com a Justiça Restaurativa. O o curso de capacitação de mediador judicial
não aborda esta alternativa de administração de conflitos, nem mesmos os outros cursos de mediação privada ou
workshop.
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alguns Procedimentos Cautelares de Medida Protetiva para uma Câmara Privada de Mediação
de Conflitos.
As duas propostas supramencionadas serviram de Estudo de Casos para a presente
pesquisa qualitativa. Observei que ambas as alternativas funcionam às “margens” do Sistema
de Justiça, do próprio Poder Judiciário.

4.2.1 “Audiência de Fortalecimento” – 2º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher
da Comarca de Belo Horizonte/MG

Inicialmente, gostaria de esclarecer que, diferentemente dos outros entrevistados, na
abordagem deste estudo de casos eu menciono o nome do juiz titular do 2º Juizado de Violência
Doméstica contra a Mulher da comarca de Belo Horizonte/MG por ter sido ele o
idealizador/criador da metodologia “Audiência de Fortalecimento”, por ele ter autorizado que
assim eu o fizesse. Todas as informações deste estudo de caso foram por mim obtidas através
da observação participante, de entrevista e da minha participação, como ouvinte, em palestra
proferida pelo referido juiz, em novembro de 2017, para alunos da Pós-Graduação Lato Sensu
em Mediação e Gestão de Conflitos, na Fundação Escola Superior do Ministério Público de
Minas Gerais (FESMP).
O Juiz de Direito do 2º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da comarca de
Belo Horizonte/MG, Dr. Marcelo Gonçalves de Paula, é o idealizador da “Audiência de
Fortalecimento”, prática, por ele denominada, de uma metodologia restaurativa.
Antes de iniciar a prática da Audiência de Fortalecimento, Dr. Marcelo fez um
mapeamento dos processos da, até então, denominada 14ª Vara Criminal da Comarca de Belo
Horizonte. Através da Portaria 866/2018159 do TJMG, alterou-se a denominação desta Vara
para 2º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher. Nessa pesquisa interna, pode-se
constatar que a maioria dos delitos ocorriam em relações entre companheiros, namorados e
entre aqueles casados. Um outro ponto detectado foi a idade das vítimas: 32% (trinta e dois por
cento) dos processos tinham vítimas entre 21 e 30 anos; outros 32% (trinta e dois por cento)

159

Com a Portaria 866/2018 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a 13ª, 14ª, 15ª e 16ª Varas Criminais
da Comarca de Belo Horizonte, que têm competência cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes
da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, passaram a ser denominadas, respectivamente, de 1º,
2º, 3º e 4º Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
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eram vítimas entre 21 e 40 anos; 19% (dezenove por cento) as vítimas tinham 21 e 40 anos; os
17% (dezessete por cento) restantes se dividia entre mulheres acima de 50 anos, crianças e
adolescentes. Dentre os delitos praticados, a maioria se enquadrava nos tipos penais de ameaça,
lesão corporal leve e vias de fato (contravenção penal).
Dr. Marcelo define ‘Audiência de Fortalecimento’ como a utilização de metodologias
restaurativas com abordagens psicológicas e assistenciais direcionadas às mudanças de
comportamento das pessoas envolvidas nos conflitos domésticos e familiares contra a mulher,
em coparticipação na construção de uma decisão final para o caso.
São condições para a utilização da Audiência de Fortalecimento: a) que a audiência
ocorra nos autos de medida protetiva. Não é utilizada durante o processo criminal. b)
reincidência entre as partes; c) concordância por parte da ofendida; d) agressor reincidente no
descumprimento de medida protetiva. Como referido, a Audiência de Fortalecimento não é
aplicável durante o processo criminal e nem se pode pensar em aplica-la aos delitos de lesões
corporais graves, estupro de vulneráveis ou nos outros casos em que a ação é penal pública
incondicionada.
Procedimento da Audiência de fortalecimento: inicialmente, chama-se a ofendida, antes
da audiência iniciar, para explicar-lhe sobre a metodologia perguntar-lhe se ela está de acordo
com essa abordagem, onde ela irá falar e ele apenas ouvir. Com a sua concordância, o agressor
é chamado a entrar na sala de audiência e, após ter ciência de seus descumprimentos e
reiterações de medidas (violador de medidas protetivas), o juiz o esclarece que a partir daquele
momento ele apenas irá ouvir os relatos da ofendida sem fazer nenhuma intervenção. A vítima
passa a falar sobre seus sentimentos, de como se sentiu durante os anos de agressão e o que
ocasionou, em sua vida, toda essa violência. Após este momento de fala, o juiz conversa com o
agressor e fala da necessidade de uma reeducação de comportamento. Aplica-se a medida
protetiva ao agressor.
Medidas protetivas que podem ser aplicadas ao agressor: Comparecimento ao Núcleo
Dialogar 160, onde passará por grupos reflexivos. São 8 (oito) sessões onde vai desconstituir o
‘Núcleo Dialogar’ é um Projeto implantado pela Polícia Civil de Minas Gerais em 2010. Com o propósito de
diminuir as agressões e reduzir a porcentagem de reincidência dos agressores, a iniciativa tem o intuito de estimular
o diálogo entre os casais como forma de prevenção das futuras discussões que terminam em violência física. São
realizados dez encontros reflexivos, separadamente, com homens e mulheres. Nessas conversas são tratados temas
como o ciclo da violência, comunicação não violenta e leis como a nº 11.340, a Lei Maria da Penha. A ideia é
promover oficinas com os envolvidos em crimes de violência contra a mulher, no intuito de romper o ciclo da
violência doméstica, como explica a analista da Polícia Civil e assistente social, Eliane Sanches. “A mulher, após
fazer a denúncia na Delegacia de Mulheres, recebe o convite para participar de nossas atividades direcionadas à
conscientização da vítima em relação à violência sofridas por ela. Já o homem chega até nós por determinação da
160
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que ele construiu em relação à convivência com a namorada/companheira/esposa e estabelece
novas formas de comportamento. Este acompanhamento se dá com psicólogos e assistentes
sociais. Muitos dos ofensores que chegam ao Núcleo Dialogar possuem problemas com drogas
(lícitas e ilícitas), problemas psiquiátricos. O próprio projeto encaminha esse ofensor às
instituições parceiras para o tratamento necessário.
Dr. Marcelo enxerga que, para a mulher vítima de violência doméstica e familiar,
também é necessário um tratamento de “saúde mental”. Tem-se neuroses, psicoses,
comportamentos defensivos, criação de mundos... todos resultados de uma relação de violência
doméstica.
As vítimas são encaminhadas ao Centro Risoleta Neves (CERNA) onde recebem
atendimento psicológico e assistencial necessário, bem como participação em grupos
reflexivos. O CERNA possui equipe multidisciplinar. Quando necessário, são encaminhadas às
instituições parceiras para tratamento de outras necessidades.
O comparecimento ao Núcleo Dialogar é compulsório para o ofensor. A presença ao
CERNA, por parte das ofendidas, se dá de forma voluntária.
Assim, segundo Dr. Marcelo, tem-se as duas partes (ofendida e ofensor) em tratamento
de saúde mental. Posteriormente, haverá um outro encontro com as partes quando, então, já
terão uma outra ótica, já foram tratadas.
O foco da metodologia “Audiência de Fortalecimento” é a saúde mental. Dr. Marcelo
entende que no conflito doméstico o problema sempre é de saúde mental tanto do agressor
quanto da vítima. Razão pela qual, a metodologia pode ser estendida aos casos de medida
protetiva, mesmo que não haja reincidência.
Saúde mental para Dr. Marcelo: inicialmente, uma pessoa que tenha equilíbrio
emocional para tratar os seus problemas, os seus desafios e compreenda que é da vida humana
a frustração. A partir desse ponto, desdobra-se para a análise familiar: a pessoa consegue
conduzir a estrutura familiar de forma saudável, harmônica? Ou seja, aquela pessoa consegue
escutar, falar, numa relação de respeito? Desdobra-se, ainda, para a relação no trabalho.
Consegue conviver com os colegas de forma saudável? Sendo as respostas positivas, entendese que aquela pessoa é saudável mentalmente.

justiça, tendo que participar de dez encontros grupais no qual compartilha sua experiência com outros agressores”.
Disponível em: http://www.aspcemg.com.br/jornal-seguranca/geral/projeto-dialogar-combate-violencia-contra.
Último acesso em dezembro/2018.
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O êxito do projeto, segundo Dr. Marcelo, está também no fator imediatidade, não tendo
a sensação de impunidade porque, terminada a audiência, lavra-se o ato da audiência constando
o Núcleo Dialogar. Essa ata é passada para a Secretaria da Vara onde é digitalizada
imediatamente e encaminhada para o Núcleo Dialogar. O ofensor já sai da audiência sabendo
o dia e horário que deverá comparecer ao Núcleo. O mesmo ocorre com a vítima, pois se ela
aceitar comparecer ao CERNA, a própria Secretaria do Juizado de Violência contra a Mulher
faz o agendamento. As duas instituições parceiras enviam relatórios semanais à Secretaria
informando sobre o comparecimento das partes. Quando o ofensor não comparece, a Secretaria
entra em contato com o mesmo e faz um novo agendamento. Caso ele não compareça
novamente, decreta-se a prisão preventiva. Isto também é esclarecido ao agressor quando da
audiência.
O objetivo principal da metodologia é iniciar o rompimento da relação de submissão
entre a mulher agredida e o agressor. Conforme expõe Dr. Marcelo,
Nós somos homens criados numa estrutura onde homem não pode chorar; o homem
que apanha na rua, apanha dentro de casa; o homem é o gestor da família; a mulher é
a mais sensível, é a que tem que gerenciar a casa, olhar as roupas; tem que olhar na
despensa o que falta; olhar os filhos, (...); homem tem que estar trabalhando, como se
as mulheres não trabalhassem. (Informação verbal)161

Portanto, para o referido juiz, é necessário inverter as posições, passando ela a falar
como protagonista desta relação e ele apenas a ouvir. O agressor não sabe que a ofendida falará
e ele apenas irá ouvi-la porque, para o idealizador da metodologia, tem que haver “o fator
surpresa”.
A aplicação da Audiência de Fortalecimento teve início em abril de 2017. Segundo
dados fornecidos em entrevista, já foram enviados mais de sessenta casos ao Núcleo Dialogar
e a prisão do agressor aconteceu apenas em um deles. Desses casos enviados, apenas dois deles
tiveram reincidência.
Encerrados esses atendimentos ao agressor e à ofendida, os autos da medida protetiva
são conclusos ao juiz para: a) extinção da medida protetiva, quando não é mais necessária; b)
modificação ou manutenção das medidas protetivas, como baixa ou arquivamento;
A proposta da 14ª Vara para o CEJUSC: os processos de família encaminhados para a
mediação no CEJUSC e que tenham medida protetiva na 14ª Vara Criminal (hoje, 2º Juizado

161

Informação fornecida em entrevista, em novembro/2017.
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de Violência Doméstica contra a Mulher162), o mediador terá a liberdade de modular as medidas
protetivas para que elas não sejam obstáculos para a solução do caso. Contudo, ainda há
resistência e um desses pontos é determinar a competência para executar as medidas não
cumpridas no acordo que envolva as medidas protetivas. Para o Dr. Marcelo, a competência
seria da Vara de Família porque a 14ª Vara Criminal atua na medida cautelar 163.
Resultados da experiência em abril/2017: Foram designados 60 casos de medidas
protetivas. Desses casos, 30 tiveram o procedimento tradicional, com inclusão dos agressores
no Núcleo Dialogar tão logo a medida protetiva foi conclusa para a decisão, sem realização de
qualquer tipo de audiência. Nesses casos, 02 tiveram resultados positivos porque os demais
tiveram que retornar para inclusão em pauta de audiência.
Os outros 30 casos tiveram a aplicação da audiência admonitória, onde foram alcançadas
17 audiências de fortalecimento. Nesses 17 casos, havia, em cada um deles, de 5 a 6 processos
apensos de competência da 14ª Vara Criminal, fora os processos nos Juizados Criminal e Civil,
Varas Cíveis, Família e Sucessões.
Com essas abordagens, 30 feitos já concluídos, todos alcançaram a pacificação das
relações e não houveram registros de reincidência ou descumprimento de medida protetiva.
Instituições parceiras do Projeto “Audiência de Fortalecimento”: Coordenadoria da
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(Comsiv), Polícia Civil do Estado de Minas Gerais através do Projeto Dialogar, CERNA,
Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (Nudem),
Polícia Militar de Minas Gerais, através do setor de Serviço de Prevenção à Violência
Doméstica, Promotoria de Defesa da Mulher do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

162

A pesquisa de campo foi realizada antes da edição da Portaria 866/2018 do TJMG, que converteu,
respectivamente, as 13ª, 14ª, 15ª e 16ª Vara Criminal, cuja competência era exclusiva para o âmbito da Lei
11.340/2006, em 1º, 2º, 3º e 4º Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
163
Esse ponto de discordância talvez seja dirimido, pois, a Portaria 866/2018 do TJMG, em seus artigos 2º e 3º,
dispõe sobre o tema: Artigo 2º: Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar de que trata o art. 1º desta
Resolução passam a ter competência para, nas ações e processos decorrentes da prática de violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos da Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, homologar acordos entre as
partes envolvendo as seguintes matérias de direito de família: I - decretação de separação judicial, de divórcio e
de dissolução de união estável; II - partilha de bens; III - extinção de condomínio dos bens do casal; IV - guarda e
visita dos filhos; e V - alimentos.
Artigo 3º: A execução da sentença homologatória de que trata o art. 2º desta Resolução será processada pelas varas
de família da Comarca de Belo Horizonte. Parágrafo único. A execução de que trata o “caput” deste artigo, quando
o processo de conhecimento tenha tramitado em meio físico, será iniciada pelo próprio advogado da parte
interessada, mediante distribuição eletrônica no Sistema PJe, nos termos de Provimento da Corregedoria-Geral de
Justiça. Disponível: http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/re08662018.pdf.
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A Audiência de Fortalecimento conta com o apoio do CNJ e do TJMG. Este, através da
Terceira Vice-Presidência cuja atribuição, dentre outras, é exercer o gerenciamento e a
execução dos projetos de conciliação e, portanto, do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de solução de Conflitos (NUPEMEC). Contudo, a metodologia não é
institucionalizada e não consta dos relatórios do CNJ sobre o cumprimento das Metas Nacionais
para o Judiciário alcançar em 2017.164

→ Algumas considerações preliminares:
A prática da Audiência de Fortalecimento ocorre apenas no 2º Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Belo Horizonte/MG (até maio de 2018
era denominada de 14ª Vara Criminal desta cidade, uma das quatro Varas responsáveis pelos
delitos no âmbito da Lei 11.340/2006). Para as vítimas desse gênero de violência que gostariam
de vivenciar a experiência desta metodologia, têm que “ficar torcendo” para que, ao ser
distribuído o seu pedido de Medida Protetiva, este “caia” no referido 2º Juizado. Há, ainda, duas
outras situações: (1) aqueles, ofendidas ou ofensores, que se sentem beneficiados por ter vivido
essa prática; ou aqueles ofensores que por ventura não gostaram da experiência vivida durante
a audiência. Nestas duas circunstâncias, as partes se enquadram num “nicho” de tratamento
diferenciado (desigualdade jurídica) daqueles que se encontram na mesma situação jurídica,
porém, o seu procedimento cautelar foi distribuído para o 1º, 3º ou 4º Juizado de Violência
Doméstica contra a Mulher da comarca. Vale, nesse momento, citar as elucidações dos
Professores Rafael Iorio Filho e Fernanda Duarte (2011, p.49-50):
A (des)igualdade jurídica que está estabelecida no habitus do campo jurídico
brasileiro se estrutura em dois planos: (A) o primeiro, que denominamos de “sentido”,
e (B) o segundo, que chamamos de “sistema”. Este segundo plano se ramifica em
outras duas categorias: a (des)igualdade na lei e a (des)igualdade na aplicação da lei.
(...)
(B) O plano do sistema trata da operacionalização, atualização e reforço da
(des)igualdade na ordem jurídica. Ele apresenta duas dimensões que se articulam com
a ideia de criação da norma (atividade legislativa) e de interpretação/aplicação da
norma ao caso concreto (atividade jurisdicional).
Assim, nele constatamos que a (des)igualdade se opera nos textos normativos, com a
edição de leis (e mesmo de normas constitucionais) que estabelecem privilégios e
honras a cidadãos distintos, como por exemplo: prisão especial, imunidade formal
parlamentar, foro privilegiado, precatório etc. Aqui a desigualdade está escrita na lei.
164

Disponível: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/05/e2b3f547f615250a8a2b85011f1ae489.pdf.
META 8 – Justiça Estadual: Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as
mulheres, até 31/12/2017. P8.13: O Tribunal realiza ações objetivando o cumprimento do art. 24 da Resolução
CNJ, 225/2016, no sentido de estimular a adoção de processos restaurativos com o intuito de promover a
responsabilização dos ofensores, proteção às vítimas, restauração e estabilização das relações familiares?
Disponível: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/02/c699b5034bd4dbaa4a75546fce77a334.pdf.
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Como também, esta (des)igualdade se reproduz na administração de conflitos sociais,
pelo Poder Judiciário, não só porque aplica leis desiguais (porque “cada caso é um
caso”, como conhecido ditado jurídico) mas também porque aplica desigualmente a
lei, sem que haja uma universalização do comando normativo (pois como diz outro
ditado, “cada cabeça é uma sentença”).

É oportuno pontuar a distinção de tratamento dado pelo Judiciário, dentro da mesma
Comarca, aos pedidos de medida provisória cujos critérios objetivos sejam os mesmos. O
destino da cautelar dependerá da distribuição do feito, dependerá de qual Juizado será
competente para processá-lo.
Se faz pertinente assinalar, conforme me foi possível observar durante este estudo de
caso, a sensibilidade do Dr. Marcelo, juiz de direito, para com os envolvidos na demanda, para
ajudar-lhes a administrar o conflito tentando proporcionar, de alguma forma, o empoderamento
à ofendida e a possibilidade de conscientização por parte do ofensor.

4.2.2 Mediação de Conflitos nos Procedimentos Cautelares de Medida Protetiva – Vara
Criminal de Nova Lima/MG

Os atendimentos de mediação, por mim observado, ocorreram em aulas práticas do
curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Mediação e Gestão de Conflitos oferecido pela
Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais (FESMPMG) em parceria
com a Faculdade Arnaldo e a FNMC165. Um dos módulos deste curso é a “Capacitação em
Mediação Judicial (Módulo Teórico e Módulo Prático)”166, ministrado por Professores
Instrutores do TJMG, que foram credenciados pelo CNJ.
Para maior compreensão dos atendimentos, importa pontuar que a Mediação de
Conflitos adotada pelo CNJ se volta para a Escola de Mediação de Harvard (Escola Linear ou

165

A Fundação Nacional de Mediação de Conflitos (FNMC) é uma Câmara Privada de Mediação cadastrada junto
ao TJMG. São, também, autorizadas a oferecerem curso de formação de mediador judicial. É uma instituição que
desenvolveu a sua própria metodologia de mediação, denominada Mediação Construtivista, que, segundo
definição constante do sítio eletrônico, “A Mediação Construtivista é um método humanizado de resolução de
conflitos, que auxilia os mediados, a construírem uma “nova” estrada. A Mediação Construtivista, através da
intervenção do mediador, auxiliará às partes, na construção de um acordo sustentável, digno, sólido, duradouro,
adequado à realidade dos envolvidos no conflito e favorável a todos os protagonistas”. Disponível em:
http://www.fnmc.com.br/.
166
Curso de Capacitação em Mediação Privada e Judicial nos moldes do CNJ e TJMG: (1) Módulo Teórico
(Manual de Mediação Judicial do CNJ): 40h/aula; (2) Entrega do Estudo Dirigido, após a conclusão do Módulo
Teórico; (3) Módulo Prático (Estágio Supervisionado): 60h/aula de atendimento prático supervisionado pelo
Professor Instrutor. Com a conclusão do curso de Pós-Graduação, o aluno recebe os títulos de Especialista em
Mediação e Gestão de Conflitos e o Certificado de Mediador Judicial.
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Escola Harvardiana), como se pode apreender em várias passagens do ‘Manual de Mediação
Judicial’167, livro utilizado como referência nos “Cursos de Formação de mediadores judiciais
e/ou conciliadores” dos Tribunais de Justiça Estaduais, como por exemplo quando se conceitua
a mediação:
A mediação pode ser definida como uma negociação facilitada ou catalisada por um
terceiro. Alguns autores preferem definições mais completas sugerindo que a
mediação é um processo autocompositivo segundo o qual as partes em disputa são
auxiliadas por uma terceira parte neutra ao conflito ou por um painel de pessoas sem
interesse na causa, para se chegar a uma composição. Trata-se de um método de
resolução de disputas no qual se desenvolve um processo composto por vários atos
procedimentais pelos quais o(s) terceiro(s) imparcial(is) facilita(m) a negociação
entre as pessoas em conflito, habilitando-as a melhor compreender suas posições e a
encontrar soluções que se compatibilizam aos seus interesses e necessidades.
(BRASIL, CNJ; p.22) (grifo/marcação minha)

Como se observa em outra passagem do supracitado Manual de Mediação Judicial
(BRASIL, 2016, p.13): “(...) o Poder Judiciário se aproxima de uma de suas mais belas funções:
educar a sociedade para tornar-se mais consensual, ao mesmo tempo em que enfrenta de forma
direta um de seus maiores desafios: o déficit operacional”. Nesse viés, um dos fatores para que
o Poder Judiciário Brasileiro adotasse a mediação de conflitos como uma forma judicial de
‘resolução adequada de disputas’ foi a busca por instrumentos para reduzir as demandas
jurisdicionais da população, tanto de forma qualitativa como (e especialmente) quantitativa.
Lembrando que, para esta Escola de Harvard, a mediação terá êxito se as partes chegarem a um
acordo, sendo este, portanto, o objetivo principal desta metodologia168. As outras Escolas de
Mediação, consideradas clássicas ou principais169, não têm o acordo como finalidade precípua.
Antes do relato acerca dos atendimentos de mediação na Câmara Privada da FNMC,
importa assinalar que, em Nova Lima, conforme observei durante a pesquisa de campo
(entrevistas, aplicação de questionário a algumas vítimas e observação participante), a maioria
dos processos criminais de competência da Lei 11.340/2006 iniciam-se quando as ofendidas
procuram a autoridade policial (DEAM ou Polícia Militar) relatando, em tese, o delito,
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Manual de Mediação Judicial. CNJ; 6ª ed.; 2016. Obra organizada pelo juiz de Direito André Gomma.
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/07/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf.
168
No Capítulo 3, item 3.3, descrevo as principais características das Escolas Clássicas de Mediação, dentre elas
a Mediação Harvardiana.
169
São consideradas Escolas Clássicas de Mediação: Escola de Harvard (autores: Roger Fisher e Willian Ury),
Escola Transformativa (autores: Robert A. Baruch Bush e Joseph P. Folger), Escola Circular Narrativa (autora:
Sara Coob) e Mediação Associativa (Jorge Pesqueira Leal e Amália Ortiz). À exceção da Escola Harvardiana, as
metodologias consideram que o acordo pode ser uma consequência do procedimento de mediação a partir do
momento que outras questões são trabalhadas. A Escola Transformativa, por exemplo, considera a mediação
exitosa se houve uma melhora/transformação na relação entre os envolvidos no conflito, mesmo que não cheguem
a um acordo. As características básicas de cada uma dessas Escolas foram pontuadas no Capítulo 3, item 3.3.

159

oportunidade em que solicitam os Pedidos Cautelares de Medida Protetiva 170, podendo os
mesmos serem deferidos ou indeferidos. Conforme informações colhidas nas entrevistas que
realizei na Vara Criminal da citada comarca, bem como da observação participante:
(1) Deferimento de Medida Protetiva: Quando do deferimento, o rito procedimental na Vara
Criminal de Nova Lima é agendar uma audiência especial para que a ‘vítima’ possa. Nesta
audiência, a assistente social explica à ofendida o que é o delito de violência doméstica, quais
as formas desta violência e as razões pelas quais ela está ali. Logo após, lhe é perguntado se
ainda há motivos para a medida protetiva, ou seja, a ofendida se manifesta se quer dar
prosseguimento ou não no feito. Também lhe é oportunizado a suspensão do procedimento pelo
prazo de 06 (seis) meses. Quando a requerente solicita o prosseguimento, ela deverá representar
contra o agressor para que o feito seja encaminhado ao Ministério Público, que, após análise,
tomará as providências cabíveis (oferecer denúncia ou solicitar o retorno do inquérito à
delegacia para investigações171). Salienta-se que nos casos de lesão corporal, após o
deferimento da medida cautelar, o procedimento é enviado direto ao MPMG, não sendo enviado
para audiência especial, tendo em vista que a Ação Penal é Pública Incondicionada 172.
Os casos de Procedimentos deferidos cujas Ações são Pública Condicionada à
Representação passaram a ser enviados à mediação em dezembro/2017. Simultaneamente, o
procedimento segue o rito normal na Vara. Tinha-se, inicialmente, a expectativa que o Termo
com a manifestação da requerente retornasse da Mediação de Conflitos antes da audiência
especial. Contudo, a demanda é grande e os atendimentos de mediação dos casos da supracitada
Vara estão sendo realizados às terças-feiras à tarde e à noite e aos sábados pela manhã (aula
prática da pós-graduação lato sensu).
(2) Indeferimento de Medida Protetiva: O indeferimento dos pedidos de medida protetiva na
Vara Criminal de Nova Lima se dá por não haver indícios de violência doméstica e familiar
acrescido da falta de representação. Quando do indeferimento, o procedimento também é
encaminhado à mediação.
Assim como nos casos de deferimento da cautelar (1), a perspectiva da Vara Criminal
era que a FNMC retornasse, no prazo de 05 (cinco) dias, com manifestação se era caso de
170

Expediente Apartado de Medida Protetiva (EAMP). É um Procedimento e não um processo penal de
conhecimento.
171
Findo o inquérito, o mesmo é remetido ao MPMG para oferecimento de denúncia, arquivamento ou, em última
hipótese, quando o Douto Representante do MPMG julgar necessário, solicita o retorno à delegacia para novas
diligências.
172
Decisão vinculante do STF em ADI 4424, julgada em fevereiro de 2012: os crimes de lesão corporal, mesmo
aquela que caracteriza lesão leve, a ação é pública incondicionada.
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deferimento ou indeferimento, ou seja, no atendimento, com as técnicas da mediação, o conflito
seria abordado e detectado os interesses da requerente para que esta se posicionasse no sentido
de representar, de dar prosseguimento no feito ou da desistência deste. A manifestação da
demandante, no sentido de dar prosseguimento ou não no pedido de medida protetiva, se dá
através de um Termo assinado pela mesma na sala de mediação.
Verifiquei, através da observação participante e de entrevistas na FNMC e na Vara
Criminal, que alguns fatores impedem o retorno com o Termo no referido prazo: (1) algumas
das ofendidas não comparecem para a primeira sessão de mediação; (2) algumas delas, quando
a FNMC entra em contato para agendamento do primeiro encontro de mediação, dizem que não
têm interesse; (3) em outros casos, o número de telefone informado pela ofendida, quando da
ocorrência em delegacia, não atendia; (4) em alguns casos, a pessoa que atendia a ligação
informava que não havia ninguém com aquele nome (nome da ofendida); (5) durante o período
do estudo de caso em Nova Lima, os atendimentos de mediação para os casos da Vara Criminal
eram feitos apenas às terças-feiras nos turnos da tarde, da noite e em alguns sábados pela manhã.
Esses horários, não suprem a demanda encaminhada pela Vara Criminal e a FNMC não
consegue fazer o agendamento para a primeira sessão, fazer o atendimento e retornar o Termo
à Vara Criminal num prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento dos dados dos
envolvidos no Procedimento Cautelar de Medida Protetiva.173
Durante as entrevistas na Vara Criminal de Nova Lima, tomei conhecimento que (1) as
informações referentes ao contato com os envolvidos no conflito, bem como deferimento ou
indeferimento do pedido de Medida Cautelar são enviados à FNMC via e-mail para
agendamento; (2) a maioria dos pedidos cautelares não vem acompanhado de representação e,
quando a demandante representa, ela procura o juízo criminal para se retratar. Na maioria das
vezes, as requerentes solicitam as medidas protetivas, contudo, não querem representar
(constatei esta mesma informação na Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres de
Nova Lima).

173

Atuando como mediadora desde 2009 e com experiência em casos encaminhados pela Delegacia de Repressão
a Crimes contra a Mulher da cidade Contagem/MG, região metropolitana de Belo Horizonte, quando do
desenvolvimento da dissertação (atendimentos realizados de novembro/2012 a julho/2013), posso acrescentar aos
motivos acima relacionados que, na maioria dos casos (conflitos em geral, sejam eles familiares, vizinhança,
organizacional, escolares, penais etc.), o conflito oculto é detectado a partir da terceira sessão de mediação. Assim,
nos procedimentos de medida cautelar em questão, mesmo com a manifestação da requerente no sentido de não
representar ou de não prosseguimento, a sugestão é que o processo de mediação aconteça ou que o mesmo tenha
prosseguimento para os conflitos que fizeram com que a demandante procurasse a Delegacia (Polícia Civil) ou
chamasse a Polícia Militar (Boletim de Ocorrência) sejam administrados. A reincidência e a escalada da violência,
muitas vezes se dá pela não administração dos conflitos. Como já relatado, muitas são as situações vivenciadas e
que chegam ao Judiciário para serem amparadas pela Lei 11.340/2006.
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→ Atendimentos de mediação nos casos enviados pela Vara Criminal de Nova Lima/MG
Nesse momento, através da observação participante e de entrevistas informais, procuro
analisar os atendimentos de mediação nos casos enviados pela Vara Criminal de Nova Lima
referente a alguns dos conflitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
Como supramencionado, as sessões de mediação foram realizadas e/ou supervisionadas
por mediadores judiciais que são professores174 e instrutores do TJMG no curso de formação
de Mediadores Judiciais no Estado de Minas Gerais. Para o Estágio Supervisionado 175, os
alunos foram divididos em três turmas, sendo as aulas ministradas às terças-feiras à tarde (1),
às terças-feiras a noite (2) e aos sábados pela manhã (3). Cada um dos casos enviados à
mediação era, normalmente, atendido por um professor mediador, dois alunos como comediadores e um aluno como observador. Essa fase do curso de formação em mediação judicial
só pode ser ministrada em instituição privada que tenha a sala de espelho 176 para que os alunos
que não estejam atuando como co-mediadores ou observador possam acompanhar os
atendimentos.
O agendamento com os envolvidos no conflito para as sessões de mediação é realizado
pela estagiária da FNMC, que possui conhecimento sobre o procedimento da mediação e
treinamento para fazer esse primeiro contato. Tentava-se agendar com o ofensor um horário
logo após ao da ofendida. Nem sempre conseguia conciliar a disponibilidade das partes.
Ao iniciar a primeira sessão, o mediador explica ao mediado o que é a mediação
(princípios, regras a serem seguidas, desenvolvimento do processo), o seu papel como terceiro
imparcial e, por fim, é perguntado à parte se ela deseja participar da mediação (voluntariedade).
Em caso afirmativo, assina o termo anuindo a sua participação. Como os atendimentos eram
feitos no Estágio Supervisionado do Módulo “Capacitação em Mediação Judicial”, era
necessário, ainda, explicar às partes sobre o referido curso, sobre a existência de alunos do outro
lado da sala espelho e se eles, mediandos, autorizam que esses alunos acompanhassem o
Professores do Módulo “Capacitação em Mediação Judicial (Módulos Teórico e Prático)” inserido na PósGraduação Lato Sensu em Mediação e Gestão de Conflitos, oferecido pela FESMPMG em parceria com a
Faculdade Arnaldo e com a FNMC.
175
Para atuar como mediador judicial é obrigatório a capacitação em Curso de Formação de Mediadores Judiciais
e/ou Conciliadores. Este curso deve ser ministrado conforme parâmetro curricular estabelecido pelo CNJ (Anexo
I da Resolução 125/2010). O desenvolvimento do curso se dará em duas etapas: 1) Módulo teórico, que deve ser
de, no mínimo, 40 horas/aula; e 2) Módulo Prático (Estagio supervisionado): de 60 a 100 horas/aula.
176
Sala espelho: uma das paredes da sala de mediação é espelhada de forma que, quem está dentro da sala
(mediadores e partes) não consegue ver quem está do outro lado do espelho (sala ao lado). E, quem está na sala ao
lado, do outro lado do espelho, consegue enxergar tudo que está acontecendo dentro da sala de mediação. Nesta
sala, há microfone preso ao teto da sala e em cima da mesa de mediação, para que os alunos da sala ao lado possam
ouvir a sessão de mediação.
174
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atendimento. Em todo o período de observação, em apenas um dos casos, o ofensor não permitiu
o acompanhamento da sessão. Nesta situação, o microfone da sala de mediação foi desligado e
uma persiana abaixada, cobrindo a parede de espelho. Como a mediação é um procedimento
confidencial, a professora mediadora, após realizado o atendimento, reportou aos alunos que
não poderiam lhes passar as informações da sessão em respeito ao princípio da
confidencialidade.
O procedimento da mediação nos casos encaminhados pela Vara Criminal de Nova
Lima/MG se desenvolve, na maioria das vezes, em uma sessão individual com cada um dos
envolvidos diretos no conflito (mulher e o companheiro/ marido ou namorado), uma outra
sessão para fechamento do caso ou assinatura do Termo e, quando necessário, se estende para
além desses encontros. As sessões têm duração entre uma hora e uma hora e trinta minutos,
podendo se estender um pouco mais quando necessário.
Após a assinatura do termo consentindo em participar da mediação, o mediador pergunta
à requerente o que a fez (quais os fatos) solicitar a medida protetiva. São variados os relatos.
Contudo, praticamente todos eles, conforme narrado por elas (demandantes), giram em torno
de: (1) discussões que geraram ofensas durante a relação afetiva; (2) contatos realizados após o
rompimento da relação que acabam em desavenças, ofensas e ameaças; (3) discussões que
surgem quando do contato para questões de convivência ou alimentos do(s) filho(s) após o
término da relação. Em alguns destes casos, no momento da mediação, o pai e a mãe já não se
falam mais ou algum deles já ‘bloqueou’ o outro no telefone celular (tanto para ligações quanto
para mensagens via aplicativos (SMS e WhatsApp); (4) conflitos em que o ofensor tem
envolvimento de bebida alcóolica ou outra droga ilícita quando dos atritos; (5) discussões que
geraram o término da relação, mas, naquele momento da sessão de mediação, já reataram e
foram lá para “retirar” a medida protetiva; (6) situações em que uma das partes envolvidas no
conflito não aceitou o término da relação e passou a ‘importunar’ o outro através de ligações e
mensagens via aplicativo WhatsApp. Dentre estas circunstâncias, houve um caso, por mim
observado, em que, segundo relato dos mediandos em sessão de mediação, após o término do
namoro, a moça passou a ligar e enviar mensagens para o ex-namorado e para a atual namorada
deste. A partir de reiteradas discussões, a ofendida se dirigiu à DEAM e fez ocorrência relatando
ofensas e ameaças.
Durante a sessão, os mediadores procuram identificar as questões, interesses e
sentimentos dos mediandos. No entanto, os atendimentos são voltados para o Termo com
manifestação da requerente no sentido de continuar ou não com o pedido de medida protetiva.
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Essa é uma característica própria da Escola Harvardiana, que tem o acordo como finalidade do
processo de mediação.
Observei que os envolvidos não compreendem o rito cautelar da medida protetiva, bem
como a confundem com o processo criminal (processo de conhecimento). Isso ocorre, também,
com os mediadores em razão das mediações do CEJUSC/BH concentrarem em conflitos cíveis
ou de família. O âmbito penal possui especificidades e consequências diferentes dos outros
ramos do Direito e o conflito de violência doméstica e familiar contra a mulher tem
peculiaridades próprias, sendo necessário compreende-las para que sejam esclarecidas aos
requerentes. Algumas das aflições das ofendidas estão voltadas para as consequências de uma
representação, de um pedido de medida protetiva. Para que elas possam decidir pela
representação ou não, precisam entender todo o caminho a ser percorrido (pedido de medida
protetiva, representação, processo penal, suspensão pelo prazo de 6 meses e suas consequências,
bem como o próprio processo de mediação).
A falta de compreensão sobre “o que estava acontecendo” existe, também, por parte dos
ofensores. Eles chegavam à sessão de mediação sem saber se estariam participando de uma
audiência com o juiz; outros achavam que já estavam sendo processados criminalmente.
Durante a observação participante no estudo deste caso, constatei que, em torno de 98%
dos casos da Vara Criminal de Nova Lima enviados à mediação possuem um viés mais voltado
para os conflitos familiares que para conflitos penais de violência doméstica e familiar contra
a mulher. Observei, também, que, por inabilidade das partes em administrar um conflito do
âmbito da Vara de Família, terminavam em brigas, ameaças e ofensas que vinham tanto do
homem quanto da mulher. Verifiquei que muitas das ofendidas, quando da primeira sessão de
mediação, gostariam de retirar a medida protetiva porque já tinham reatado a relação.

→ Algumas considerações preliminares:
(1) É difícil trabalhar questões, interesses e sentimentos em uma ou duas sessões de
mediação. O conflito oculto (questão ou questões ocultas) raramente surge no primeiro encontro
e os interesses e sentimentos precisam ser averiguados. Detectar e diferenciar o interesse
aparente do interesse subjacente177 pode demorar algumas sessões de mediação. Todas essas
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Interesse aparente pode ser aquele interesse manifesto pela parte, que está visível para o mediador; o interesse
aparente pode ser, também, um interesse fictício, imaginário. Talvez a parte que o expressa, por razões diversas,
ainda não se deu conta que aquele não é o seu real interesse. Interesse subjacente é aquele interesse verdadeiro,
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situações precisam ser detectadas e trabalhadas para que a demandada possa melhor se
posicionar no sentido de representar, de dar prosseguimento no pedido de Mediada Protetiva
ou de solicitar a retirada da mediada. A ofendida precisa ter segurança dos seus sentimentos,
dos seus interesses e das questões a serem administradas. Por outro, é necessário trabalhar,
separadamente, os mesmos pontos com o ofensor.
(2) Tive a percepção que grande parte dos envolvidos nos conflitos encaminhados à
mediação, tinham angústias maiores que aqueles fatos relacionados à lei Maria da Penha. Por
outro lado, um dos atendimentos realizados com os ofensores me chamou muita atenção pelo
acolhimento feito pelo professor mediador causando efeitos positivos na conduta do mediado.
Abaixo, cito, rapidamente, três casos enviados para mediação pela Vara Criminal de Nova
Lima. Os nomes das partes são fictícios em respeito ao Princípio da Confidencialidade/Sigilo
do Processo de Mediação.
Caso 1: Ofendida: Marina; Ofensor: Frederico. Marina e Frederico têm um filho, Arthur, de 5
anos. A ofendida, Marina, foi atendida em dezembro/2017. Em fevereiro/2018, após recesso de
férias dos alunos do curso de Pós-Graduação, ela retornou à mediação para uma sessão
individual. Embora o conflito seja, em tese, de natureza criminal (Vara Criminal de Nova
Lima), a fala da Marina era em relação às discussões, via WhatsApp, para que definissem
questões de visita do pai ao filho e insatisfação com valor/pagamento de alimentos. O mediador
pediu que retornassem às questões que a levou a procurar a DEAM. Marina insistia em relatar
as brigas via WhatsApp. O mediador interrompeu a medianda para lhe explicar, uma vez mais,
que o acordo, na mediação, seria sobre o assunto que a trouxe ali (violência doméstica). O
mediador sugestionou que a parte procurasse um advogado para discutir as questões de guarda,
convivência, alimentos etc. Embora a mediadora fizesse as citadas intervenções, a parte voltava
às questões que a deixavam insegura. O mediador fez algumas observações sobre a forma da
mãe tratar o filho e retornou aos pedidos da Medida Protetiva. Marina novamente desconversou.
O mediador fez uma retrospectiva de como a comunicação entre as partes estava em
dezembro/2017 e de se comunicavam naquele momento. Maria, juntamente com o mediador,
concordaram que ela e o Frederico avançaram na comunicação desde que iniciaram o processo
de mediação. Mais uma vez, a mediadora sugestionou que a parte procurasse a Defensoria
Pública da Vara de Família em Nova Lima (em verdade, é Vara Cível porque nesta comarca

real, contudo, está implícito e, muitas vezes, nem o próprio mediado consegue identifica-lo porque está
vivenciando o conflito há muito tempo e o foco está nas situações ruins, nos pontos de divergência.
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não há Juízo específico de Família) para que tratassem das questões de alimentos (desconto em
folha), guarda, convivência etc.
No caso citado, observei que a ofendida tem dificuldade de diálogo com o pai; que ela
envolve o filho Arthur (5 anos) para enviar ‘recado’ ao pai e vice-versa; que, embora ela tenha
buscado o amparo da Lei Maria da Penha, os conflitos não estão centrados na violência
doméstica; que, em nenhum momento, a parte aborda o tema que a fez procurar a delegacia e
pedir uma medida de segurança. Mesmo quando o mediador a interrompe ou quando ele lê para
a ofendida os pedidos feitos, por ela, na Cautelar, ainda assim a parte não conversou sobre isso.
Ao final da sessão, a ofendida assinou um termo restaurativo onde se retratava do pedido de
medida de segurança e manifestava o não interesse em representar contra o ofensor.
Caso 2: Ofendida: Celina. Ofensor: Lúcio. A ofendida chegou para a primeira sessão de
mediação e se dizia preocupada porque ela e Lúcio tiveram alguns desentendimentos no período
em que namoraram e na última discussão eles se exaltaram um pouco mais, principalmente ele,
quando, então, ele a ameaçou dizendo que quebraria a moto dela. Essa última briga tinha sido
na casa da ofendida, que chamou a polícia depois que ele foi embora. Segundo Celina, ela
relatou ao policial os últimos acontecimentos e disse se sentir muito insegura e com medo; que
o Lúcio poderia, realmente, quebrar sua moto ou ter uma atitude violenta com a própria
ofendida. No Boletim de Ocorrência ela fez Pedido Medida Protetiva de Urgência, que foi
deferido. O que mais a deixava preocupada naquele momento, segundo ela mesma disse, era
porque, entre a data do fato (final de 2017) e a data da primeira sessão de mediação (março de
2018), eles reataram o namoro e estavam com medo de serem surpreendidos juntos por algum
policial e o Lúcio ir preso por descumprimento de ordem judicial 178 (descumprimento de
medida protetiva, onde fixou-se a distância mínima para que ele se aproximasse dela). Foi
assinado termo de desistência de medida cautelar.
Durante a explanação de Celina, entre uma discussão e outra com o namorado, ela
contou que tinham combinado de não ter senha de acesso em seus celulares porque isso dava
muita confusão, já não tinham mais páginas em rede sociais para não ter briga.
178

A tipificação do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência em razão de violência doméstica e
familiar se deu em 03 de abril de 2018 pela Lei 13.641, que inseriu, na Lei Maria da Penha, o Artigo 24-A:
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.
§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.
§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13641-3-abril-2018-786397-publicacaooriginal155153-pl.html.
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Caso 3: Primeira Sessão de Mediação agendada no mesmo horário com as partes. Ausência
justificada da ofendida. Presente o Ofensor. O mediador professor conduziu a Audiência de
acolhimento com o ofensor. Inicialmente, o mediador explicou sobre a mediação, o porquê de
ele ter sido convidado para estar ali e esclareceu sobre a ausência da ofendida. O ofensor entrou
na sala de mediação com a fisionomia ‘fechada’, as primeiras manifestações dele foram
expressadas com dureza, impaciência e grosseria. Inicialmente, ele disse não querer participar
da mediação e que não entendia o fato de estar ali. O mediador continuou o atendimento,
explicando novamente que alguns fatos aconteceram entre ele e a ofendida que a fizeram
procurar a DEAM e o “processo” deles tinha sido encaminhado para aquele núcleo de
mediação; explicou sobre a mediação e sobre qual era o papel do mediador. Ao final da sessão,
ele estava sorrindo, brincando, falou sobre o carinho que ele tem com o filho da ofendida (o
ofensor não é o pai do filho da ofendida); falou sobre o sentimento que ele tem por ela. Observei,
durante o atendimento, a sensibilidade do professor mediador para com o mediado,
reconhecendo e validando os seus sentimentos, sem deixar de abordar os fatos relatados pela
ofendida na ocorrência. A sessão de mediação foi encerrada com o ofensor mais calmo,
demonstrando consciência em relação às discussões com a ex-esposa e disposto a participar do
processo de mediação.
Cabe ainda relatar que o professor mediador, ao retornar à sala para explicar, aos alunos
do curso de formação em mediação judicial, o atendimento realizado e as técnicas utilizadas,
expressou a gratificação profissional que sentia por ter conseguido que o ofendido, ao término
da sessão de mediação, estivesse melhor que quando ele chegou.
Outras reflexões sobre o estudo de casos “audiência de fortalecimento” e “mediação de
conflitos nos procedimentos cautelares de medida protetiva da Vara Criminal de Nova Lima”
serão por mim tecidas nas considerações finais.
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CAPÍTULO 5 – O “NOVO” DENTRO DO “VELHO” – DILEMAS DO
SISTEMA DE JUSTIÇA PARA O SISTEMA DE JUSTIÇA

No capítulo 4, relatei as experiências das práticas restaurativas no âmbito de alguns dos
conflitos da Lei 11.340/2006 e descrevi os dilemas e possibilidades que encontrei durante o
estudo de casos por mim realizado nas comarcas de Belo Horizonte e de Nova Lima, através da
observação participante e de entrevistas. No decorrer desse capítulo, em alguns momentos,
contrastei essas informações com dados quantitativos de ‘mapeamentos da violência doméstica
contra a mulher’ e da ‘atuação do Poder Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha’ no
âmbito nacional e no âmbito do estado de Minas Gerais. Dados estes, encontrados através das
minhas pesquisas nos sítios eletrônicos do CNJ, do DataSenado, do Ipea, do TJMG e da
SESP/MG.
Após as descrições e informações relatadas no capítulo anterior, o presente capítulo tem
como finalidade entender o funcionamento teórico-prático do Sistema de Justiça Brasileiro
recorrendo, para tanto, à nossa cultura jurídica. A partir dessa leitura, é possível entender as
dificuldades do Sistema de Justiça para o Sistema de Justiça quando da inserção do “novo”
dentro do “velho”, cuja observação se deu durante a minha pesquisa de campo.
Partindo da compreensão de Miguel Reale (2000), o Direito, como uma dimensão da
vida humana, está no processo vivencial do indivíduo e da coletividade, estando igualmente no
mundo da cultura desses indivíduos, da sua coletividade. Para o termo “cultura”, trago o
conceito do antropólogo Clifford Geertz (2008) por compreender que esta definição condiz com
a minha finalidade de pesquisa que é olhar o Direito para além do plano normativo, olhar a
realidade daqueles envolvidos, de alguma forma, nos conflitos da Lei Maria da Penha. A
expressão “cultura jurídica”, desenvolvida pelos autores Antoine Garapon e Ionnis
Papadopolous (2008), se dá através de uma perspectiva interna e externa e, sob este prisma,
observo a administração desses conflitos tanto pelos operadores do Direito quanto pelas partes
que os vivenciam. Dessas concepções, passo a trabalhar a cultura jurídica brasileira a partir dos
autores Roberto Kant de Lima, Fernanda Duarte, Rafael Iorio Filho e Bárbara Lupetti Baptista,
perpassando pela visão da nossa sociedade retratada pelos antropólogos Roberto DaMatta e
Kant de Lima.
Preliminarmente, se faz necessário assinalar que a utilizei do vocábulo “velho”
relacionando-o ao nosso sistema de justiça sob duas perspectivas. A primeira delas,
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acompanhando a análise feita por Fernanda Duarte e Rafael Iorio Filho (2016) no artigo “A
lógica do contraditório: ainda somos medievais”, que ao usarem a expressão “ainda somos
medievais” referem-se às formas de pensar e viver próprios do chamado Idade Média Europeia
(Séc. V ao Séc. XV), em especial nas universidades, levando-se em conta a influência exercida
pela Escola de Bolonha sobre o estudo do Direito. Segundo Duarte e Iorio Filho (2016, p.3316),
Apesar de o Brasil não ter vivenciado cronologicamente este período, o recorte que
estabelecemos para tal afirmação refere-se aos ecos que encontramos entre a cultura
medieval e a cultura jurídica brasileira, por exemplo: organização social hierarquizada
e o papel que o Direito ocupa no Brasil atual. (...)
Esta metodologia de ensino e pesquisa, característica dos exercícios
oratórios/retóricos do trivium das universidades medievais, consistiam em disputas
oratórias de dialética infinita entre os alunos do curso de Direito até ficar decidido
pelo professor, ou seja, pelo detentor da autoridade na disputa, quem teria vencido o
embate.
Assim como no Brasil dos dias atuais, através da lógica do contraditório, os juízes
e/ou tribunais decidem as questões pela autoridade.

Na segunda perspectiva, “velho” se deve à contraposição do termo “novo”, que, muitas
vezes é o vocábulo utilizado para se referir às formas alternativas de administração de conflitos,
em especial a mediação e a justiça restaurativa, que, de “novo” há apenas a perspectiva da
adequação dessas metodologias de administração de conflitos às culturas sociais e jurídicas
atuais. Isto posto, passo a elucidar sobre o nosso Sistema de Justiça Brasileiro, em especial o
Sistema de Justiça Penal.

5.1 COMPREENDENDO O SISTEMA DE JUSTIÇA BRASILEIRO

Ressalto, uma vez mais, que a minha pesquisa objetivou “olhar” o campo da
administração de alguns dos conflitos criminais familiares através da Justiça Restaurativa
limitando o espaço de pesquisa às comarcas de Belo Horizonte e Nova Lima. Para tanto, foi
necessário direcionar o meu olhar para além da normatividade do Direito Penal. Assim, sob a
orientação da professora Fernanda Duarte e com a minha participação no grupo de pesquisa
NEDCPD, coordenado por esta professora e pelo professor Rafael Iorio Filho, aos poucos fui
adentrando a área das Ciências Sociais, que me deu subsídios para “estranhar”179 (KANT DE
“O olhar antropológico é, essencialmente, um olhar marcado pelo estranhamento, mas não no sentido de
suspeição. Trata-se, na verdade, de uma forma peculiar de ver o mundo e as suas representações, partindo sempre,
necessariamente, de um surpreender-se com tudo aquilo que, aos olhos dos outros, parece natural. (...) começar a
pensar o Direito a partir de outra perspectiva que não as que vem sendo tradicionalmente utilizadas pelo campo
dogmático”. Kant de Lima, Baptista, 2010, p.3. Disponível: https://issuu.com/ineac/docs/abcp_kant_e_b_rbara.
179
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LIMA; BAPTISTA, 2010) meus conhecimentos e convicções acerca do Direito e dos métodos
auto compositivos de administração de conflitos (em especial a justiça restaurativa e a mediação
penal), bem como para “tocar as lentes” (ZEHR, 2018) e iniciar a compreensão sobre o
funcionamento teórico-prático do Sistema Judiciário Brasileiro e apreender, em campo, que o
“novo – justiça restaurativa” – inserido no “velho – Sistema Judiciário hierarquizado” – gera
“dilemas” fora e dentro do próprio Sistema.
Vale relembrar que para compreender os conflitos e o sistema de justiça penal no âmbito
da lei Maria da Penha é necessário olhar para aqueles que o vivenciam de forma ativa
(envolvidos diretamente) ou passiva (envolvidos indiretamente: familiares da ofendida e do
ofensor e a sociedade), bem como para as suas formas de regulação e administração
(Direito/Sistema de Justiça).
No caminho de compreender o nosso Sistema de Justiça, o que se entende por Direito?
Doutrinariamente, o Direito é um sistema de princípios e regras dotadas de sanção que regulam
as relações humanas numa sociedade (em sentido objetivo, direito é sinônimo de ordenamento
jurídico). Por outro lado, cada indivíduo desta sociedade tem a prerrogativa de exigir do outro
determinadas prestações e/ou abstenções a uma situação de que ele acredita que seja
beneficiário (direito em sentido subjetivo). (GRAU, 2009). Em um terceiro sentido, para Eros
Grau (2009, p.225), “direito é a ciência que estuda o direito objetivo. O discurso do direito
objetivo é pronunciado pelos juízes, ao produzirem sua interpretação/aplicação; o discurso da
Ciência do Direito é um discurso sobre o direito objetivo, isto é, um discurso sobre outro
discurso, um metadiscurso”.
Contudo, limitar, na modernidade, o conhecimento do Direito a um discurso do direito
objetivo seria reduzi-lo ao positivismo desconsiderando que o ordenamento jurídico só existe
porque há indivíduos que compõem a sociedade. Ademais, “a tarefa da ordem jurídica é
exatamente a de harmonizar as relações sociais intersubjetivas, a fim de ensejar a máxima
realização dos valores humanos com o mínimo de sacrifício e desgaste”. (CINTRA,
GRINOVER, DINAMARCO, 2005, p.21)
Conforme nos remonta a teoria tridimensional do ordenamento jurídico (ou teoria
histórico-cultural), proposta por Miguel Reale (2000, p.194-195):
Segundo essa teoria, o ordenamento jurídico é, sem dúvida, normativo, mas não é
apenas um conjunto gradativo de normas e muito menos um sistema de proposições
lógicas. As normas representam o momento culminante de um processo que é,
essencialmente, inseparável dos fatos que estão em sua origem (neste sentido é certo
dizer que ex facto oritur jus) e dos valores ou fins que constituem a sua razão de ser.
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Inicialmente, para o referido autor (1994, p. 121), Direito “é uma integração normativa
de fatos segundo valores”. Para o jus filósofo, os três elementos (fato, valor e norma) não só se
correlacionam, mas eles se dialetizam, desde o surgimento da norma jurídica até o momento
final de sua aplicação. A concepção tridimensional específica realeana 180 correlaciona
dialeticamente os três elementos (fato, valor e norma) em uma unidade integrante.
O Direito é uma realidade, digamos assim, trivalente ou, por outras palavras,
tridimensional. Ele tem três sabores que não podem ser separados um dos outros. O
Direito é sempre fato, valor e norma, para quem quer que o estude, havendo apenas
variação no ângulo ou prisma de pesquisa. A diferença é, pois, de ordem
metodológica, segundo o alvo que se tenha em vista atingir. É o que com acume
Aristóteles chamava de “diferença específica”, de tal modo que o discurso do jurista
vai do fato ao valor e culmina na norma; o discurso do sociólogo vai da norma para o
valor e culmina no fato; e, finalmente, nós podemos ir do fato à norma, culminando
no valor, que é sempre uma modalidade do valor do justo, objeto próprio da Filosofia
do Direito.
Assim sendo, há três ordens de estudos distintos, mas correlatos, conforme o seguinte
quadro direcional:
CIÊNCIA DO DIREITO → fato → valor → norma
SOCIOLOGIA DO DIREITO → norma → valor → fato
FILOSOFIA DO DIREITO → fato → norma → valor. (REALE, 1994, p.121)

Posteriormente, Reale (1994) amplia o conceito de dialética ao correlacionar
“Lebenswelt ou mundo da vida” com “experiência jurídica”, conferindo o sentido de
historicidade à fenomenologia 181. Assim, compreende o Direito como “uma dimensão da vida
humana. O Direito acontece no seio da vida humana. O Direito é algo que está no processo
existencial do indivíduo e da coletividade” – dialética existencial do Direito. A norma jurídica,
submersa no “mundo da vida”, surge para regular o que deve ou o que não deve ser feito pelo
indivíduo em sociedade. (Dever ser). As “intenções de valor” dos indivíduos em sociedade
refletem sobre um “fato” sendo apreciados pela autoridade (lato sensu) que analisa e decide a
conveniência de criar uma norma legal. Desse processo, depreende-se que a norma jurídica
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Expressão utilizada pelo autor Josef Kunz, ao se referir à Teoria Tridimensional específica desenvolvida por
pelo jurista brasileiro Miguel Reale. “(...). Desse modo, pela primeira vez, em meu livro Fundamentos do Direito
eu comecei a elaborar a tridimensionalidade. (...) E, pela primeira vez, na introdução do livro Teoria do Direito e
do Estado, disse aquilo que generosamente um dos maiores discípulos de Kelsen, Josef Kunz, qualificou de
“fórmula realeana”: “o Direito é uma integração normativa de fatos segundo valores”. Essa é a fórmula que Josef
Kunz chamou de fórmula realeana. (...)”. (REALE, 1994, p.119)
181
Reale amplia o conceito de dialética “inserindo-a na experiência jurídica graças ao conceito de Lebenswelt ou
mundo da vida, recebido da Filosofia fenomenológica de Husserl, e já objeto de estudo por parte de Dilthey, o
mestre da Filosofia dos valores. (...) Destarte, eu dava ao pensamento de Husserl um sentido dialético, que ele não
tinha, a partir da ideia de que, se o ser do homem é o seu dever ser, ele é radicalmente um ser histórico. (...)
Impressionou-me sobretudo a ideia de Lebenswelt, que Husserl desenvolve sobretudo em sua obra póstuma Crise
da Ciência Européia e Filosofia Fenomenológica, mostrando que todos nós sentimos, pensamos e agimos
inseridos num complexo de noções e opiniões operantes, que ele denominou “mundo da vida”. (...) Então o Direito
não é um fato que plana na abstração, ou seja, solto no espaço e no tempo, porque também está imerso na vida
humana, que é um complexo de sentimentos e estimativas. O Direito é uma dimensão da vida humana. O Direito
acontece no seio da vida humana. O Direito é algo que está no processo existencial do indivíduo e da coletividade.
E assim surgiu uma outra dialética, a dialética existencial do Direito, (...)” (REALE, 1994, p.122-123).

171

possui uma certa elasticidade passando a ter significado diverso ou deixando de existir segundo
o “lebenswelt”. Para Reale (1994, p.122-128), se o Direito se verifica no contexto da vida
humana, ele está igualmente no mundo da histórico-cultural dos indivíduos, sendo “O Direito
é a concretização da ideia de justiça na pluridiversidade de seu dever-ser histórico, tendo a
pessoa como fonte de todos os valores”.
Atentando-me à compreensão de como o Direito é (campo do ser e não do dever-ser),
que o Direito é um campo prático que existe para ajudar as pessoas (com sentimentos próprios)
a administrar seus conflitos (LUPETTI BAPTISTA, 2008) e, somando olhares182, investigar o
campo real do Direito nos leva a perquirir o elemento cultura inserida na ciência da
antropologia cultural, que estuda o homem e a sociedade (estruturas sociais) em seu aspecto
cultural (processo das civilizações).
A palavra “Cultura”, no sentido etimológico, tem relação com cultivo. Nas observações
de Rafael Nogueira183,
O termo “cultural”, “cultura”, tem relação com cultivo. Plantar, semear, ver crescer e
depois se aproveitar dos frutos. (...). Cultura vem do latim. O uso da palavra cultura
era mais como sinônimo de cultivo, é para os campos e daí vem a ideia de cultura dos
campos, cultura agre, que, hoje, na língua portuguesa, nós usamos como agricultura.
Os terrenos, os campos de plantações, as grandes fazendas ... nelas eram realizadas a
cultura agre. E depois, Cícero escreveu, pela primeira vez, uma expressão chamada
cultura animi, que quer dizer o que? É o mesmo processo só que na alma. Cultura da
alma. Cultura Animi. Hoje em dia, utilizamos agricultura para cultura agre e, para
cultura animi, cultura. A origem da palavra cultura tem que ser lembrada: tem a ver
com semear, cuidar, ver crescer e ter frutos. Então, tem relação com a educação e com
aquilo que transformamos em hábito.

A definição de cultura é complexa e plural. Razão pela qual, busco o conceito de cultura
nos estudos do antropólogo Clifford Geertz (2008, p.4):
O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam
demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o
homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a
cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência
experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do
significado.
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A teoria tridimensional (ou histórico-cultural) de Miguel Reage foi trazida por mim com o intuito de somar
olhares. O elemento cultura, para a presente pesquisa, vai além do conteúdo trazido pelo referido autor. Cultura,
no contexto da minha tese, remete também à noção de práticas, rituais, que não consta da definição trazida por
Reale.
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Aula ministrada em 18 de setembro de 2018: “Elite Intelectual e Cultural”. Disponível em:
https://members.brasilparalelo.com.br/members/lives/nucleo-de-formacao. Acesso em 19/09/2018.

172

Para Geertz (2008), a finalidade da antropologia é o alargamento do universo do
discurso humano, razão pela qual o conceito de cultura semiótico, por ele adotado, é o que
melhor se encaixa na presente pesquisa.
Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que eu chamaria símbolos,
ignorando as utilizações provinciais), a cultura não é um poder, algo ao qual podem
ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as
instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser
descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade. (GEERTZ, 2008,
p.10)

Seguindo os ensinamentos do referido autor, o indivíduo está imerso nesse emaranhado
de teias que é a cultura e só é possível compreender o comportamento dos indivíduos através
da perspectiva cultural no qual ele está inserido. Contudo, “compreender a cultura de um povo
expõe a sua normalidade sem reduzir sua particularidade”. (GEERTZ, 2008, p.10)
Nesse diálogo entre a cultura de uma sociedade e o seu ordenamento jurídico, surge o
termo “cultura jurídica”, em 1975, com o jurista americano Lawrence M. Friedman ao “afirmar
que a Lei seria melhor compreendida e descrita como um sistema quando vista através de uma
abordagem sociológica, sendo, portanto, resultado de forças sociais”. (SEABRA IORIO, 2018,
p.25).
A definição de “cultura jurídica”, assim como as definições dos vocábulos “Direito” e
“cultura”, são diversas sendo bem pontuado por Seabra Iorio (2018, p.96):
Cultura Jurídica, também para a língua portuguesa no campo do Direito Brasileiro, é
uma expressão polissêmica, possuindo muitos sentidos, não traduzindo
necessariamente uma única expressão significativa, não possuindo uma única base
científica, podendo ser utilizada com abordagens historiográfica, antropológica,
sociológica.

Por conseguinte, trago a definição de “cultura jurídica” trabalhada por Antoine Garapon
e Ionnis Papadopolous (2008) em “Julgar nos Estados Unidos e na França: Cultura Jurídica
Francesa e Common Low em uma Perspectiva Comparada”. Inicialmente, os referidos autores
pontuam que toda abordagem da cultura jurídica pode ser prejudicada por duas limitações
simétricas. A primeira delas é importar-se apenas com o campo do Direito e a segunda é
esquecer-se dele.
Segundo os referidos autores, para entender a dinâmica da cultura, ou seja, para
identificar o que a põe em movimento, é preciso sair do direito, pois o direito dogmático pode
estar distante da realidade sociológica. Para compreender essas forças motrizes, a proposta é,
por um lado, busca-las (1) abordando a cultura jurídica como um modo de produção da verdade
e, de outro, (2) tratando a cultura jurídica como uma configuração do político.
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(1) A essência de toda cultura jurídica deve ser definida como um modo de produção da
verdade no qual se dá a capacidade de apreender o novo pela abordagem entre os dois universos
da cultura jurídica externa e cultura jurídica interna. Cultura jurídica externa é a compreensão
que as pessoas “leigas” têm em relação ao ordenamento jurídico. “A cultura jurídica interna é
constituída pelas atitudes, crenças, raciocínios, percepções, valores mais ou menos explícitos,
comuns a um grupo de profissionais do direito.” (GARAPON & PAPADOPOULOS, 2008,
p.13).
Garapon & Papadopoulos (2008) acolhem o conceito de cultura jurídica de Lawrence
Friedman. Contudo, os dois autores entendem que a diferença entre a cultura judiciária externa
e interna, trazida por Friedman, apresenta-se de forma excessivamente estática devendo,
portanto, ser superada, pois, esses dois cenários da cultura jurídica de um país formam um
sistema.
Essas formas de verdade influenciam igualmente as expectativas normativas de uma
comunidade jurídica. É na medida em que os processos se conformarão a esta maneira
de produzir enunciados verdadeiros que a opinião de um povo poderá se reconhecer
neles. Nesse sentido, a cultura judiciária funda a autoridade da justiça em um dado
país. (GARAPON; PAPADOPOULOS; 2008, p.17)

(2) Ao abordar a cultura jurídica como uma configuração da política como uma das
hipóteses para identificar as forças motrizes que dão a cada cultura o seu dinamismo, Garapon
& Papadopoulos (2008, p.18) entendem que:
As instituições e as práticas de uma sociedade podem ser lidas como um gênero de
linguagem no qual suas ideias fundamentais são expressas. O que esta linguagem
exprime não são as ideias que habitam a mente de alguns indivíduos, e sim ideias
comuns a uma sociedade e que, talvez, não estejam escritas em parte alguma. (...) Para
alcançar o núcleo cultural é preciso cavar até a camada de imagens e de símbolos que
é o “rêve éveille” (sonho desperto) de um grupo. (...)
Não é, pois, consultando as obras de filosofia ou examinando o direito positivo que
descobriremos a cultura jurídica, e sim restabelecendo sua ligação com o político.

Para os supracitados autores, a cultura jurídica dá ao direito positivo a estrutura sob a
qual ele se desenvolve, sendo a cultura revelada nos símbolos para que, posteriormente, se possa
reconhece-la nos conceitos. Na prática do processo se evidencia o político 184, pois, através das
normas jurídicas, a cultura política de um povo pode ser desvendada. E, nesta perspectiva, para
Garapon & Papadopoulos (2008), o processo penal ou as questões constitucionais são a parte
mais expressiva da justiça.

Garapon e Papadopoulos (2008, p.18) se utilizam da distinção do “político” segundo Pierre Rosanvallon: “(...)
ou seja, a maneira de viver o poder e a lei, o Estado e a nação, a igualdade e a justiça, a identidade e a diferença, a
cidadania e a civilidade, em suma tudo o que constitui uma Pólis para além do campo imediato da competição
partidária, da ação governamental e da vida ordinária das instituições, ou seja, a política”.
184
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Embora o Brasil seja um Estado Democrático de Direito e, portanto, tem como um dos
seus fundamentos a igualdade dos indivíduos, a nossa sociedade se fundamenta de forma
hierarquizada (KANT DE LIMA, 2004; DAMATTA, 1997) refletindo-se nas instituições
político-sociais e, consequentemente, provoca uma disparidade entre a teoria do Direito (leis,
dogmática jurídica) e a prática judiciária detectada, em especial, no sistema jurídico penal,
âmbito da presente tese.
Assim sendo, tenho como “pano de fundo” desta pesquisa, a cultura jurídica brasileira
para melhor apreender a prática no campo da Lei Maria da Penha, principalmente na utilização
da justiça restaurativa na administração de alguns dos conflitos desta lei, cujas considerações
sigo a elucidar.
Antagonicamente à nossa estrutura social, os diplomas legais, ancorados pela Carta
Magna de 1988, proclamam o princípio da isonomia e o Estado passa a ser patrono da igualdade
corrigindo (tentando corrigir) as desigualdades sociais, ou seja, o Estado passa a ser
Detentor de direitos fundamentais que deveriam ser conferidos aos cidadãos,
considerados livres e iguais pelos mesmos institutos que os tutelam e que fragilizam
o exercício responsável da autonomia do sujeito, enquanto titular de direitos e deveres
recíprocos. Ao cabo, essa situação impede que novas formas de relações sociais sejam
travadas na sociedade, posto que inexiste ambiente propício para rupturas e mudanças.
Perpetua-se e reproduz-se desta forma a desigualdade em nossa sociedade.
(DUARTE, 2010, p.2)

No campo prático, o Sistema Judiciário, em especial o âmbito penal, reflete a
verticalização da sociedade brasileira distribuindo “justiça de forma desigual, sem muitas vezes
sequer se aperceber e sem considerar o próprio conflito que lhe é apresentado” (DUARTE,
2010, p.2).
Temos, assim, um conflito que ao ingressar o Judiciário é transformado em um processo
regido pelos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório 185, dentre outros, até
o momento em que o Estado resolve a demanda. Ou seja, o conflito de interesses de duas ou
mais pessoas é transformado em uma lide cuja orientação, em linhas gerais, se dá pela ampla
defesa e pelo contraditório para que o Estado, personalizado na pessoa do juiz, resolva a disputa
entre os procuradores (advogados) das partes que vivenciam o conflito.
Para a presente análise, vou me ater ao princípio do contraditório, que remete à lógica
do contraditório. O Princípio do contraditório “deve ser entendido não apenas como a
185

Princípios da ampla defesa e do contraditório dispostos na Constituição Federal Brasileira de 1988, artigo 5º,
LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
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possibilidade dialética de dizer e contradizer, mas sim pressupondo que as alegações sejam
consideradas pelo magistrado ao formar seu convencimento e decisão” (DUARTE; IORIO
FILHO; 2015, p.26). Assim é a previsão legislativa e doutrinária que colocam o processo
judicial no âmbito do “dever ser”. Entretanto, a lógica do contraditório, categoria do “ser”
(DUARTE; IORIO FILHO; 2015), nos permite compreender o plano discursivo no campo
jurídico empírico. Há uma competição entre correntes doutrinárias contraditórias apresentadas
pelas partes adversárias que se digladiam fomentando o conflito. Ao final do processo judicial,
tem-se uma parte “vencedora” e a outra “perdedora”, inexistindo a possibilidade de consenso
na resolução tendo em vista que o magistrado, na sua sentença, escolhe uma das correntes para
fundamentar sua decisão.
Os professores Fernanda Duarte e Rafael Iorio Filho (2015, p.28-29) traduzem, de forma
clara, a lógica do contraditório e a sua operacionalização:
Esta lógica não permite a construção de sentidos compartilhados, isto é, não opera
consensos ou verdades consensualizadas que possibilitariam a administração do
conflito social trazido aos tribunais, com a internalização das regras jurídicas pelos
cidadãos, que passariam a compreender e entender as normas vigentes a partir do
sentido a elas atribuído, possibilitando uma melhor orientação de suas condutas.
Ao revés, o contraditório, por não definir sentidos claros e desta forma pouco
contribuir para objetivar os comportamentos sociais, fomenta mais conflitos e
divergências, pois permite que haja a solução do processo, com a escolha de uma das
interpretações possíveis do direito, sem que o conflito seja necessariamente
administrado, tratado ou mediado, e assim devolvido à sociedade. Ora, se a
socialização é um processo de adaptação do indivíduo na sociedade, operando no
sentido da internalização das normas sociais (inclusive as jurídicas), se não há clareza
de sentidos, se não há sentidos compartilhados, não há direção ou instruções claras
aos membros da sociedade e/ou a seus órgãos sobre como devem agir sob
determinadas circunstâncias. Assim, diminui-se a previsibilidade das expectativas e
condutas humanas, aumentando-se as chances de ocorrer disputas e/ou conflitos, por
falta de sensibilidade jurídica ou sentimento social que valorize a segurança.
Essa desconsideração do conflito leva a um distanciamento entre o juiz e a
sociedade/cidadão e concorre também para manter um sistema que reproduz
vertiginosamente ações judiciais, materializado em um número inadministrável de
processos. Interessante observar que, para o Direito, de forma coerente com que
estamos descrevendo, e confirmado pela doutrina processualista brasileira quando
sustenta a autonomia do processo, não importa o tipo de solução encontrada, mas sim
que se opere o encerramento da relação processual, que tecnicamente se denomina
“extinção do processo”. Se o processo chega a seu final – o que se dá com a prolação
da sentença, confirmada ou revista em definitivo pelos tribunais que se sobrepõem ao
juiz –, cumpre-se a missão, com a entrega da prestação jurisdicional, concretizada na
decisão tomada pelo julgador. Tanto é que são propostas duas outras categorias
técnicas que permitem a absorção, pelo sistema, de qualquer resultado a ser dado, pelo
juiz, ao processo. São elas: as sentenças definitivas e as sentenças terminativas.

Diante do contexto acima descrito, temos, no campo empírico do sistema judiciário, a
lógica do contraditório e, consequentemente, a invisibilidade do conflito social. Temos um
Estado Patronal, detentor dos direitos fundamentais e responsável por trazer a igualdade aos
cidadãos e para tanto, o Poder Judiciário atua de forma desigual. E, na esteira de Garapon &
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Papadopoulos (2008), conforme supramencionado, o sistema penal é a parte mais expressiva
da Justiça.
O sistema judicial penal brasileiro nos apresenta um mosaico de “sistemas de verdade”
seja nas disposições constitucionais, disposições judiciárias e policiais. Pelo Código de
Processo Penal há três formas de produção da verdade: a policial, a judicial e a do Tribunal do
Júri. (KANT DE LIMA, 1999).
Se por um lado o processo penal tem a finalidade de proteger a sociedade e restabelecer
a paz social, por outro ele objetiva a busca da verdade real (ou verdade material) para efetivar
a pretensão punitiva estatal, o que permite, ao juiz, o poder e o dever de buscar provas, não se
limitando àquelas trazidas aos autos pelas partes.
O Estado, através de princípios constitucionais limita o próprio Estado quando da
atuação do poder punitivo. A Constituição Federal de 1988 assegura explicitamente, dentre
outros princípios e garantias: a presunção de inocência (artigo 5º, LVII), o direito à defesa
(princípio do contraditório e ampla defesa) (art. 5º, LV), o direito de o acusado não se auto
incriminar (direito ao silêncio) (art. 5º, LXIII), a publicidade (artigos 5º, XXXIII e 93, IX). Tais
princípios regem a fase processual penal, sendo antecedida pelo Inquérito Policial cujo sistema
é eminentemente inquisitorial (KANT DE LIMA, 1999), pois, busca uma “verdade” por meio
de investigação sigilosa e com ausência da ampla defesa e do contraditório. Na maioria das
vezes, é esta peça inquisitorial que servirá de fundamento para a propositura da ação processual
penal através da denúnica/queixa e aceitação ou não do juiz. Muitas sentenças condenatórias
também são fundamentas, pelo juiz, levando em conta as provas colhidas durante o inquérito.
A essência inquisitorial permeia o processo penal acusatório sendo parte integrante dos autos
processuais. 186
Em razão dos processos denominados “Mensalão” e “lava Jato”, houve uma grande exposição midiática sobre
o Sistema Judicial Penal Brasileiro, bem como de alguns dos princípios e garantias fundamentais estabelecidos na
Constituição Federal Brasileira de 1988. Os debates doutrinários e a presença na mídia de juristas e professores de
Direito Processual Penal e Direito Constitucional explicando sobre o funcionamento do referido Sistema
intensificaram após 04 de março de 2016, quando o ex-presidente Lula foi conduzido coercitivamente à Polícia
Federal para depoimento em razão da Operação Lava Jato. “Foi considerando esta organização do nosso sistema
criminal que Lula foi conduzido coercitivamente à Polícia Federal, com o risco de prisão ante sua recusa em se
apresentar para depor, ainda que sobre ele não pesasse nenhuma acusação formal. O que ninguém observou – não
importa se aqueles que criticavam a ação da Justiça e a condução policial, ou os que a defendiam – foi a
naturalização com que trataram a tradição inquisitorial presente no processo criminal brasileiro. Nota-se que o
ex-presidente Lula, ainda que mencionasse repetidamente sua origem operária e suas prisões à época da ditadura
militar, também pareceu não se dar conta de que aquilo que ele apresentava como um absurdo jurídico e uma
injustiça, ou seja, sua condução forçada e a decorrente suspeição que ela implicava, era fato corriqueiro e
previsível para qualquer cidadão investigado, coerente com a lógica de nosso processo tradicional. (...). Enfim,
é em razão deste ethos inquisitorial que a sujeição criminal, sem que sejam necessárias alterações processuais, com
a mera mudança de alvo do processo criminal inquisitorial, atinge efetivamente os segmentos mais favorecidos da
186
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Uma outra característica marcante no processo penal ao ser observado empiricamente é
a lógica do contraditório supramencionado.
Entretanto, quando se trata de processo penal, usa-se obrigatoriamente a lógica do
contraditório para opor opiniões sobre os fatos ocorridos, ou mesmo para negar a
existência desses fatos. Essa lógica, como já mencionado, acarreta dissenso
obrigatório e infinito entre as partes (acusação e defesa), que só é interrompido pela
autoridade do juiz. Desta maneira, o processo não produz consenso sobre fatos ficando
a decisão sobre o que foi provado, ou não, a critério exclusivo do juiz. Por isso mesmo,
o juiz também pode ter participação ativa, mandando produzir provas e discordando
até mesmo daquelas que foram consensuadas entre a acusação e a defesa. A lógica do
contraditório, que impõe o dissenso, também vige nas decisões colegiadas e nas
doutrinas contraditórias que são acionadas durante os debates que antecedem as
sentenças. É frequente o desacordo de interpretações e de decisões mesmo quando as
decisões são tomadas por órgãos colegiados. (KANT DE LIMA, 2016, p.513-514).

É também, no sistema penal, o âmbito em que se torna mais nítido a invisibilidade do
conflito e a desigualdade no tratamento aos indivíduos, por parte do Estado. A distribuição de
direitos constitucionais no Brasil, como bem lembrado por Kant de Lima (2016, p.508), não se
configura de maneira uniforme entre os cidadãos. Podemos citar como exemplo, e que tem sido
muito questionado no momento devido à Operação Lava Jato, o privilégio do "foro por
prerrogativa de função", isto é, determinadas pessoas têm direito a um lugar próprio de
julgamento que não o do cidadão comum em função de um status jurídico específico que lhes
é atribuído pelo exercício de certas funções públicas187. Um outro exemplo é a prisão especial

sociedade brasileira, sejam eles agentes públicos ou privados, dotados de prerrogativas processuais, ou não.
Embora em proporções diminutas, inverte-se com isso o padrão de punição do sistema processual penal no Brasil,
anteriormente dirigido quase exclusivamente para a punição dos segmentos populares. A pequena proporção dessa
reversão, no entanto, obtém desproporcional repercussão, observada pela forte reação na mídia à decisão do STF
que recentemente suspendeu a presunção de inocência* após a condenação por órgão colegiado já na segunda
instância, estadual ou federal, o que acarreta a prisão de muitos dos já condenados na Lava-Jato. O que passou
quase despercebido neste debate sobre em que nível a sentença condenatória transitada em julgado extingue a
presunção da inocência, se o acórdão do STF, ou o da segunda instância, é o fato de que estatísticas do CNJ
apontam que aproximadamente 40% das centenas de milhares de presos no Brasil estão detidos sem terem
nenhuma sentença de primeira instância e que isso não causa nenhuma reação de revolta pela supressão, na
prática, do seu direito constitucional à presunção da inocência. Ainda mais que, quando esta sentença é proferida,
30% desses presos preventivamente não são condenados à pena privativa de liberdade”. (KANT DE LIMA, 2016,
p.514-523) (Grifo meu). *Ressalta-se que a decisão do STF que suspendeu a presunção de inocência após
condenação por órgão colegiado em segunda instância se deu em 17/12/2015 ao negar, por maioria dos votos, o
Habeas Corpus (HC) 126.292 impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o
pedido de liminar em HC lá apresentado. A defesa buscava afastar mandado de prisão expedido pelo TJ-SP. O
caso envolvia um ajudante-geral condenado a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de roubo
qualificado. Após condenação em primeiro grau, a defesa recorreu ao TJ-SP, que negou provimento ao recurso
e determinou a expedição de mandado de prisão. Conforme categorias do autor Roberto DaMatta (1997), este
réu é um indivíduo (sujeito submetido às leis) e não pessoa (sujeito das relações sociais e, portanto, estaria à
margem das leis). Talvez por esta razão, a decisão do STF, no ano de 2015, não teve a atenção da mídia e não
proporcionou indignação por uma parcela da população e do meio jurídico.
187
“Segundo notícias da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), 22 mil autoridades se beneficiam hoje do
dispositivo constitucional (EBC, 15/03/2016). Dentre eles, presidente da República, ministros, senadores,
deputados, governadores, prefeitos, conselheiros dos Tribunais de Contas, juízes, procuradores da República e
promotores (mesmo quando praticam crimes comuns) não são julgados em Tribunais de primeira instância por
juízes singulares, mas por Tribunais Superiores de decisão colegiada”. (KANT DE LIMA, 2016, p.508).
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(cela especial), que é a prerrogativa a cela separada com banheiro ou à detenção fora do presídio
comum. Este direito é reservado à prisão provisória das pessoas elencadas no artigo 295188 do
Código de Processo Penal (autoridades e réus com curso superior). Em tese, este benefício cessa
quando ocorrer o trânsito em julgado de sentença condenatória. Os tratamentos diferenciados,
como se vê, se dão em razão das pessoas.
Vale, neste momento, trazer os estudos de Roberto DaMatta (1997) acerca da análise
antropológica da sociedade brasileira, cujos padrões hierárquicos e autocráticos estão
intrínsecos na nossa cultura jurídica, o que permite a desigualdade jurídica em desobediência
aos preceitos constitucionais. Para este autor, na nossa sociedade, coexistem duas categorias de
sujeitos: indivíduos: alguém sem ninguém, sem posição social, sem prestígio e que estão
submetidos às leis (sujeitos das leis universais); pessoas: estabelecem gradações de prestígio e
autoridade, são os “filhos de família” e/ou possuem relações de amizade que os “apadrinham”;
(sujeitos das relações sociais). “No sistema social brasileiro, então, a lei universalizante e
igualitária é utilizada frequentemente para servir como elemento fundamental de sujeição e
diferenciação política e social. Em outras palavras, as leis só se aplicam aos indivíduos e nunca
às pessoas; (...)”. (DAMATTA, 1997, p.237)
DaMatta (1997) se utiliza da rua e da casa como duas “categorias sociológicas” para
entender a sociedade brasileira de forma globalizada, sendo que tais categorias representam,
para além de espaços físicos (geográficos), entidades morais e esferas de ação social, traduzindo
aquilo que uma sociedade pensa, vive e faz concretamente. Para DaMatta (2004, 16-18),
(...) Em casa somos marcados por um supremo reconhecimento pessoal. Uma espécie
de “supercidadania” que contrasta com a ausência de reconhecimento que existe na
rua. Definida como “nossa” a casa acomoda os desejos de todos e as necessidades
individuais de cada um dos seus membros. A grande gerência dessa hercúlea tarefa
cabe à “mãe”, à “esposa” ou a quem exercer esse papel. É a “mãe” quem cuida da
188

Artigo 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando
sujeitos a prisão antes de condenação definitiva: I – os ministros de Estado; II – os governadores ou interventores
de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os
vereadores e os chefes de Polícia; III – os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional
e das Assembleias Legislativas dos Estados; IV – os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito"; V – os oficiais das
Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; VI – os magistrados; VII – os
diplomados por qualquer das faculdades superiores da República; VIII – os ministros de confissão religiosa; IX –
os ministros do Tribunal de Contas; X – os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado,
salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função; XI – os delegados de
polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos. § 1o A prisão especial, prevista neste Código
ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. § 2o Não havendo
estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento.
§ 3o A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente,
pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. §
4o O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. § 5o Os demais direitos e deveres do
preso especial serão os mesmos do preso comum. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del3689.htm. Data do último acesso: 17/12/2018.

179

aparência da morada como um todo e sabe o que está faltando e sobrando, bem como
o que cada qual gosta e como gosta.
Como a casa não é governada pelas leis escritas do Estado, que sempre mudam, ela
tem sido uma referência muito mais confiável do que as instituições públicas. (...). Daí
o violento contraste da supercidadania da casa (onde somos os donos de normas que
se inscrevem em nossos corações), em oposição à subcidadania da rua (onde somos
sujeitos de leis que temos que obedecer, a despeito dos nossos planos e vontades).
Num certo sentido a casa, onde somos reis e donos, nos protege da rua, onde não
somos coisa alguma. (...).
Em casa, todos têm rosto (e alma); na rua, os “indivíduos” possuem apenas “cara”
(...). Na rua não há amor, consideração, respeito ou amizade. (...).
A rua compensa a casa e a casa equilibra a rua. No Brasil, casa e rua são como os dois
lados de uma mesma moeda. Se a casa é baseada na hierarquia, com as pessoas
escalonadas por ordem de importância, sexo e idade constituindo dimensões básicas
na sua classificação – primeiro o pai (o “chefe da família”), depois os filhos e, por
último, a “dona de casa” –, a rua se fundamenta na igualdade de todos perante as leis
(...).

A sociedade brasileira apresentada por DaMatta, sob a perspectiva antropológica e
compreendida em suas práticas e tradições, “aponta ser a igualdade jurídica (ou a desigualdade)
a pedra de toque da nossa cultura” (DUARTE, 2010; p.2).
Sem aprofundar no tema do princípio da igualdade189, retomo à questão da igualdade
jurídica/desigualdade jurídica e da permissão constitucional de tratamento diferenciado
segundo as lições de Fernanda Duarte (2010, p.6):
Em síntese, os critérios que norteiam a adoção de tratamento legal diferenciado devem
observar três diretrizes básicas: a) determinação constitucional para tratamento igual,
se não houver autorização constitucional para a adoção de tratamento diferenciado; b)
a exigência de tratamento diferenciado pressupõe a existência de situações
essencialmente diferentes; c) o discrímen adotado deve se revelar em harmonia com
a totalidade da ordem constitucional, isto é, o princípio da isonomia traz a autorização
para que o Estado erija tratamento desigual desde que o faça justificadamente,
considerada a ordem de valores constitucionais vigentes.

A conceito inicial de igualdade jurídica (lei deve ser igual para todos, sem distinções de
qualquer espécie), meramente formal e que deu sustentação ao Estado Liberal, foi incluída no
rol dos direitos fundamentais sendo assegurada no sistema constitucional. Contudo, a igualdade
perante a lei, por si só, não permitiu a igualdade de oportunidades (igualdade substancial ou

Sobre o tema “Princípio da Igualdade”, indico a leitura dos trabalhos da autora Fernanda Duarte: Princípio
constitucional da igualdade. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. A construção da verdade no processo civil
e a igualdade jurídica. In: Miranda Netto, Fernando; Meirelles, Delton. (Org.). Direito Processual em Debate.
1ed.Niterói: Editora da UFF, 2011, v., p. 91-108. Princípio da Igualdade no Direito Constitucional. In: Kataoka,
Eduardo Takemi; Galdino, Flávio. Torres, Ricardo Lobo. Verbete constante da obra “Dicionário de Princípios
Jurídicos”, 2010.
Trabalhos de Fernanda Duarte publicados em coautoria com Rafael Iorio Filho: Igualdade Jurídica e Ações
Afirmativas. In: Dâmares Ferreira. (Org.). Direito educacional: Temas educacionais contemporâneos.
1ed.Curitiba: CRV, 2012, v. 1, p. 101-118. Igualdade jurídica: entre o discurso e a gramática das decisões
judiciais. In: Enzo Bello; Wilson Engelmann. (Org.). Metodologia da Pesquisa em Direito. 1ed.Caxias do Sul:
Edusc, 2015, v. 1, p. 49-78. A impossibilidade da igualdade jurídica no Brasil. Jurispoiesis (Rio de Janeiro), v.
14, p. 47-62, 2011.
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material), concepção advinda junto ao Estado Social. (GOMES, 2001). Na prática da vida
social e, consequentemente, jurídica, essa igualdade formal e material 190 não é tão simples de
se ver concretizada, em especial essa forma de igualdade que visa garantir um tratamento
igualitário a todos os seres humanos gerando, portanto, uma igualdade real e efetiva de todos e
diante de todos os bens da vida. Muitas vezes, com a finalidade de oportunizar, a todos os
indivíduos da sociedade, igualdade de condições e de acesso aos bens considerados
fundamentais, se faz necessário beneficiar alguns em detrimento de outros (desigualdade
jurídica). (DUARTE; IORIO FILHO; 2012).
Esse favorecimento, fruto de políticas sociais cuja finalidade é a tentativa de realização
da igualdade substancial, denomina-se ação afirmativa (anglo-saxã) ou discriminação positiva
(terminologia advinda do direito europeu). Assim, segundo Fernanda Duarte e Rafael Iorio
Filho (2012, p.10), a
ação afirmativa passou a significar a exigência de favorecimento de algumas minorias
socialmente inferiorizadas, vale dizer, juridicamente desigualadas, por preconceitos
arraigados culturalmente e que precisavam ser superados para que se atingisse a
eficácia da igualdade preconizada e assegurada constitucionalmente na principiologia
dos direitos fundamentais.

A partir dessa ampliação do princípio da isonomia em relação ao seu conteúdo,
interpretação e aplicação, programas públicos e privados passaram a ser adotados em prol da
igualdade jurídica e do fim das discriminações sociais, econômicas, culturais, raciais etc. Para
Gomes (2001, p.135),
Atualmente, as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas
públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com
vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem
nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação
praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade
de acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego. (...). Em síntese, tratase de políticas e de mecanismos de inclusão concebidos por entidades públicas,
privadas e por órgãos dotados de competência jurisdicional, com vistas à
concretização de um objetivo constitucional universalmente reconhecido – o da
efetiva igualdade de oportunidades a que todos os seres humanos têm direito.

Nesse cenário de políticas afirmativas, a proposta do Projeto de Lei 4559/2004 foi
transformado na Lei Ordinária 11.340/2006 apoiada no entendimento que a lógica da hierarquia
“A ideia de igualdade formal que hoje se veicula apresenta claros contornos liberais, recorrentes no direito
continental. Em geral associada à dicção igualdade jurídica, determina que “todos merecem a mesma proteção da
lei”, proibindo que “se crie tratamento diverso para idênticas ou assemelhadas situações de fato”. Seu escopo é a
esfera normativa que não pode se tornar fonte de privilégios, impondo para tanto tratamento uniforme perante a
lei e vedando tratamento desigual a todos que são considerados como iguais. Há nela um princípio universalizante
que atribui status iguais às pessoas vista como iguais. Já a igualdade material é aquela que assegura o tratamento
uniforme de todos os homens, resultando em igualdade real e efetiva de todos, perante todos os bens da vida”.
(DUARTE, 2010; p.3-4)
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de poder em nossa sociedade não privilegia as mulheres e, portanto, o referido projeto de lei
procuraria, dentre outros motivos:
6. (...) atender aos princípios de ação afirmativa que têm por objetivo implementar
“ações direcionadas a segmentos sociais, historicamente discriminados, como as
mulheres, visando a corrigir desigualdades e a promover a inclusão social por meio
de políticas públicas específicas, dando a estes grupos um tratamento diferenciado
que possibilite compensar as desvantagens sociais oriundas da situação de
discriminação e exclusão a que foram expostas”.
7. As iniciativas de ações afirmativas visam “corrigir a defasagem entre o ideal
igualitário predominante e/ou legitimado nas sociedades democráticas modernas e
um sistema de relações sociais marcado pela desigualdade e hierarquia”. Tal
fórmula tem abrigo em diversos dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro
precisamente por constituir um corolário ao princípio da igualdade.
(...)
12. É contra as relações desiguais que se impõem os direitos humanos das mulheres.
O respeito à igualdade está a exigir, portanto, uma lei específica que dê proteção e
dignidade às mulheres vítimas de violência doméstica. Não haverá democracia efetiva
e igualdade real enquanto o problema da violência doméstica não for devidamente
considerado. Os direitos à vida, à saúde e à integridade física das mulheres são
violados quando um membro da família tira vantagem de sua força física ou posição
de autoridade para infligir maus tratos físicos, sexuais, morais e psicológicos.
(Exposição de Motivos da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres nº
16/2004, itens 6, 7 e 12).191

A Lei 11.340/2006 trouxe um tratamento mais gravoso aos delitos por ela tipificados
alçando, desta maneira, direitos individuais femininos. Dentre as finalidades desta lei, como
consta na supracitada Exposição de Motivos, tem-se a extinção da desigualdade sociocultural
e, até mesmo física, entre homens e mulheres e, consequentemente, erradicação da violência
doméstica e familiar contra a mulher. Entretanto, conforme as pesquisas apresentadas no
capítulo 4 da presente tese, no decorrer desses 12 anos, desde a promulgação da lei Maria da
Penha, o Judiciário ainda não conseguiu se estruturar para administrar tais conflitos criminais
familiares. Através de resultados preliminares de uma pesquisa do Ipea em parceria com o
Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, feita em 12 unidades judiciárias (seis juizados
e varas exclusivas e seis não exclusivas, distribuídas nas cinco regiões do país), foi possível
constatar (dados apresentados ao CNJ na última semana de agosto de 2018, ou seja, dados
recentes)192:
Ausência de juízes em audiências judiciais de violência doméstica; vítimas que não
entendem nem recebem esclarecimento sobre seu próprio caso; atendimento
191

Exposição de Motivos da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres nº 16/2004 para a proposta de
Projeto de Lei 4559/2004 (Lei 11.340/2206) que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do § 8° do art. 226 da Constituição Federal Brasileira. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/EXPMOTIV/SMP/2004/16.htm#_edn1.
192
Os dados da pesquisa do Ipea em parceria com o Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) foram apresentados ao CNJ pelas pesquisadoras Joana Alencar, Natália Fontoura e Luseni de
Aquino. Notícia veiculada no site do CNJ em 31/08/2018: “Pesquisa do IPEA: Justiça falha no atendimento às
mulheres vítimas. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87542-pesquisa-do-ipea-justica-falha-noatendimento-as-mulheres-vitimas. Último acesso em: 28/12/2018.
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psicossocial em número insuficiente; culpabilização da vítima, por vezes, até
monetária – esses são apenas alguns dos problemas percebidos pelos profissionais do
Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA), que investigam a qualidade do atendimento no
Judiciário das mulheres vítimas de violência. (...)
O trabalho abordou questões como tempo de duração do processo e percepção das
mulheres em relação às experiências de buscarem a Justiça nos casos de violência.
Em relação ao tempo, a maior parte dos casos nas pautas de audiências dessas varas
teve início em 2016; no entanto, havia processos antigos, anteriores a 2012.
Para as pesquisadoras, apesar de ainda serem dados preliminares, o trabalho revelou
diferenças variadas entre os atendimentos das unidades judiciárias e o que recomenda
a Lei Maria da Penha. Entre esses casos, está, por exemplo, fazer valer a chamada
competência híbrida das varas especializadas em violência. Apesar de estar previsto
em lei que essas varas possam agir tanto na área penal como também na cível, isso
não acontece na prática, o que obriga a mulher a buscar várias vezes a Justiça para
conseguir não só acesso à Medida Protetiva, mas também ao divórcio, aos alimentos,
à regularização de guarda e visitas, entre outros temas relativos ao Direito de Família.

Cabe ainda lembrar, uma vez mais, a fala da Ministra Cármen Lúcia na reunião sobre a
campanha Justiça pela Paz em Casa, no dia 26/04/2017, diante do crescimento do número de
processos de violência doméstica que chegam ao Sistema de Justiça, “Não sabemos se
aumentaram os registros ou se, de fato, a violência recrudesceu. (...).”193
Embora a ação afirmativa194 esteja dentre os motivos que fundamentam a propositura
do citado PL e da interpretação doutrinária (CUNHA; PINTO, 2012) do § 1º do artigo 3º da Lei
11.340/2006, o que observei no campo foi que temos o Direito legitimando, com a promulgação
desta legislação, a desigualdade jurídica na tentativa de solucionar a desigualdade física, social,
cultural e histórica entre o homem e a mulher (desigualdade de gênero) 195. Foi possível
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Notícia veiculada no site do CNJ em 26/05/2017. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84848carmen-lucia-justica-restaurativa-pela-paz-em-casa.
194
Para uma maior compreensão sobre a ação afirmativa, no artigo “Ação Afirmativa: o conteúdo democrático do
princípio da igualdade jurídica”, Cármen Lúcia A. Rocha (1996, p.287), dispõe: Nos Estados Unidos, (...),
mudança informal da Constituição fez-se encaminhar exatamente pela via judicial, e não pela via legislativa.
Iniciou-se, então, o movimento chamado de realismo legal, pelo qual se reconheceu que não bastava a formalização
da norma constitucional, sendo imprescindível a interpretação da norma segundo a experiência socio-histórica a
qual ela é aplicada. No fluxo dessa mudança comportamental dos juízes constitucionais de todo o mundo
democrático do pós-guerra é que se entronizou, no sentimento jurídico dos povos, a consciência de uma necessária
transformação na forma de se conceberem e aplicarem os direitos, especialmente aqueles listados entre os
fundamentais. Não bastavam as letras formalizadoras das garantias prometidas; era imprescindível
instrumentalizarem-se as promessas garantidas por uma atuação exigível do Estado e da sociedade. Na esfera desse
pensamento, pois, é que a ação afirmativa emergiu como a face construtiva e construtora do novo conteúdo a ser
buscado no princípio da igualdade jurídica. O Direito Constitucional, posto em aberto, mutante e mutável para se
fazer permanentemente adequado às demandas sociais, não podia persistir no conceito estático de um direito de
igualdade pronto, realizado segundo parâmetros históricos eventualmente ultrapassados. Daí a necessidade de se
pensar a igualdade jurídica como a igualação jurídica que se faz, constitucionalmente, no compasso da história, do
instante presente e da perspectiva vislumbrada em dada sociedade: a igualdade posta em movimento, em processo
de realização permanente; a igualdade provocada pelo Direito segundo um sentido próprio a ela atribuído pela
sociedade.
195
Importante ressaltar que, neste momento, meus posicionamentos neste trabalho se dão como pesquisadora cujo
olhar, através da nossa cultura jurídica, se volta para o entendimento empírico da aplicação da Justiça Restaurativa
como forma de administrar alguns dos conflitos no âmbito da Lei Maria da Penha. Os dados trazidos são fruto da
pesquisa não cabendo, portanto, que a minha crença, que os meus sentimentos e entendimentos se sobreponham
aos resultados encontrados. Volto a explicitar que, para conseguir realizar a presente investigação, foi preciso
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observar, também, que temos uma sociedade hierarquizada e piramidal (Kant de Lima, 2004)
que reflete no Judiciário, bem como na sua forma de administrar os conflitos.
Percebi, ainda, durante a minha pesquisa de campo (estudo de casos e pesquisas
realizadas nos sítios eletrônicos do CNJ, IPEA, DataSenado, TJMG), que, no caso específico
da Lei Maria da Penha, há uma disparidade entre a teoria do Direito e a prática judiciária.
Importa entender que a igualdade jurídica (igualdade formal) é considerada a essência
constitucional de um Estado Democrático e foi elevada a objetivo fundamental do Estado
brasileiro, encontra-se presente em vários dispositivos da Constituição Federal Brasileira de
1988 e em seu preâmbulo sendo, por isto, subsídio de interpretação de toda a Constituição,
como expõe Rocha (1996, p.288):
mesmo não tendo força de norma, mas tendo a função de elucidar o rumo palmilhado
pelo constituinte, o preâmbulo traduz a preocupação de se “instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais,... a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos....”.

Contudo, importa pontuar, também, que a finalidade de um Estado Democrático de
Direito “não pode ser o de instaurar uma igualdade absoluta nos setores sociais (...), todavia, o
papel de estado democrático é, sem dúvida, o de remover as desigualdades que não podem ser
tidas como legítimas, por exemplo, a desigualdade prevista na lei; a desigualdade jurídica”.
(BAPTISTA, 2008, p.52, nota 53). Nesse contexto, as leis são criadas e impostas pelo
ordenamento jurídico brasileiro, cabendo à legislação penal o controle social e a “manutenção
da paz” sob a ameaça de um castigo (pena) àquele que infringir a convivência pacífica. Assim,
para o Direito, apenas e tão somente a criação e imposição de leis seria o suficiente para que os
cidadãos a elas se submetam. “Contudo, o plano da norma, por si só, tem se revelado incapaz

estranhar minhas próprias convicções sobre o Direito e, principalmente, acerca da justiça restaurativa e da
mediação penal. Esta pesquisa tem, antes de tudo, caráter acadêmico! Este surgiu com o meu sentimento pessoal
e profissional com o intuito de contribuir, de alguma forma, com a conscientização que a violência doméstica e
familiar é primitiva, devendo ser extirpada da sociedade; que a violência doméstica e familiar, na maioria das
vezes, gera sujeitos que praticam atos mais violentos que aqueles pelos quais eles vivenciaram; que, somente após
essa compreensão, redução desse tipo de delito pode acontecer. E, sim, muitas vezes precisamos de uma lei para
conter determinadas condutas que não cabem mais à convivência social. Contudo, a lei, ainda que traga sanções
mais severas, por si só, é incapaz de coibir a prática de delitos. É necessário um trabalho incessante e muitas vezes
exaustivo para que haja a ruptura de determinada cultura e a compreensão que é necessário alterar o
comportamento. “ “A compreensão é irmã do entendimento. O entendimento é filho do amor e o amor é fruto da
aplicação da Lei em cada vida e da aceitação da vontade do Pai por cada coração. ” – Jesus. “O berço doméstico é
a primeira escola e o primeiro templo da alma. (...). A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos.
Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? (...). A paz do
mundo necessita da paz dos lares. A organização das nações começa na organização familiar.” ” (ANDRADE,
1999, p.335; 2016, p.160-163).
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de conformar e moldar as condutas pretendidas em seus textos”. (DUARTE; BAPTISTA; 2014,
p.5)
São as incongruências no Sistema de Justiça. A incessante criação de leis, que muitas
vezes chegam ao ordenamento jurídico para aplacar o clamor social, seguida de uma profusão
doutrinária de teorias e contra teorias. Contudo, sem a estrutura organizacional e social de
aplica-las e, consequentemente, o sistema de justiça continua operando apenas no campo do
“dever-ser”. (DUARTE; BAPTISTA; 2014). Temos, com a lei 11.340/2006, através das
exigências proibitivas e punitivas do “não fazer, sob pena de punição”, próprias do sistema
penal, as condutas sociais desejadas (dever-ser). Entretanto, tais regras, por não estarem
internalizadas pelos indivíduos da sociedade, não são “obedecidas”, ainda que lhe sejam
impostos um “castigo” (pena).
Como bem preleciona Duarte e Iorio Filho (2012, p.18):
As potencialidades da igualdade em nossa ordem democrática e o sistemático
processo de desigualdades sociais e de exclusões lançam desafios e tensões a serem
resolvidas, não só para a comunidade acadêmica e para os homens públicos, mas para
cada um de nós que almejamos vivenciar uma “sociedade justa, livre e solidária”,
promotora do bem de todos “sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação”.

Muitos ainda são os desafios para alcançar a mudança histórico-cultural sobre a
compreensão do tratamento da mulher, no âmbito doméstico e intrafamiliar, como ser humano
detentor de dignidade, com deveres e de direitos, com vontade própria e com sonhos. E,
utilizando das categorias de DaMatta (1997; 2004), diversos são os desafios na referida
transição para que a mulher, no espaço doméstico e familiar, seja tratada como pessoa no
interior da sua casa sem fazer valer a lei escrita do Estado; que a casa da mãe, esposa, filha...
seja confiável, que todos, dentro da casa, sejam iguais, possuidores de rosto, sejam alguém
possuidor de uma supercidadania.

5.2 O “NOVO” DENTRO DO “VELHO” E SEUS DILEMAS

Como supramencionado, embora a Lei Maria da Penha seja uma conquista para a
sociedade brasileira e para o ordenamento jurídico-político, ela não tem conseguido, por si só
e através do sistema de justiça, mitigar a demanda de casos de violência doméstica e familiar
contra a mulher, bem como não tem sido capaz de atender à demanda social e jurídica, conforme
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demonstram os dados por mim colhidos durante a pesquisa de campo e apresentados no capítulo
anterior. Ciente desse contexto, o CNJ, na esteira das reformas e inovações judiciárias, vem
tentando implantar a Justiça Restaurativa como forma de administrar os conflitos criminais
familiares, como se pode observar na Resolução 225/2016, nas Metas Nacionais a serem
alcançadas pelos Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal, nos Enunciados oriundos
do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid) e
nas Propostas apresentadas nas Cartas de Recomendação das Jornadas da Lei Maria da Penha
como ações para subsidiar a implementação da Política Judiciária Nacional de enfrentamento à
violência contra as mulheres.
Embora todo o movimento em torno da justiça restaurativa como instrumento de gestão
de conflitos no campo específico da Lei 11.340/2006, ainda são poucos os projetos196
implantados pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou destes em parcerias com entidades
públicas e/ou privadas. Dentro da delimitação do meu espaço de pesquisa, o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais não possui nenhum projeto de práticas restaurativas ou de mediação de
conflitos no âmbito da Lei Maria da Penha e as práticas observadas, conforme estudo de casos,
acontecem às margens do Sistema. Uma das razões se dá em consequência do próprio campo
do Direito que, por si só, é muito “fechado”, com uma linguagem (escrita e falada) própria e
não tem o hábito de reconhecer outros saberes que não se adaptam ao seu formato. Não sem
razão, a Professora Bárbara Lupetti Baptista (2008, p.37) aponta que “A produção do Direito é,
nesse sentido, monopólio do Estado, que tem autoridade de interpretar e aplicar as normas à
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Cito, a título de exemplo, dois Tribunais de Justiça Estaduais que implantaram a Justiça Restaurativa como
forma alternativa para auxiliar na administração dos conflitos no âmbito da Lei Maria da Penha: 1) Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS): O TJRS trabalha com a Justiça Restaurativa âmbito da violência
doméstica e familiar desde 2015. O juiz Leoberto Narciso Brancher, coordenador estadual do Programa Justiça
Restaurativa para o Século 21 no Rio Grande do Sul, participou da abertura da reunião e lembrou os 12 anos de
trabalho do núcleo de estudos. "Nesse tempo, conseguimos a ruptura do preconceito e do mito da impossibilidade
do diálogo para resolver um conflito", afirmou o magistrado. Para ele, o modelo de justiça gaúcho, reforçado pela
Lei Maria da Penha, tem gerado soluções, "mas ainda há muito trabalho pela frente". Em 2015, foram implantadas
12 unidades de referência em justiça restaurativa. A previsão é de que até dezembro de 2016 mais oito unidades
sejam criadas. Dessa forma, o Judiciário gaúcho cumpre antecipadamente as metas definidas pelo CNJ por meio
da Resolução 225, de 31 de maio de 2016, que instituiu a Política Nacional de Justiça Restaurativa no Judiciário
brasileiro. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/83143-justica-restaurativa-prioriza-vitimasde-violencia-domestica-no-rs.
2) Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: A Justiça Restaurativa (Oficinas e Círculos Restaurativos) vem sendo
aplicada em Ponta Grossa desde 2015 nos casos de violência doméstica e, segundo a juíza Jurema Carolina Gomes,
da Comissão de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), são elevados os índices de satisfação
entre os participantes. Ela explica que o projeto não tem o intuito de substituir a prestação jurisdicional da Justiça
tradicional, nem semear a ideia de impunidade ao agressor, mas possibilitar um método, com base no diálogo, para
o reconhecimento e a responsabilização dos atos praticados. “Mais do que ter violado uma lei, queremos que essa
pessoa entenda que causou um dano a alguém e que esse dano precisa ser reparado, ainda que simbolicamente”,
diz a magistrada. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85041-justica-restaurativa-e-aplicada-emcasos-de-violencia-domestica.
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sociedade”. Além disso, o Estado patriarcal tem a exclusividade de aplicar o Direito através do
Poder Judiciário e com mais razão a justiça criminal cuja pretensão punitiva cabe ao Estado.197
Esses dois motivos (campo do Direito fechado e com particularidades próprias e
pretensão punitiva exclusiva do Estado), dentre outros abaixo mencionados, inviabilizam a
prática da justiça restaurativa e da mediação penal como forma de administrar os conflitos
criminais familiares, pois, os profissionais (facilitadores/mediadores) devem estar diretamente
ligados ao quadro de servidores do Poder Judiciário. Nesse momento, surgem duas outras
dificuldades dentro do Sistema. Uma delas é viabilizar funcionários para atuarem como
facilitadores ou mediadores, ou seja, como disponibilizar servidores se um dos motivos
arguidos para a crise jurisdicional é o número insuficiente de ‘pessoal’ para atender toda a
demanda198. Uma outra dificuldade é fazer com que parte dos citados operadores do Direito
aceitem que tais metodologias restaurativas possam contribuir para a administração dos delitos
no âmbito da Lei 11.340. Observei, durante a pesquisa de campo (estudo de casos – capítulo
4), que muitos desses profissionais, em especial aqueles que não operam na denominada “linha
de frente”, desconhecem o conceito, os princípios e o funcionamento dos processos
restaurativos e da mediação de conflitos. Alguns deles, com a Resolução 225/2016 do CNJ,
concordam que a justiça restaurativa seja aplicada aos crimes de violência doméstica e familiar
contra a mulher. Dentre os que “aceitam” a justiça restaurativa, há aqueles que, durante as
entrevistas, se manifestaram no sentido de a mediação não poder ser utilizada para esses
conflitos porque, para que as partes possam mediar, elas precisam estar em igualdade e nos
crimes domésticos há uma disparidade de poder entre o homem e a mulher. Sim, é verdade que
existe uma disparidade de poder entre os envolvidos nos conflitos criminais familiares; assim
como há uma desigualdade de poder entre as partes que vivenciam qualquer outro tipo de
conflito. Essa diferença de poder pode ser física, econômica, emocional, intelectual, cultural ....
Contudo, os operadores do Direito, precisam compreender: (1) que, nas sessões iniciais de
mediação, as partes são empoderadas para que possam e saibam expressar seus interesses,
sentimentos e que no futuro consigam administrar seus conflitos; (2) que empoderar não é
apenas ‘dar poder’ a alguém, mas é, igualmente e especialmente, desenvolver capacidades. É
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No rol dos delitos tipificados na Parte Especial do Código Penal Brasileiro e nas leis penais esparsas, a ação
penal é pública (incondicionada ou condicionada à representação da vítima), cabendo ao Ministério Público do
Estado o oferecimento da denúncia e, em caráter excepcional, a titularidade da ação penal cabe ao ofendido através
da queixa crime. Não cabe ao Judiciário a faculdade de aplicar a lei ao caso concreto o que ocasiona a presença
do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública e o princípio da indisponibilidade da ação penal.
198
O tema da crise Jurisprudencial (MORAIS; SPENGLER, 2008) e excesso de demanda em relação à quantidade
de servidores para atende-la foi abordado no capítulo 4 da presente tese.
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necessário trabalhar o empoderamento também com o agressor em um viés diferente do
empoderamento trabalhado com a ofendida. O empoderamento com o infrator se dá para que
este tenha a oportunidade de desenvolver a capacidade de mudar o seu comportamento com as
mulheres.
A respeito do empoderamento das mulheres e da mediação no âmbito da lei Maria da
Penha, a Delegada responsável pela DEAM/BH entende que
A prisão e a medida protetiva são medidas efetivas. A mulher já está empoderada. É
necessário, agora, medidas preventivas. O principal argumento para não utilização da
mediação é que a mulher não está em pé de igualdade para conversar com o homem;
só que a maioria das mulheres, com as campanhas e divulgação, já entendem e têm
conhecimento da lei Maria da Penha. Não dá para tratar a mulher como sexo frágil pra
sempre, como se ela não conseguisse conversar. Independente se ela depende
financeiramente, ela tem que ser ouvida. Às vezes, tem-se um vínculo para a vida
inteira; às vezes tem filhos; é uma situação muito complexa. No último plantão, um
dos casos, teve a lesão corporal. O casal com dois filhos, um bebê e uma criança um
pouco mais velha. O filho mais velho pegou o telefone da mãe e disse: mãe não quero
que você chame a polícia, não quero que meu pai seja preso. 199

Uma outra dificuldade que surge ao inserir o “novo” no “velho” decorre do
“fechamento” do Direito, incluindo aqui todas as entidades públicas e privadas que de alguma
forma atuam no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Durante as
entrevistas que realizei e durante a observação participante, percebi que os atores do sistema
também são ‘hostilizados’ pelo próprio sistema, seja pelo número demandas consideradas por
eles excessiva, seja pela falta de diálogo entre os operadores do Sistema para viabilizar políticas
públicas no enfrentamento e prevenção da violência ou, ainda, a dificuldade encontrada por
alguns dos agentes que acreditam na justiça restaurativa frente àqueles que não concordam com
a sua aplicação no âmbito da Lei 11.340/2006. Observei, durante a pesquisa de campo, que,
muitas vezes, a falta de conhecimento sobre as práticas restaurativas e como elas podem ser
operacionalizadas diante dos princípios da flexibilidade e da informalidade podem ocasionar
essa resistência.
Foi igualmente possível por mim perceber, durante o estudo de casos aqui apresentado
(capítulo 4), que as formas auto compositivas de administração de conflitos, em especial a
justiça restaurativa e a mediação penal, impulsionadas pelos movimentos sociais e pela agenda
reformista do Judiciário, adentraram o campo normativo brasileiro reproduzindo, em grande
parte, a mesma fragmentação e hierarquização do campo jurídico formal fazendo com que o
Direito continue a ocasionar um campo de inversões onde os direitos são convertidos em
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Entrevista realizada com a Delegada Chefe da Divisão de Polícia Especializada da Mulher, do Idoso e do
Deficiente. Janeiro/2018.
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privilégios para que possam ser recebidos. Exemplifico esse “dilema do Sistema para o
Sistema” com a percepção, por parte das autoridades por mim entrevistadas e, também, durante
a minha observação participante nos atendimentos dos casos enviados à mediação, que muitas
ofendidas se valem da Lei Maria da Penha para que possam ser recebidas, para que possam ser
ouvidas, para que resolvam questões cíveis (na tentativa de resolver questões que são de
competência das Varas de Família).
Percebi, durante a minha pesquisa de campo (estudo de casos e levantamento de dados
nos sítios eletrônicos do CNJ, Data Senado, IPEA, TJMG, SESP/MG) que há uma certa
desarmonia entre a teoria geral da justiça restaurativa (incluindo a mediação penal como
ferramenta restaurativa) e o entendimento, por parte dos operadores do Direito, sobre a
concepção da justiça restaurativa e da mediação.
Analisando o texto da Resolução 225/2016 do CNJ e comparando-o com a doutrina
elaborada a partir da prática da justiça restaurativa e da mediação penal (ZHER, 2008; 2015;
PRANIS, 2010), percebi um ponto importante, na referida norma, que poderá corroborar e dar
margem à imposição de algumas regras que inexistem como obrigatoriedade nos procedimentos
das práticas restaurativas. O inciso I do artigo 1º da citada Resolução dispõe que: “é necessária
a participação do ofensor, e, quando houver, da vítima, bem como, das suas famílias e dos
demais envolvidos no fato danoso, com a presença dos representantes da comunidade direta ou
indiretamente atingida pelo fato e de um ou mais facilitadores restaurativos”. É fundamental ter
cautela para que tal dispositivo não reflita, de forma errônea, na prática e no entendimento
daqueles que se formarem como facilitador/mediador judicial. Não são todos os procedimentos
restaurativos que deverão acontecer com as partes presentes concomitantemente, conforme
demonstram as ferramentas da justiça restaurativa, bem como da conceituação e interpretação
de alguns dos princípios que regem as formas alternativas de administrar os conflitos, como,
por exemplo, a flexibilidade e a informalidade. Os círculos restaurativos, por exemplo, possuem
dinâmicas específicas de acordo com o propósito ao qual se destinam e nem sempre o réu e a
vítima participam juntos, no mesmo círculo200. Há de se observar e levar em consideração que:
(1) o ato normativo em questão dispõe sobre a aplicação da justiça restaurativa de uma forma
geral e não exclusivamente no âmbito da Lei Maria da Penha. Por outro lado, a referida
Resolução parece direcionar a ideia de que a justiça restaurativa é aplicada através dos círculos,
200

Segundo Kay Pranis (2017), os círculos restaurativos recebem diferentes classificações de acordo com a sua
finalidade e metodologia adotada pelo Programa de Praticas Restaurativas. Há, por exemplo, círculos de: Diálogo,
Compreensão, Restabelecimento, Sentenciamento, Apoio, Construção do Senso Comunitário, Resolução de
Conflitos, Reintegração, Celebração.
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levando a interpretação que aquela traz o conceito de ‘circularidade’ (PALLAMOLLA, 2018);
(2) ainda que a justiça restaurativa seja aplicada nos conflitos criminais familiares, não há
obrigatoriedade das partes diretas e indiretas do conflito se encontrarem na mesma sessão de
mediação ou no mesmo círculo. Como já pontuado nos capítulos 2 e 3, as práticas restaurativas,
dentre elas a mediação, devem se harmonizar com as necessidades do caso concreto e das partes
(princípio da informalidade). Se houver uma padronização de tais métodos de administração de
conflitos pelo Judiciário, incorreremos igualmente na elaboração de uma via do Direito, “cujo
monopólio é do Estado, que tem o poder de interpretar e aplicar as normas à sociedade”
(BAPTISTA, 2008, p.37).
O disposto no artigo 1º, inciso I da Resolução 225/2016, nos leva a pensar que foi assim
prescrito porque a grande maioria dos projetos de justiça restaurativa implantados no Brasil
trabalham com os círculos restaurativos em Varas da Infância e Juventude e, geralmente, neste
âmbito, os círculos são compostos pelas partes diretas (infrator/menor e vítima), seus familiares
e algumas pessoas da comunidade que podem ajudar na conscientização do menor infrator e
reestruturação do caminho a seguir.
Sobre os temas abordados no parágrafo anterior do inciso I do artigo 1º da Resolução
225/2016 do CNJ cuja interpretação direcionada à obrigatoriedade da participação dos
envolvidos diretos, de seus familiares e representantes da comunidade, a autora Raffaella
Pallamolla (2018, p.151) dispõe que
Os relatos analisados no tópico anterior permitem tirar algumas conclusões (ainda que
não definitivas) sobre a prática restaurativa dos círculos: (1) aparentemente, há uma
deficiência na formação dos facilitadores, o que não significa dizer que a prática dos
círculos não seja adequada, mas que talvez a ‘técnica’ não esteja sendo devidamente
ensinada; (2) parece haver uma ‘mitificação’ dos círculos, no sentido de entendê-los
como um processo cujos passos ou etapas não devem de modo algum sofrer
alterações, sob pena de restarem comprometidos em sua essência ou, em outras
palavras, alterá-los dar-lhes-ia outro sentido e significado e não mais expressariam a
justiça restaurativa; (3) o último episódio relatado não só reforça o argumento de
formação deficiente dos facilitadores no país, como também sinaliza para uma
confusão conceitual no campo da justiça restaurativa brasileira: confunde-se justiça
restaurativa com uma de suas práticas, ou seja, compreende-se a prática do círculo
como única expressão possível da justiça restaurativa.

Conforme observei do conteúdo teórico 201 construído por autores que, primeiro atuaram
como facilitadores restaurativos/mediadores para, posteriormente, escreverem sobre o assunto,
a prática restaurativa, assim como a mediação, procura trabalhar o conflito na sua integralidade,
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Nos capítulos 2 e 3, abordei, respectivamente, a teoria da Justiça Restaurativa e da Mediação Penal. Como
referência, utilizei-me de autores que, inicialmente, atuaram como facilitadores restaurativos e mediadores para,
posteriormente, escreverem sobre o que vivenciaram profissionalmente.
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administrando-o e não tem o fim de resolver uma lide. Tais metodologias demonstram não se
compatibilizar com a lógica do Direito, pois, nesta concepção, “não importa o tipo de solução
encontrada, mas sim que se opere o encerramento da relação processual, que tecnicamente se
denomina “extinção do processo”. Se o processo chega a seu final, (...) se cumpre a missão (...)
concretizada na decisão tomada pelo julgador”. (DUARTE, 2010, p.97). Como já mencionado
no presente trabalho, há uma distinção entre lide e conflito. Sobre esse tema, vale trazer,
novamente, os preceitos dos professores Fernanda Duarte e Rafael Iorio (2018, p.4):
Um exemplo interessante que ilustra nossa afirmação é a distinção que podemos fazer
entre “lide e conflito” (DUARTE, 2010). Ora a afirmação feita se apoia na
compreensão do campo jurídico sobre o conflito social que é reduzido a uma categoria
técnico-processual abstrata (pois se distancia dos fatores reais do conflito),
denominada lide, que, por sua vez, se ajusta a qualquer tipo de conflito social. A lide
é compreendida como um conceito (problema) que deve ser solucionado ou resolvido,
mas não administrado. Assim, o conflito, para ingressar no sistema judicial, se
transforma em lide. A lide, pelo processo, é solucionada pelo juiz e o conflito é
devolvido à sociedade202.

Foi possível observar, durante a minha pesquisa de campo, que adotar os métodos
‘Resolução Adequada de Disputas’203 (“novo”) sem buscar meios e alternativas que provoquem
transformações na cultura judicial do Sistema (“velho”), teremos a justiça restaurativa
reiterando o antigo processo no sentido de ‘resolver’ a ‘disputa’ e devolver o conflito à
sociedade204.
Durante a presente pesquisa, foi possível detectar na fala de alguns profissionais que
atuam na “linha de frente” e, principalmente, na manifestação das vítimas (através de
entrevistas informais que realizei e da aplicação do questionário) que o motivo pelo qual as
ofendidas procuram o sistema de justiça não é a prisão do ofensor. Elas querem, na maioria dos
casos, interromper o ciclo de violência e suas expectativas se voltam muito mais para as
medidas cautelares de urgência que para o processo criminal em si. 205
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Diante da minha pesquisa de campo (estudo de casos e análise de pesquisas e dados apresentados nos sites do
CNJ, DataSenado, IPEA, TJMG, SEDS etc.), quando o conflito criminal familiar retorna à sociedade temos como
consequência a escalada da violência, a reincidência e a reprodução de novos processos criminais, bem como
novas demandas na área de Família.
203
Expressão utilizada pelo Poder Judiciário Brasileiro. Expressão que consta no Manual de Mediação Judicial do
CNJ (2016, p.19), material utilizado para capacitação de mediadores e conciliadores judiciais.
204
Embora a presente pesquisa seja voltada para observação da Justiça Restaurativa, incluindo como ferramenta
restaurativa a mediação, como forma alternativa de administrar alguns dos conflitos no âmbito da Lei 11.340/2006,
tal observação, qual seja, adotar ‘Resolução Adequada de Disputas’ (“novo”) sem procurar meios de alterar a nossa
cultura jurídica, é cabível, especialmente, para a mediação judicial.
205
Essa mesma questão foi detectada em pesquisa realizada nas cidades de Belém/PA, Brasília/DF, João
Pessoa/PB, Maceió/AL, Porto Alegre/RS, Recife/PE, São Paulo/SP, conforme consta no Relatório Analítico
Propositivo – Justiça Pesquisa, CNJ, 2018, p. 280: “as vítimas estão mais interessadas na medida protetiva que no
processo penal. Isso implica em que a medida protetiva “pode” resolver imediatamente as questões do conflito e
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Um outro ponto importante manifestado pelos supracitados profissionais é que nos
relatos das ofendidas também fica evidenciado: (1) a existência de conflitos não manifestos
(conflitos ocultos) àquele fato típico, antijurídico e culpável que foi registrado junto à delegacia;
(2) muitas vezes, ao buscarem o sistema judicial, as mulheres estão procurando ajuda para o
relacionamento porque não desejam o seu rompimento.206 Contudo, na delegacia ou nas
Varas/Juizados de competência da violência doméstica não há um atendimento apropriado com
esse fim.
Essas observações demonstram que, ainda que o “novo” esteja sendo inserido no
“velho” e que essa inserção esteja acontecendo de ‘cima para baixo’ sem a conscientização e
conhecimentos necessários, há uma sensibilidade, uma humanização, uma receptividade e um
outro olhar, por parte dos operadores do sistema que atuam na “porta de entrada”, para com os
envolvidos nos casos de violência doméstica, bem como para a Justiça Restaurativa como uma
metodologia que pode auxiliar na administração dos conflitos criminais familiares. Embora
esses profissionais e autoridades não sejam capacitados ou estudiosos do tema, manifestaram,
durante as entrevistas, a dificuldade para um atendimento especializado, com profissionais
preparados, que consigam atender e que ajudem os envolvidos a administrar esse emaranhado
de conflitos e que um novo caminho precisa ser considerado.
Ainda nas análises do “novo” incorporado no “velho”, vale a observação em relação aos
profissionais que atuam no campo da Justiça Restaurativa e da Mediação Penal. Eles devem
possuir uma capacitação específica, principalmente, quando da atuação no campo da Lei Maria
da Penha tendo em vista que o ramo do Direito Penal e da referida legislação possuem
peculiaridades processuais distintas e, como já reportado neste trabalho: a) em geral, a ofendida
e o ofensor não têm a compreensão de como ocorrem a fase do inquérito policial e a fase
processual; b) as ofendidas que procuram o sistema de justiça, buscam mais pela medida
protetiva que pelo processo criminal. A medida protetiva é um instrumento de natureza cautelar,
contudo, na lei 11.340/2006, há duas peculiaridades: 1) inicialmente, para que seja deferida, a
medida protetiva não está condicionada à existência de uma ação penal; 2) entretanto, a falta de
representação ou o desinteresse manifesto da ofendida no sentido de não querer processar o
por outro lado demonstra que o interesse numa condenação não está na demanda inicial da vítima”. Disponível:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/69f98306e01d7a679720c82bf016b8ea.pdf.
206
Este ponto também foi observado na pesquisa citada em Nota de rodapé n. 74, segundo consta no Relatório
Analítico Propositivo – Justiça Pesquisa, CNJ, 2018, p. 189-190: “De fato, o que a mulher busca, muitas vezes, é
uma ajuda em relação ao seu relacionamento e, por vezes, ela só enxerga na autoridade policial, porta de entrada
do sistema de justiça criminal, essa possibilidade de ajuda. Nesses casos, o processo penal não é desejado pela
vítima”.
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ofensor, quando de ação penal pública condicionada ou incondicionada, obsta que a cautelar se
prolongue no tempo. Assim, impossibilitando o oferecimento da denúncia ou sendo o processo
interrompido, as medidas protetivas também cessam. A lei disponibiliza os mecanismos
protetivos e assistenciais às ofendidas quando estas permitem a atuação punitiva do Estado. É
importante que os envolvidos sejam esclarecidos sobre essas especificidades. Foi possível
observar, durante o meu estudo de casos da comarca de Nova Lima, a falta de compreensão dos
atores sobre as peculiaridades no âmbito do sistema penal e da lei 11.430/2006. Conforme
exposto no item 4.2.2, a Câmara Privada de Mediação da FNMC não é e não possui um
programa ou projeto voltado para atendimentos de mediação penal, de justiça restaurativa e
nem mesmo específico para atendimentos no contexto da referida lei. Entretanto, conforme
pontuei no capítulo anterior (estudo de casos), os mediadores-professores, instrutores do CNJ,
atuando conforme instruções desta instituição e em curso de formação de mediadores judiciais,
demonstraram claramente, durante os atendimentos que observei (observação participante) a
sua sensibilização para a essência da mediação de conflitos e, em especial, para com os
envolvidos no conflito com o intuito de ajuda-los a resolver, da melhor forma possível, a
demanda que os levaram ali.
A realidade acima exposta e vivenciada no âmbito da Lei 11.340/2006 é a continuidade
da crise Jurisdicional207 causada por fatores diversos, iniciando pela existência de um Estado
paternalista, reflexo de uma sociedade, como supramencionado, que se estrutura de forma
hierarquizada e piramidal. Os fatos acima evidenciados também podem ser considerados como
consequência da tentativa de inserir tais formas de administrar conflitos num sistema judicial
inquisitorial, fechado, sem que este deixe de existir.
Sobre as características gerais do Sistema Judiciário Brasileiro criminal, Kant de Lima
(1999, p.29-32) expõe que:
(...) as normas jurídicas encontram-se hierarquizadas e se anulam automaticamente e
reciprocamente quando entram em contradição, observando-se, para resolver os
conflitos entre elas, a rígida hierarquia em que, teoricamente, se encontram dispostas.
(...)
No topo da hierarquia de normas temos os princípios constitucionais. (...)
A seguir, temos o Código de Processo Penal, que regula três formas de produção da
verdade: a policial, a judicial e a do Tribunal do Júri. Tais formas encontram-se no
Código, hierarquizadas explicitamente: no inquérito policial o procedimento da
polícia judiciária, oficialmente, é “administrativo”, não judicial, e por isso,
Sobre as causas da crise do Judiciário Brasileiro, segundo Cavalieri Filho (2010, p.142) o “Diagnóstico baseado
na prática e na observação permite-nos adiantar que três são as causas da crise do Judiciário: operacionais,
funcionais e estruturais”. Esse assunto foi abordado no item 4.1.1 (capítulo anterior) de forma sucinta por não ser
objeto da presente tese. Contudo, no referido item, foram abordados e delineados os principais pontos da chamada
‘crise jurisdicional’.
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inquisitorial, não se regendo pelo princípio do contraditório; o procedimento judicial
aplica-se à maioria dos crimes, e inicia-se, obrigatoriamente, quando há indícios
suficientes de que um delito foi cometido e que sua autoria é presumida, com a
denúncia da promotoria dando oportunidade à defesa, pois se regula pelo princípio do
contraditório até a sentença do juiz que exprime seu convencimento justificado pelo
exame do conteúdo dos autos; (...).
Em sua “Exposição de Motivos”, o Código de Processo Penal também explica que o
objetivo do processo judicial criminal é a descoberta da “verdade Real”, por oposição
à “verdade formal” do processo civil (...).
O procedimento judiciário policial, portanto, pode ser inquisitorial, conduzido em
segredo, sem contraditório, porque ainda não há acusação. (...)
Esses depoimentos e confissões, registrados por escrito, estão entranhados nos autos
pela não interrupção de numeração sequencial de suas páginas, podendo servir ao
convencimento do juiz. (...)
Finalmente, o juiz decide de acordo com o seu “livre convencimento”, fundado no
conteúdo dos autos, os quais, como apontei, trazem entranhados os registros do
inquérito policial, com os depoimentos e confissões obtidas na polícia sem a presença
oficial da defesa. (...)

A Lei 11.340/2006 não apenas deu um tratamento mais rigoroso aos crimes praticados
no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher como também trouxe o caráter
inquisitorial do inquérito policial e do processo criminal brasileiro, como acima exposto por
Kant de Lima (1999). Cito, aqui, os seguintes dispositivos:
Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a
requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.
§ 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato,
independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público,
devendo este ser prontamente comunicado.
Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a
prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do
Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou
separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: (...).

Desta forma, fica prejudicado, de imediato, o princípio da ampla defesa e do
contraditório, bastando a palavra da vítima para que a medida protetiva possa ser deferida. O
disposto no artigo 20 da legislação em questão, leva a crer, seguindo essa interpretação, que a
palavra da vítima, inicialmente, também seria o suficiente para decretar prisão preventiva, em
especial, para garantir o cumprimento de medidas protetivas. Desde abril deste ano, o ofensor
que descumprir medida protetiva, além de poder ser decretada a sua prisão para fazer valer a
ordem judicial, ele ainda responderá pelo delito de descumprimento de medida protetiva de
urgência (Lei 13.641 de 3 de abril de 2018). Por outo lado, a vontade da vítima em casos de
lesão corporal de natureza leve não deve ser considerada pelo Estado, pois, segundo decisão do
STF já comentada nos capítulos 2 e 4, a ação penal deixou de ser condicionada à representação,
passando a ser incondicionada. Para não restar dúvidas sobre a interpretação dos dispositivos
legais mencionados e visando orientar os procedimentos dos operadores do Direito e servidores
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que trabalham com os casos de violência doméstica em todo o país, tem-se os enunciados do
FONAVID208:
ENUNCIADO 20 – A conduta da vítima de comparecer à unidade policial, para
lavratura de boletim de ocorrência, deve ser considerada como representação,
ensejando a instauração de inquérito policial.
ENUNCIADO 37 – A concessão da medida protetiva de urgência não está
condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal. (Aprovado
no VIII FONAVID-BH. Revogado o Enunciado 5 em razão da aprovação deste
Enunciado).
ENUNCIADO 45: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006
podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima,
quando ausentes outros elementos probantes nos autos – APROVADO no
IX FONAVID - Natal. (Grifos meus).

O nosso sistema judicial brasileiro opera na lógica do contraditório (DUARTE; IORIO
FILHO, 2015) e o processo penal traz, entranhado em seus autos, a característica inquisitorial
do inquérito policial (Kant de Lima, 1999). A justiça restaurativa se utiliza de processos
inclusivos e cooperativos, envolvendo todos aqueles que têm interesse na administração do
conflito (ofensores, vítimas, familiares de ambas as partes, bem como a sociedade) 209; tal
metodologia busca retificar/corrigir/tratar do ato lesivo abordando as causas do crime (ZHER,
2017), ou seja, para corrigir a situação (para administrar o conflito), é preciso tratar dos danos
e das causas (é preciso cuidar, olhar e ocupar-se dos danos e das causas que ocasionaram esse
conflito). Como se observa, são lógicas contraditórias e, num olhar preliminar como a presente
pesquisa, parecem incompatíveis 210 de coexistirem o que faz refletir, na prática do presente
estudo de casos, as dificuldades do Sistema de Justiça para o próprio Sistema Jurisdicional.
Vale ressaltar, novamente, que o meu interesse na presente pesquisa é observar a justiça
restaurativa como forma alternativa à administração de alguns dos conflitos criminais e, no
presente momento, fazer um estudo da inserção do “novo” dentro do “antigo” diante da
pesquisa de campo que realizei. Não cabe o meu julgamento a respeito dos citados artigos da
Lei 11.340/2006, bem como dos enunciados do FONAVID apresentados. Entretanto, é
oportuno pontuar que a intenção do legislador fora prevenir, coibir, punir e erradicar a violência
doméstica e familiar contra a mulher e em observação ao disposto no §8º do artigo 226 da
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Enunciados do FONAVID disponíveis em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/lei-maria-dapenha/forum/enunciados.
209
Envolver todos aqueles têm interesse na administração do conflito (ofensores, vítimas, familiares de ambas as
partes, bem como a sociedade) não significa que s práticas restaurativas deverão ocorrer com a presença
concomitante de todos eles. (ZHER, 2017; 2018).
210
Ainda que as lógicas do sistema judicial penal e da justiça restaurativa sejam contraditórias e que pareçam
incompatíveis, foi possível observar, durante a minha pesquisa de campo de campo, que há possibilidades de
abertura para um o “novo” paradigma de administração de alguns dos conflitos no âmbito da lei Maria da Penha.
Esse tema será abordado no item 5.3 do presente capítulo.
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Constituição Federal: “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”. E,
seguindo este dispositivo constitucional, acrescido à vulnerabilidade histórico-cultural da
mulher em relação ao homem quando se refere aos constrangimentos físicos, morais e
psicológicos no ambiente doméstico, que o Plenário do STF reafirmou 211, em sede das ações
ADC 19/DF e ADI 4.424/DF, a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 44 da Lei 11.340/2006,
e decidindo que nos crimes de lesões corporais leves e culposas que envolvam este gênero de
violência, pouco importando a intensidade dessas lesões, a ação penal é pública incondicionada,
não sendo, portanto, necessária a representação da vítima.
Contudo, é fato que as mudanças na cultura e na cultura jurídica de uma sociedade
acontecem de forma gradativa, não havendo um rompimento brusco num curto espaço de
tempo. Como, também com a simples inserção de uma norma, seja esta moral ou jurídica (sem
adentrar, aqui, a interferência de uma na outra e vice-versa), não altera a forma de pensar e de
agir das pessoas.

Voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, ADI 4.424/DF (p.12, Acórdão): “Sob o ângulo constitucional
explícito, tem-se como dever do Estado assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram,
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Não se coaduna com a razoabilidade, não
se coaduna com a proporcionalidade, deixar a atuação estatal a critério da vítima, a critério da mulher, cuja
espontânea manifestação de vontade é cerceada por diversos fatores da convivência no lar, inclusive a violência a
provocar o receio, o temor, o medo de represálias. Esvazia-se a proteção, com flagrante contrariedade ao que
previsto na Constituição Federal, especialmente no § 8º do respectivo artigo 226, no que admitido que, verificada
a agressão com lesão corporal leve, possa a mulher, depois de acionada a autoridade policial, atitude que quase
sempre provoca retaliação do agente autor do crime, vir a recuar e a retratar-se em audiência especificamente
designada com tal finalidade, fazendo-o – e ao menos se previu de forma limitada a oportunidade – antes do
recebimento da denúncia, condicionando-se, segundo o preceito do artigo 16 da Lei em comento, o ato à audição
do Ministério Público. Deixar a cargo da mulher autora da representação a decisão sobre o início da persecução
penal significa desconsiderar o temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças sofridas, bem como a
assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, tudo a contribuir para a diminuição de sua
proteção e a prorrogação da situação de violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implica relevar os
graves impactos emocionais impostos pela violência de gênero à vítima, o que a impede de romper com o estado
de
submissão.
(...)”.
(Grifo
meu).
Disponível:
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6393143.
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5.3 É POSSÍVEL TROCAR AS LENTES?

É possível “trocar as lentes” 212? Este é um questionamento impossível de não fazer a
mim mesma após “trocar as lentes” para realizar a presente pesquisa 213. Howard Zehr (2018,
p.183) registra que “A lente através da qual enxergamos determina o modo como
configuraremos o problema e a “solução””.
Uma realidade que não podemos ignorar na estrutura judicial penal é a falência do
sistema penitenciário brasileiro (BITENCOURT, 2004; CARVALHO, 2003) e que este é muito
mais uma escola de ‘aperfeiçoamento’ da criminalidade que um local onde se possa fazer valer
as finalidades da pena, quais sejam, prevenção, repressão e a ressocialização do delinquente
(Artigo 59 do Código Penal e artigo 2º da Lei de Execuções Penais). Inúmeros estudos no
âmbito do direito, da criminologia, da antropologia, da sociologia e da psicologia já
demonstraram que o “atual” modelo de justiça penal falhou tanto na missão de prevenir delitos
quanto na de (res)socializar os condenados, pois, somente a previsão legal da pena não inibe a
prática de crimes e os modelos de sistemas penitenciários existentes, quase na sua totalidade,
contribui mais para o crescimento da violência que para a sua contenção. Embora tais
constatações, o aumento da violência dentro e fora dos presídios não deixa de ser um problema
de responsabilidade jurídica, política e social. Para Bitencourt (2004, p.153-154),
Questiona-se a validade da pena de prisão no campo da teoria, dos princípios, dos fins
ideais e abstratos da privação de liberdade e se tem deixado de lado, em plano inferior,
o aspecto principal da pena privativa de liberdade, que é o da sua execução. (...). Na
verdade, a questão da privação de liberdade deve ser abordada em função da pena tal
como hoje se cumpre e se executa, com os estabelecimentos penitenciários que temos,
com a infra-estrutura e dotação orçamentária de que dispomos, nas suas circunstâncias
atuais e na sociedade atual. Definitivamente, deve-se mergulhar na realidade e
abandonar, de uma vez por todas, o terreno dos dogmas, das teorias, do dever-ser e da
interpretação das normas. (...)
A crítica tem sido tão persistente que se pode afirmar, sem exagero, que a prisão está
em crise. Essa crise abrange também o objetivo ressocializador da pena privativa de
liberdade, visto que grande parte das críticas e questionamentos que se faz à prisão
refere-se à impossibilidade – absoluta ou relativa – de obter algum efeito positivo
sobre o apenado.

“Trocar as lentes” é uma expressão utilizada pelo autor Howard Zher (2017; 2018) que faz uma analogia ao
referir-se à necessidade de buscarmos formas alternativas de enxergar o problema e a solução; à necessidade de
conceber o delito e a sua administração de forma diversa à justiça criminal comum. Com as ‘lentes’ que se vê o
atual sistema penal, não se consegue compreender a justiça restaurativa. Uma das obras de Zher (3ª ed.; 2018),
traz o título: Trocando as lentes: justiça restaurativa para o nosso tempo.
213
Como expus no início do item 5.1, deste capítulo, bem como na Introdução, para realizar a presente pesquisa
eu ‘troquei as lentes’ para que fosse possível estranhar meus conhecimentos e convicções acerca do Direito e da
Justiça Restaurativa para compreender o campo do meu estudo de casos.
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Zaffaroni (2007, p.25-26) ao dispor sobre o poder punitivo do direito penal no atual
Estado de direito, adverte que:
Se, na realidade, o direito penal sempre aceitou o conceito de inimigo e este é
incompatível com o Estado de direito, o que na verdade seria adequado a ele seria
uma renovação da doutrina penal corretora dos componentes autoritários que a
acompanharam ao longo de quase todo o seu percurso ou, em outras palavras, um
ajuste do direito penal que o compatibilize com a teoria política que corresponde ao
Estado constitucional de direito, depurando-o dos componentes próprios do Estado
de polícia, incompatíveis com seus princípios.

Em decorrência do contexto acima descrito, do movimento de Reforma do Judiciário,
das recomendações da ONU para fins de implantação da justiça restaurativa nos estados
membros214, considerando o princípio constitucional de acesso à justiça215 e, diante da
complexidade dos fenômenos conflito e violência e, através da Secretaria de Reforma do
Judiciário, vinculada ao Ministério da Justiça, a Mediação de Conflitos e a Justiça Restaurativa
têm adentrado o Judiciário com o intuito de ampliar e democratizar o acesso à justiça, eliminar
a burocratização dos processos judiciais e proporcionar uma mudança cultural no Brasil voltada
para a resolução de conflitos através do diálogo 216.
Por mais que ainda prevaleça na nossa cultura jurídica o inquisitorialismo, a lógica do
contraditório, o autoritarismo e controle, por parte do Judiciário, na resolução de demandas, é
apropriado pontuar que, ao abrir espaço para a justiça restaurativa e para a mediação como uma
alternativa de administrar conflitos, transformações, mesmo que lentas, estão adentrando o
nosso Sistema de Justiça, inserindo novos princípios, novos atores, novas práticas e um novo
caminho para gestão das relações sociais, pautado numa cultura da não violência, do
autocontrole e, em especial, do respeito ao próximo como parte do reconhecimento de si
mesmo, ou seja, dignidade intrínseca e autonomia da vontade. De forma mais subjetiva e
profunda que a visão atual do CNJ, Jorge Pesqueira & Amália Ortiz (2010, p.236) observam
que “La autonomia de la voluntad nos convoca a tratar com dignidade a los seres humanos, ya
que nos queremos hacer a los demás lo que no deseamos que nos hagan a nosotros (“Façam
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Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução N. 40/34 de 29 de novembro de 1985, Artigo 7. Resoluções:
Resolução 40/34 de 29/12/1985, Resolução 1999/26 (de 26/07/1999), Resolução 2000/14 (de 27/07/2000) e a
Resolução 2002/12 (24/07/2002).
215
Artigo 5º, XXXV da CF/88. “Considerando que o direito ao acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da
Carta Magna, além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica o acesso a soluções efetivas de
conflitos por intermédio de uma ordem jurídica justa e compreende o uso de meios consensuais, voluntários e mais
adequados a alcançar a pacificação de disputa”. (BRASIL; Resolução 225/2016 do CNJ). Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_225_31052016_02062016161414.pdf.
216
A Lei 13.140/15 inicia uma nova etapa da reforma do judiciário, com a implantação da cultura do diálogo na
resolução de conflitos. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/secretario-de-reforma-do-judiciarioexplica-o-que-muda-no-acesso-a-justica-com-a-nova-lei-de-mediacao.
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aos outros o que vocês querem que eles lhe façam”. – Jesus217) y por esto facilita encuentros
em los que nos preocupamos y nos ocupamos por lo que sucede a la outra o a las otras personas”.
A justiça restaurativa, para além de uma alternativa de administrar conflitos, é um modo
de vida. Para Howard Zehr (2018, p.250-251),
Alguns sustentam que a Justiça Restaurativa reflete ou toca valores universais – daí
sua ligação com tantas tradições indígenas e religiosas. Seja isso verdadeiro ou não
(pessoalmente acho que deve ser), a justiça restaurativa de fato corporifica um sistema
de valores lógico e internamente coerente (...).
Para manter o sistema humanizado (...), é necessário ensinar os praticantes de justiça
restaurativa a tratar com humanidade os ofensores porque nossa visão punitiva e
baseada no “justo castigo” não enfatiza esse valor. Valores importados são sempre
menos eficazes do que os valores internos. (...)
A justiça restaurativa (...) traduz uma visão do bem e de como queremos conviver.
Semelhante a muitas tradições religiosas e indígenas, a justiça restaurativa se funda
no pressuposto de que, como indivíduos, estamos todos interligados, e o que fazemos
afeta todas as outras pessoas e vice-versa. Assim, os princípios básicos da justiça
restaurativa constituem orientações que a maioria de nós gostaria que regessem o
nosso convívio diário. A justiça restaurativa nos faz lembrar da importância dos
relacionamentos, nos incita a considerar o impacto de nosso comportamento sobre os
outros e as obrigações geradas pelas nossas ações. Ela enfatiza a dignidade que todos
merecemos. Talvez, portanto, a justiça restaurativa de fato sugira um modo de vida.

Patrice Schuch (2008), em pesquisa de pós-doutoramento que visou compreender, sob
o ponto de vista antropológico, alguns aspectos do projeto de implantação da justiça restaurativa
no Rio Grande do Sul, percebeu que a formação dos facilitadores de círculos restaurativos
envolve especificidades relevantes em termos morais e valorativos. Uma das ferramentas da
metodologia restaurativa é a comunicação não violenta (CNV), considerada, por ser
disseminadores, como uma tecnologia de gerenciamento de vida. “A ideia é que é preciso
primeiramente se auto-transformar subjetivamente, para depois poder ser coordenador dos
círculos restaurativos” (SCHUCH, 2008, p.507). Em suas considerações finais, Patrice Schuch
(2008, p.518) acredita “que a metodologia da implantação da justiça restaurativa não visa
ensejar apenas uma transformação em procedimentos jurídicos, mas em regimes éticos de
produção e controle da vida”.
Como abordado, a própria formação desse ‘profissional’ restaurativo implica em
transformações sociais e culturais proporcionando uma nova visão sobre o conflito criminal e
sua administração.
Projetos218 de justiça restaurativa implantados no Brasil como uma justiça alternativa
tentam romper com o tradicional sistema judicial penal considerado autoritário e punitivo. Esses
217

Mateus 7:12, Bíblia Sagrada. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/7/12.
Dentre os projetos de justiça restaurativa implantados no âmbito do Poder Judiciário, ainda que em parceria
com instituições não governamentais, podemos citar: (1) Justiça para o Século 21, projeto pioneiro no Brasil,
218
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projetos (Justiça para Século 21 – Porto Alegre/RS; São Caetano do Sul/SP; Núcleo
Bandeirantes/DF), segundo notícias 219 veiculadas no sítio eletrônico do CNJ, apontam indícios
de ser possível “trocar as lentes”, pois estão funcionando desde 2005 e tiveram o âmbito de
aplicação das práticas restaurativas ampliado. As comarcas de Porto Alegre e de Novo
Hamburgo (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul)220, bem como a de Ponta Grossa
(Tribunal de Justiça do Paraná)221 são consideradas pioneiras na aplicação de práticas
restaurativas em conflitos de competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher. Estes dois Estados trabalham com a metodologia de Círculos Restaurativos
(Círculos de Construção de Paz) e, conforme as informações disponibilizadas pelo CNJ 222, não
visam substituir a prestação jurisdicional penal tradicional, mas, sim, trabalhar a
conscientização e responsabilização com o ofensor, bem como o fortalecimento com as vítimas.
Práticas internacionais também sugerem que a utilização da justiça restaurativa nos
delitos de violência doméstica gera resultados positivos. Em geral, as pesquisas empíricas 223
realizadas demonstram que os programas de justiça restaurativa nesse âmbito de violência
proporcionam o empoderamento da vítima e reflete positivamente no comportamento do
ofensor. Um outro dado interessante é que a prática restaurativa mais utilizada nos países
implantado em Varas da Infância e Juventude de Porto. Atua, também, no Juizado de Violência Doméstica contra
a Mulher; (2) Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Paraná, comarca de Ponta
Grossa; (3) Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Amapá, comarca de
Santana.
Os três projetos-pilotos de justiça restaurativa implantados 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), encontram-se em funcionamento. Um deles é o Justiça para o Século 21, que iniciou
implementando a justiça restaurativa nas Varas da Infância e Juventude. Outro projeto que também foi implantado
na Vara da Infância e Juventude encontra-se em São Caetano do Sul/SP. Ambos projetos atuam com a prática dos
círculos restaurativos. O terceiro projeto-piloto é no Núcleo Bandeirante-Brasília/DF, utiliza a mediação penal
como ferramenta restaurativa nos crimes da justiça penal (juizado especial criminal e varas criminais – disponível
em: http://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-presidencia/justica-restaurativa/o-que-e-a-justica-restaurativa.)
219
São notícias trazidas pelo CNJ em seu sítio eletrônico. Para afirmar que tais projetos são positivos, seria
necessária uma pesquisa de campo para observar seus funcionamentos, suas práticas, e/ou dados quantitativos que
demonstrassem os resultados.
220
1º Juizado de Violência Doméstica de Porto Alegre. Juizado de Violência Doméstica de Novo Hamburgo.
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/83143-justica-restaurativa-prioriza-vitimas-de-violenciadomestica-no-rs. Disponível em: http://justica21.web1119.kinghost.net/.
221
Maiores informações disponíveis em: https://cnj.jusbrasil.com.br/noticias/474821479/justica-restaurativa-eaplicada-em-casos-de-violencia-domestica.
222
Informações disponibilizadas pelo CNJ: http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/83143-justica-restaurativaprioriza-vitimas-de-violencia-domestica-no-rs; http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85041-justica-restaurativa-eaplicada-em-casos-de-violencia-domestica.
223
O Projeto “Restorative Justice in Cases of Domestic Violence: Best practice examples between increasing
mutual understanding and awareness of specific protection needs”, liderado pelo Instituto Verwey-Jonker e
financiado pela União Européia, teve como finalidade gerar e conduzir novos conhecimentos sobre práticas de
justiça restaurativa e violência doméstica, bem como identificar critérios para oferecer abordagens restaurativas a
esses casos, de acordo com a Diretiva das Vítimas 2012/29, EU. Essa pesquisa foi realizada nos seguintes países:
Áustria, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Holanda e Reino Unido. Disponível: https://iars.org.uk/content/RJandDV.
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europeus é a mediação que pode ser direta ou indireta, a depender do caso concreto.
Inicialmente são realizadas as “pré-mediações” sem o encontro entre vítima e ofensor juntos.
Esta fase é considerada de extrema importância por ser o momento de avaliar, individualmente,
a desigualdade de ‘poder’ na relação, para trabalhar o empoderamento e, principalmente, para
proteger e preservar a ofendida. Após essa fase, a mediação se dará de forma direta, quando
haverá o encontro entre vítima e agressor; ou de forma indireta, quando a mediação ocorre sem
que vítima e agressor se encontrem. No entanto, é necessário ter cautela ao analisar tais
programas, pois, estão sob legislação penal diferente da brasileira e, principalmente, possuem
uma cultura jurídica diversa da nossa. Outra particularidade a ser observada é que, nesses
países, as práticas restaurativas já são uma atividade habitual na vida de seus cidadãos.
Pallomolla (2018, p.156) ao evidenciar a quase ausência da mediação penal como
prática restaurativa no cenário nacional, considera que
é possível projetar um futuro promissor à mediação penal a partir do reconhecimento
de algumas ideias:
a) a importância de se conceber a justiça restaurativa como um modelo de justiça que
pode lançar mão de diversas práticas restaurativas para ver alcançado seus objetivos
– que podem ser os mais variados (instaurar o diálogo, buscar a reparação do dano,
ouvir as necessidades de vítima e ofensor e, na medida do possível, atendê-las, etc.);
b) a importância da prática da mediação para a justiça restaurativa em razão das
inúmeras experiências que fizeram e fazem uso desta prática em outros países,
inclusive para abordar problemas complexos e crime graves;
c) a problemática que envolve ter os círculos restaurativos como prática restaurativa
hegemônica no Brasil.

A supracitada análise de Pallomolla não se refere à mediação penal e às práticas
restaurativas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Entretanto, por ser a
autora também pesquisadora e com o olhar das Ciências Sociais, seus estudos corrobora com a
presente pesquisa, bem como com as minhas percepções colhidas em campo.
Há indícios, diante do estudo de casos realizado no presente trabalho, que a justiça
restaurativa pode ser uma alternativa para administrar alguns dos conflitos criminais familiares.
Dentre essas evidências, posso pontuar:
a) Pesquisa com as vítimas: (1) ao aplicar o questionário, 100% (cem por cento) das
vítimas gostariam que houvesse um programa de administração de conflitos onde
profissionais especializados tentassem conscientizar os ofensores que suas atitudes
caracterizam violência; (2) quando questionado (aplicação do questionário e entrevistas
informais) às vítimas sobre a pretensão das mesmas ao buscar ajuda junto ao Sistema
de Justiça, mais de 50% (cinquenta por cento) se manifestaram no sentido de terem
procurado auxílio para cessar a violência e/ou apenas a medida protetiva.
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b) As autoridades estão sensibilizadas para a prática da justiça restaurativa, seja pela
Resolução do CNJ 225/2016 e pelas Metas a serem cumpridas pelo Tribunal de Justiça
do Estado, ou por atuarem na “linha de frente” e se depararem com situações como: (1)
a vontade primeira da maioria das ofendidas é cessar a violência para continuar a
relação; (2) muitas das ofendidas já terem retornado a relação e, portanto, não há
interesse em representar ou em manter medida protetiva; (3) muitas delas querem a
medida protetiva, mas não querem representar; (4) outras solicitaram a medida protetiva
com o intuito de conseguirem que o ofensor se afastassem do lar; ou, como citado na
fala da Juíza da Vara Criminal de Nova Lima, no item 4.1.2, “(...) O que elas buscam,
na verdade, é que toda a família seja trabalhada para que a paz volte a reinar em seu lar,
em sua vida. Daí a importância da mediação, da gestão dos conflitos familiares, onde
todos serão ouvidos para que esse objetivo seja alcançado”.
Somos seres dinamicamente reconstruídos pela cultura (GEERTZ, 2008), o que implica
na hipótese que alterar a cultura podemos ter/ser indivíduos com atitudes diferentes, voltadas
para a reconstrução histórico-cultural através do diálogo, com assento no direito fraterno e que
refletirá na nossa cultura jurídica, que, segundo Garapon & Papadopoulos (2008), se de um lado
pode ser definida como um modo de produção da verdade no qual se dá a capacidade de
apreender o novo pela abordagem entre os dois universos da cultura jurídica externa e cultura
jurídica interna; por outro, pode ser abordada no sentido de uma configuração do político como
uma das hipóteses para identificar as forças motrizes que dão a cada cultura o seu dinamismo
Como já mencionado por mim na presente tese, é preciso ter precaução porque vários
são os fatores a serem observados e, como acentuado por Howard Zher (2015, p,24), que é
referência quando se trata de justiça restaurativa, “A violência doméstica é provavelmente a
área de aplicação mais desafiadora e, nesse caso, aconselho grande cautela. Não obstante,
abordagens restaurativas bem-sucedidas têm emergido também nesse campo”. Há indícios,
conforme minhas observações acima, que demonstram ser possível “trocar as lentes” e ter as
práticas restaurativas como uma alternativa para administrar alguns dos conflitos criminais
familiares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retorno, neste momento, a questão norteadora da minha pesquisa: A justiça restaurativa
possui, no campo teórico-prático, procedimentos e técnicas adequadas para administrar parte
dos conflitos que envolvem na Lei 11.340/2006, nos seus diferentes aspectos (legal, emocional,
social, econômico, dentre outros)? A justiça restaurativa pode ser utilizada (campo prático)
como instrumento penal e extrapenal para a administração de parte dos conflitos criminais
previstos na Lei 11.340/2006, sem prejuízo do sistema carcerário e da lei penal (utilizados para
os casos graves ou para aqueles que não possam ser administrados sem restrição de liberdade).
A justiça restaurativa, como “nova” forma de administrar alguns dos conflitos que envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher, se adequa ao atual Sistema de Justiça Brasileiro
no campo teórico-prático?
A partir das observações no campo prático e, mesmo considerando que uma das práticas
restaurativas, por mim observada, não é (específica) para administrar os conflitos de violência
doméstica e familiar, considero que ser possível “trocar as lentes” e que há um campo fértil
entre os operadores do direito e entre os envolvidos diretos nesse gênero de conflito para que a
justiça restaurativa possa ser utilizada, na prática, como instrumento penal e extrapenal para a
administração de parte dos conflitos criminais previstos na Lei 11.340/2006 nos seus aspectos
legal, emocional, social, econômico, dentre outros; e que o sistema carcerário e a lei penal
possam utilizados para os casos graves ou para aqueles que não possam ser administrados sem
restrição de liberdade do agressor.
No decorrer do presente trabalho, fiz algumas considerações a título de preliminares.
Considero que o campo da justiça restaurativa como forma de administrar conflitos de violência
doméstica e familiar é vasto e, neste sentido, qualquer observação caracterizaria como
preliminar. No entanto, hoje, no meu campo, a análise que me propus fazer dentro do espaço
geográfico por mim delimitado, considero exaurido224. Assim sendo, passo a tecer algumas
últimas considerações finais, considerando que a pesquisa da tese chega ao fim:

224

Registro que o campo do estudo não se exaure e, cada, texto lido, a cada reflexão refeita, novos conhecimentos
e, principalmente, novos estranhamentos surgem.
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1. Dentro de uma mesma Comarca, os pedidos de medida provisória cujos critérios objetivos
são os mesmos podem ter tratamentos diferenciados dependendo de qual Juizado será
competente para processá-lo.
2. É difícil administrar os conflitos criminais familiares em um curto espaço de tempo, ou seja,
é difícil administrar questões objetivas, interesses e sentimentos em uma ou duas sessões de
mediação.
3. Percepção que parte dos envolvidos nos conflitos possuem angústias maiores que aqueles
fatos relacionados à lei Maria da Penha.
4. A justiça restaurativa adentra o campo normativo brasileiro reproduzindo, em grande parte,
a mesma fragmentação e hierarquização do campo jurídico formal fazendo com que o Direito
continue a ocasionar um campo de inversões onde os direitos são convertidos em privilégios
para que possam ser recebidos.
5. Há uma certa desarmonia entre a teoria geral da justiça restaurativa (incluindo a mediação
penal como ferramenta restaurativa) e o entendimento, por parte dos operadores do Direito,
sobre a concepção da justiça restaurativa e da mediação.
7. Na maioria das vezes, a razão pela qual as ofendidas procuram o sistema de justiça não é a
prisão do ofensor (condenação em um processo criminal). Elas querem, na maioria dos casos,
interromper o ciclo de violência e suas expectativas se voltam muito mais para as medidas
cautelares de urgência que para o processo criminal em si.
8. Em relação à formação dos facilitadores/mediadores restaurativos: esses profissionais devem
estar aptos a prestar esclarecimentos não só sobre o procedimento restaurativo em si, como
também a respeito das consequências de uma medida protetiva, da representação, dos
acontecimentos processuais penais etc. O facilitador ou mediador restaurativo deve ter
conhecimento do âmbito da lei Maria da Penha para que possa prestar esclarecimentos aos
envolvidos no conflito de violência doméstica e familiar contra a mulher. 225
9. As modificações introduzidas nas normas, sejam estas editadas apenas pelo CNJ ou não, não
são suficientes para estimular a mudança na postura dos operadores do Direito, haja vista a Lei
de Mediação. Necessário que seja feito um trabalho junto à sociedade, trabalhar a cultura do
consenso junto às faculdades de direito (formação dos novos operadores do Direito). “Cultura

As pesquisas realizadas por Pallamolla (2018), bem como o relatório ‘O Poder Judiciário na Aplicação da Lei
Maria da Penha’ corroboram com esta conclusão.
225
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é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Virtude é o resultado de experiências
incomensuravelmente recapituladas na vida”. (XAVIER, 2006, p.86)
10. A Lei Maria da Penha está funcionando como a porta de entrada do ‘Sistema’. Grande parte
dos casos que, hoje, desaguam na Vara Criminal/Juizados Especializados e congestionam o
Judiciário neste âmbito, são casais que não conseguem administrar, entre eles, os seus conflitos.
Alguns destes tem um viés da violência doméstica, contudo, ainda não são casos para que sejam
tratados pela referida lei ou que esta legislação adequasse a forma de administrar tais conflitos
às necessidades dos envolvidos. Essa adaptação na prestação jurisdicional se fundamenta pela
própria função do Poder Judiciário. E, se esse critério, por si só não se justificar, podemos lançar
mão, dentre outros, do Princípio Penal da Ultima Ratio.226
11. Por mais que ainda prevaleça na nossa cultura jurídica o inquisitorialismo, a lógica do
contraditório, o autoritarismo e controle, por parte do Judiciário, na resolução de demandas, é
apropriado pontuar que, ao abrir espaço para a justiça restaurativa e para a mediação como uma
alternativa de administrar conflitos, transformações, mesmo que lentas, estão adentrando o
nosso Sistema de Justiça, inserindo novos princípios, novos atores, novas práticas, o que pode
gerar um novo caminho para gestão das relações sociais, pautado numa cultura da não
violência.
12. Há indícios, conforme minhas observações acima, que demonstram ser possível “trocar as
lentes” e ter as práticas restaurativas como uma alternativa para administrar alguns dos conflitos
criminais familiares.
É preciso não utilizar o “novo – justiça restaurativa”, dentro do “antigo – sistema de
justiça atual”, como mais um paliativo à crise Jurisdicional, principalmente, com o intuito de
escoar o congestionamento de processos e tentar fazê-lo funcionar nos moldes da nossa cultura
jurídica. É preciso ter cautela, pois, a justiça restaurativa é colocada, no campo teórico, como
um “modelo ideal”, quando a realidade do Sistema de Justiça Brasileiro, nesse momento, é
outra e, inicialmente, as duas possuem lógicas de funcionamento incompatíveis. Contudo, é

Segundo Bitencourt (2008, p.13), “O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio,
orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima
se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Se outras formas de sanção ou outros
meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização é inadequada e não
recomendável. Se para o restabelecimento da ordem jurídica violada forem suficientes medidas civis ou
administrativas, são estas que devem ser empregadas e não as penais. Por isso, o Direito Penal deve ser a ultima
ratio, isto é, deve atuar somente quando os demais ramos do Direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida
a bens relevantes na vida do indivíduo e da própria sociedade”.
226
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importante pontuar que as formas alternativas (ou adequadas) de administrar os conflitos são
possibilidades de acesso ao sistema de justiça.
Hoje, um pouco mais madura que ao iniciar a pesquisa de campo, acredito que essa
dificuldade se prendia à insegurança em desvendar uma realidade, em trazer à baila que, embora
eu tenha convicções que a mediação e a justiça restaurativa podem ser alternativas para a
administração de parte dos conflitos no âmbito da lei Maria da Penha, essa ainda não é a
realidade prática do Sistema de Justiça Brasileiro, o que não quer dizer que não seja possível
“trocar as lentes”. Felizmente, venci a mim mesma porque nunca me convenci das teorias
estudadas durante a graduação e a pós-graduação, que, embora muitas delas tenham o seu
mérito, não as aplicavam na vida prática como advogada e, posteriormente, como mediadora
ou como professora. Posso dizer, com segurança, que ainda tenho minhas idealizações e
convicções e que pesquisar e enfrentar a descrição empírica abre a possibilidade de alterar o
quadro atual e passarmos a administrar não só os conflitos criminais familiares, mas, também,
os conflitos.
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