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RESUMO 
 

O presente estudo versa sobre a possibilidade de aplicação do procedimento de mediação 

penal aos casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher sujeitos à 

incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Busca-se, a partir das premissas do 

Direito Penal Mínimo e do princípio da subsidiariedade, bem como das especificidades da 

violência de gênero, investigar uma forma mais adequada de tratamento desse tipo de conflito, 

tendo em vista que a Lei Maria da Penha aposta no punitivismo como forma de responder à 

demanda social pelo combate à violência de gênero, por vezes impondo soluções atentatórias 

aos interesses da própria ofendida. Por sua vez, a mediação, em particular sua modalidade 

transformativa, possui grande potencial para atender a esse tipo de conflito, por destinar-se a 

relações continuadas e promover o empoderamento dos mediandos. Assim, com o intuito de 

verificar a aplicação prática da mediação à violência de gênero, foi realizada pesquisa de 

campo no Projeto íntegra, consistente no acompanhamento de casos de violência doméstica 

em que foram aplicados procedimentos de mediação, constatando-se a efetividade do método 

ora proposto. Finalmente, buscando concretizar a democracia participativa no processo penal, 

e com base nas observações realizadas no Projeto Íntegra, em legislações estrangeiras e no 

Projeto de Lei nº 7.006/06, que visa instituir a Justiça Restaurativa no Brasil, foi formulada 

uma proposta de alteração legislativa da Lei nº 11.340/06, para permitir a remessa de casos 

que envolvam crimes de violência doméstica à mediação e regulando seus respectivos efeitos 

no processo penal. 

Palavras-chave: Direito Penal Mínimo. Subsidiariedade. Mediação Penal. Justiça 

Restaurativa. Violência doméstica contra a mulher. Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).  
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ABSTRACT 

 

The present study deals with the possibility of applying the criminal mediation procedure to 

cases involving domestic and family violence against women subject to Law n. 11.340/06 

(Maria da Penha Law). From the premises of the principle of minimum intervention and the 

principle of subsidiarity, as well as the specificities of gender violence, it is sought to 

investigate a more adequate form to treatment of this type of conflict, since the Maria da 

Penha Law prioritizes the punitivism as a way of responding to the social demand for the fight 

against gender violence, sometimes imposing solutions that are detrimental to the victim's 

own interests. On the other hand, mediation, in particular its transformative modality, has 

great potential to attend to this type of conflict, to be dedicated to continuous relations and to 

promote the empowerment of mediandos. Thus, in order to verify the practical application of 

mediation to gender violence, field research was carried out in the whole project, which 

involved the follow-up of cases of domestic violence in which mediation procedures were 

applied, confirming the effectiveness of the method now proposed. Finally, in order to 

achieve participatory democracy at criminal process, and based on the observations made in 

the Integral Project, in foreign legislations and in Bill n. 7.006/06, which aims to institute 

Restorative Justice in Brazil, a legislative amendment was formulated of Law n. 11.340/06, to 

allow the referral of cases involving domestic violence crimes to mediation and regulating 

their respective effects on criminal proceedings. 

Keywords: Principle of Minimum Intervention. Principle of Subsidiarity. Criminal 

Mediation. Domestic Violence against Woman. Maria da Penha Law (Law n. 11.340/06). 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo tem por escopo investigar a possibilidade de aplicação da 

mediação penal aos delitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos da Lei nº 11.340/06. 

A experiência como estagiária no Núcleo de Combate à Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher do Ministério Público do Estado de São Paulo, em um primeiro 

momento e, posteriormente, o trabalho como Assistente Jurídico no Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo não tardaram a causar uma inquietação no tocante à maneira como os 

conflitos de gênero eram tratados no âmbito do sistema de justiça criminal. 

Diversas perspectivas foram apresentadas e compartilhadas: a estupefação diante 

da vítima que reiteradamente aciona o aparato estatal e depois se arrepende, desperdiçando 

tempo e recursos públicos; a crença segundo a qual a vítima sempre está presa ao ciclo de 

violência, cabendo ao Estado resgatá-la – caso contrário ela fatalmente acabará assassinada 

por seu parceiro após o ciclo se repetir algumas vezes – e punir o agressor, tanto para corrigi-

lo quanto para sinalizar à sociedade que a violência de gênero não será tolerada; a percepção, 

em diversos casos, de que a resposta penal não soluciona o contexto conflituoso que originou 

o delito, não impedindo a reiteração da violência doméstica.  

Nesse sentido, surgiram os questionamentos a respeito do que estava errado e o 

que poderia ser feito para mudar essa situação. Note-se que antes da promulgação da Lei 

Maria da Penha criticava-se a banalização do tratamento da violência de gênero, pois os 

delitos de maior incidência – lesão corporal leve e ameaça – eram crimes de menor potencial 

ofensivo, sujeitos à aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95. Por 

outro lado, com a promulgação da Lei nº 11.340/06, que sinalizava para a sociedade que a 

violência de gênero finalmente estava sendo tratada com seriedade pelo Estado, houve tal 

endurecimento da resposta penal que, na ânsia de proteger a mulher, acabou por desconsiderar 

sua vontade, por vezes adotando uma postura paternalista e tratando-a como mero objeto do 

processo. 

Além disso, não raras vezes os juízes acabavam absolvendo os agressores diante 

da pacificação do casal, porque a aplicação da pena, ainda que formalmente cabível, na 

prática não fazia mais sentido. Entretanto, necessário ponderar, neste caso, que não havia 
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como o magistrado ter certeza de que a situação se encontrava efetivamente pacificada, de que 

a vítima não sofria qualquer tipo de coação, ou mesmo de que novos episódios mais graves 

não ocorreriam no futuro. Dessa forma, absolver com base na pacificação do casal constitui 

uma responsabilidade muito grande para o julgador, que, por meio do processo penal, tem 

acesso a uma parcela bastante restrita da realidade. 

Assim, buscava-se, quando da idealização deste trabalho, uma alternativa que, 

além de valorizar a autonomia da mulher, lidasse com a questão de forma responsável. Para 

isso, parecia essencial que se partisse de uma perspectiva livre dos papéis estereotipados de 

vítima e agressor e houvesse uma maior compreensão das relações humanas. 

A mediação penal – em particular a mediação transformativa –, no âmbito dos 

métodos restaurativos, apresentou-se, nesse sentido, como uma possibilidade bastante 

promissora, na medida em que permitiria o aprofundamento no contexto do conflito, para 

além dos limites da atividade judicante, valorizando a autonomia, voluntariedade e 

corresponsabilização dos envolvidos.  

De fato, a realidade é muito mais complexa do que a diminuta parte da vida das 

pessoas que interessa ao Direito Penal, que enfoca basicamente as circunstâncias em que 

ocorreu delito. A mediação, por sua vez, busca contemplar a situação em sua totalidade, sem 

restringir a discussão às circunstâncias do crime. 

Dessa forma, será investigada a possibilidade de aplicação da mediação aos 

delitos que envolvam violência de gênero, o que pode ir ao encontro da demanda por um 

Direito Penal mínimo, indispensável à efetivação de um Estado Democrático de Direito, haja 

vista atender ao princípio da subsidiariedade, na medida em que oferece um meio de lidar 

com o delito menos lesivo à liberdade individual.  

A utilização da mediação penal, dentre os meios alternativos de solução de 

conflitos e considerando o leque de práticas que compõem a Justiça Restaurativa, foi 

escolhida por ser, em uma primeira análise, a prática que melhor se adequa ao conflito de 

gênero envolvendo violência doméstica.  

Ademais, também é uma forma de promover o acesso à justiça, entendida como 

acesso a uma ordem jurídica justa e voltada à pacificação social, pois busca a efetiva 

pacificação do contexto que gerou a conduta criminosa, para além da mera repressão. 
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Nesse sentido, no primeiro capítulo será delimitado o conceito de Direito Penal 

Mínimo, com ênfase no princípio da subsidiariedade, pois serão os pilares sob os quais se 

sustentará o restante deste trabalho.  

No segundo capítulo abordar-se-á o conceito de violência de gênero e será 

discutida a importância da Lei nº 11.343/06 como um instrumento voltado à efetivação dos 

direitos humanos das mulheres. Além disso, serão problematizados os aspectos penais da 

referida lei, questionando-se sua aptidão para promover o efetivo empoderamento feminino. 

No terceiro capítulo, por sua vez, tratar-se-á da abertura do direito brasileiro aos 

mecanismos alternativos de solução de controvérsias, que se estende à seara penal, embora de 

forma tímida. Serão expostos os principais mecanismos, dentre eles a mediação, que será 

abordada mais detidamente. Será explorada, ainda, a mediação penal, enquanto prática 

restaurativa, bem como a sua possível interface com a persecução penal. 

No capítulo quatro haverá a exposição da pesquisa de campo realizada no Projeto 

Íntegra – Gênero e Família, com o relato dos casos acompanhados e as análises pertinentes, de 

forma a respaldar, em alguma medida, as análises que se seguirão. 

No quinto capítulo, a partir de tudo o que foi discutido ao longo do trabalho, 

ocorrerá a sua finalização com uma proposta de alteração da Lei nº 11.340/06, buscando 

concretizar a possibilidade de a mediação afastar a tutela penal, em observância ao princípio 

da subsidiariedade. 

Por fim, a metodologia utilizada será, na primeira parte, a revisão bibliográfica e, 

na segunda parte do trabalho, mais precisamente no quinto capítulo, será apresentada uma 

pesquisa empírica, valendo-se do relato de casos reais de violência doméstica submetidos à 

mediação, no âmbito do Projeto Íntegra – Gênero e Família. A pesquisa de campo se 

desenvolveu mediante o acompanhamento tanto das sessões de mediação quanto dos 

processos criminais que envolvem os mediandos, como uma forma de verificar a aplicação 

prática do quanto proposto neste trabalho
1
. 

 

  

                                                           
1
 Anote-se que a metodologia da pesquisa empírica será descrita mais detalhadamente no item 4.3.1. 
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1. DIREITO PENAL MÍNIMO E SUBSIDIARIEDADE 
 

 

Considerando os objetivos deste estudo, serão abordados neste primeiro capítulo a 

conceituação de direito penal mínimo, bem como o princípio da subsidiariedade, pressupostos 

da temática a ser desenvolvida nos capítulos seguintes.  

Em um Estado Democrático
2
 e Social

3
 de Direito

4
 a tutela penal está vinculada à 

noção de bem jurídico. Isso significa que a intervenção penal só é considerada legítima 

quando imprescindível ao restabelecimento da paz social, buscando assegurar as condições de 

vida e o desenvolvimento. Com isso, objetiva-se tutelar a liberdade e a dignidade da pessoa 

humana (PRADO, 2014, p. 112). Conforme asseverava ANÍBAL BRUNO: “O Direito Penal 

é um sistema jurídico de dupla face, que protege a sociedade contra a agressão do indivíduo e 

protege o indivíduo contra os possíveis excessos de poder da sociedade na prevenção e 

repressão dos fatos puníveis” (1967, pp. 18-19). 

FERRAJOLI, por sua vez, elaborou a distinção entre os extremos “direito penal 

mínimo” e “direito penal máximo”, para pontuar os maiores ou menores vínculos garantistas 

estruturalmente internos ao sistema penal no tocante à quantidade e qualidade das proibições e 

das penas nele estabelecidas (2002, p. 83). 

Nesse sentido, o autor identifica o direito penal mínimo com o Estado de Direito, 

ou seja, com um tipo de ordenamento no qual o Poder Público ou, mais precisamente, o poder 

                                                           
2
 De acordo com PRADO, “por Estado democrático se entende aquele em que os governos têm legitimação 

democrática, essencialmente à base de eleição por sufrágio universal de assembleias representativas, com a 

participação livre de uma pluralidade de partidos e com um mínimo de informação e debate político. [...] o 

qualificativo democrático acresce um critério em relação ao problema da residência da soberania, uma 

concepção plural da sociedade e uma paralela visão participativa do processo político. [...] A ideia de democracia 

que se deve ter em conta é aquela realmente adstrita aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, como 

democracia em liberdade. Esta modalidade de democracia constitucional – liberal, social e humana – funda-se 

nos postulados essenciais da liberdade, igualdade, legitimidade e divisão de funções” (2014, p. 121). 
3
 Ainda segundo PRADO, “no Estado social, as estruturas econômicas do capitalismo subsistem, mas são 

admitidas intervenções públicas no sentido de corrigir eventuais distorções – propiciando condições de liberdade 

e de igualdade que o indivíduo não pode conseguir isoladamente. Busca-se promover amplamente os valores 

supremos da dignidade, liberdade e igualdade, de forma material e concreta, no sentido de propiciar a todos os 

indivíduos o exercício efetivo dos direitos fundamentais e o livre e pleno desenvolvimento da personalidade” 

(2014, p. 123). 
4
 “O Estado de Direito é aquele cujo ordenamento jurídico positivo confere específica estrutura e conteúdo a uma 

comunidade social, garantindo os direitos individuais, as liberdades públicas, a legalidade e a igualdade formais, 

mediante uma organização policêntrica dos poderes públicos e a tutela judicial dos direitos” (PRADO, 2014, p. 

113). 
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punitivo são rigidamente limitados e vinculados à lei, seja em seu aspecto material ou 

processual (FERRAJOLI, 2002, p. 83).  

O direito penal mínimo seria, assim, condicionado e rigidamente limitado pela lei, 

correspondendo à mais significativa tutela das liberdades individuais em face do poder 

punitivo (FERRAJOLI, 2002, p. 83). Logo, “o direito penal em um Estado Democrático de 

Direito deve ser o último recurso de que o Estado pode lançar mão para proteger bens 

jurídicos, ou seja, o Estado deve intervir o mínimo possível por meio do direito penal” 

(PASCHOAL, 2015, p. 11). ZAFFARONI, na mesma linha, defende que um Estado 

Democrático de Direito pressupõe um direito penal mínimo, cuja função seja a tutela 

estritamente subsidiária de bens jurídicos essenciais (2011, p.78).
5
 

Com efeito, ROXIN ressalta a importância da instituição do Direito Penal, na 

medida em que “ele assegura a paz infra-estatal e uma distribuição de bens minimamente 

justa. Com isso garante ao indivíduo os pressupostos para o livre desenvolvimento de sua 

personalidade, o que se compreende entre as tarefas essenciais do Estado Social de Direito” 

(2006, p. 01). No entanto, o próprio autor destaca a importância de restringir a tutela penal ao 

mínimo indispensável, pois  

 

submete numerosos cidadãos, nem sempre culpados, a medidas persecutórias 

extremamente graves do ponto de vista social e psíquico. Ela [a justiça 

criminal] estigmatiza o condenado e o leva à desclassificação e à exclusão 

social, consequências que não podem ser desejadas num Estado Social de 

Direito, o qual tem por fim a integração e a redução das discriminações 

(ROXIN, 2006, p. 02). 

 

Dessa forma, considerando as consequências negativas da tutela penal, o ideal 

seria que os benefícios buscados com a sua aplicação pudessem ser obtidos de modo 

socialmente menos oneroso (ROXIN, 2006, p. 02).
6
 

                                                           
5
 Conforme ZAFFARONI: “Ante a constatação de que em toda sociedade existe o fenômeno dual ‘hegemonia-

marginalização’, e que o sistema penal tende, geralmente, a torná-lo mais agudo, impõe-se buscar uma aplicação 

das soluções punitivas da maneira mais limitada possível. Igualmente, a constatação de que a solução punitiva 

sempre importa num grau considerável de violência, ou seja, de irracionalidade, além da limitação do seu uso, 

impõe-se, na hipótese em que se deva lançar mão dela, a redução, ao mínimo, dos níveis de sua irracionalidade. 

Esta linha de limitação da intervenção punitiva e redução da irracionalidade (ou violência) da mesma é o que se 

denomina princípio da intervenção mínima”. (ZAFFARONI, 2011, p.78 – grifos no original). 
6
 Segundo ROXIN, “dever-se-ia, assim, enxergar o direito penal como uma instituição necessária em sociedades 

menos desenvolvidas, fundamentada historicamente, mas que é preciso superar. Ele teria um longo passado, 

porém não mais um grande futuro” (2006, p. 02). 
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DOTTI, a seu turno, define o direito penal mínimo como um conjunto de 

princípios e regras que restringem a sanção penal apenas às mais graves lesões aos bens 

jurídicos (2010, p. 107)
7
, cuja observância auxilia a conter o recurso ao Direito Penal, tais 

como a fragmentariedade, a ofensividade e a subsidiariedade (PASCHOAL, 2015, p. 11). 

Segundo o princípio da fragmentariedade, o Direito Penal é apenas um fragmento 

do ordenamento jurídico, destinado apenas às funções mais relevantes de interferência na 

liberdade individual (NUCCI, 2010, p. 168). Nesse sentido, a intervenção penal não se presta 

à tutela de todo e qualquer bem jurídico, nem a toda e qualquer ação ou omissão que venha a 

lesá-lo, destinando-se apenas aos ataques mais insuportáveis a bens jurídicos fundamentais, de 

maior relevância (FRANCO, 2007. p. 49). Ou seja, mesmo que um bem mereça a proteção do 

Direito Penal, não é toda e qualquer lesão que ensejará a sua incidência (PASCHOAL, 2015, 

p. 12). Com efeito, uma proteção penal absoluta e generalizada caracterizaria um Estado 

policial, causando angústia e insegurança aos cidadãos (FRANCO, 2007, p. 49). 

O princípio da lesividade, por sua vez, determina que mesmo que um bem seja 

digno de tutela penal e toda ação a ele atentatória seja objeto de criminalização, a efetiva 

incidência do Direito Penal está condicionada à ocorrência de lesão ou perigo concreto de 

lesão ao referido bem jurídico (PASCHOAL, 2015, p. 12). 

Já o princípio da subsidiariedade, mais caro a este trabalho, consiste em uma 

orientação político-criminal restritiva do jus puniendi (PRADO, 2014, p. 86), fundamentando-

se na ideia de que o Direito Penal, por suas desvantagens, somente pode ser a ultima ratio da 

política social, o que significa que só se deve cominar penas a comportamentos socialmente 

lesivos se o distúrbio social não puder ser eliminado por meios extrapenais menos gravosos 

(ROXIN, 2006, p. 13). Daí a afirmação de que o Direito Penal serve à proteção subsidiária de 

bens jurídicos (ROXIN; ARZT; TIEDEMANN, 2007, p. 8). 

Decorre desse princípio que o Direito Penal não é o único instrumento de controle 

social formal dotado de força coativa, mas apenas o mais grave, motivo pelo qual o recurso a 

ele só deve ser utilizado quando não tenham êxito os meios coativos menos gravosos, de 

natureza não penal (FRANCO, 2007, p. 49). Assim, destaca MOLINA que 

 

                                                           
7
 Nesse sentido, FRAGOSO aponta que “a tendência generalizada é a de reduzir ao máximo a área de incidência 

do Direito Penal, tendo-se em vista o alto custo social que a pena apresenta: as lesões de bens jurídicos só podem 

ser submetidas à pena quando isso seja indispensável para a ordenada vida em comum” (1986, p. 03). 
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O princípio da subsidiariedade expressa, portanto, uma exigência elementar: 

a necessidade de hierarquizar, otimizar e racionalizar os meios disponíveis 

para responder ao problema criminal adequada e eficazmente. Uma autêntica 

exigência de economia social que optará sempre em favor do tipo de 

intervenção menos lesiva ou limitativa dos direitos individuais dado que o 

Direito Penal é o último recurso de uma sã política social (apud FRANCO, 

2007, p. 49). 

 

Em outras palavras, em razão do caráter subsidiário do Direito Penal, a 

intervenção do Estado só é legítima quando não existirem outras formas de proteção de um 

determinado bem jurídico (TOAZZA, 2012, p. 149), menos lesivas e custosas aos direitos 

individuais (FRANCO, 2007, p. 49). Têm-se, assim, os parâmetros de necessidade e utilidade 

da intervenção penal, de maneira que o aparato punitivo deva ser mobilizado apenas para a 

defesa dos bens jurídicos imprescindíveis à paz social e que não possam ser eficazmente 

protegidos de forma menos gravosa (PRADO, 2014, p. 86). 

Nesse sentido, assevera PASCHOAL que  

 

para proteger penalmente um bem, não basta que se trate de bem relevante a 

dada sociedade, faz-se necessário verificar em que medida os outros ramos 

do direito (civil, administrativo, fiscal etc.) ou mesmo outros instrumentos 

(negociação, mediação etc.) não seriam suficientemente eficazes para 

proteger o bem em análise. É em razão do dever de tentar utilizar 

primeiramente todas as outras armas estatais que se pode falar em 

subsidiariedade (2015, p. 11). 

 

Nessa trilha, ROXIN, ARZT e TIEDEMANN defendem que sejam priorizadas, 

no lugar da punição, todas as medidas que possam evitar uma perturbação social, mas que 

tragam para o condenado consequências menos danosas à sua existência social (2007, p. 8).  

Assim, só poderia ocorrer o recurso ao sistema penal quando absolutamente 

necessário a sobrevivência da comunidade, ficando reduzido a um mínimo indispensável e na 

medida em que for eficaz (PRADO, 2014, p. 86). Da mesma forma, NUCCI assevera ser a 

liberdade individual o paradigma da sociedade democrática, motivo pelo qual as infrações às 

normas postas devem ser coibidas por inúmeros instrumentos jurídicos extrapenais antes do 

recurso ao Direito Penal (2010, p. 168). 

Nas palavras de TOLEDO, “o crime é um fenômeno social complexo que não se 

deixa vencer totalmente por armas exclusivamente jurídico-penais” (1994, p. 05). O autor 

defende a ocorrência de um equívoco da opinião pública, dos responsáveis pela 
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Administração e do próprio legislador quando pretendem resolver o problema da 

criminalidade crescente com a edição de novas leis mais abrangentes ou mais severas, pois 

ignoram que o fenômeno criminal possui diversas causas e penetram em um círculo vicioso, 

no qual a lei opera frequentemente como fator criminógeno ou como meio de opressão (1994, 

p. 05). A penalização, por vezes, transcende os limites temporais da pena, limitando 

oportunidades e marginalizando o sujeito apenado (COUTO, 2016, p. 81).  

Por outro lado, é inegável que o Direito Penal atravessa uma grande crise de 

efetividade e credibilidade perante a sociedade. CALMON FILHO, por exemplo, aponta a 

decadência do modelo punitivo atualmente adotado, seja pela ausência de solução na maioria 

dos casos, pela demora na prestação jurisdicional ou, ainda, pela má qualidade das decisões e 

de sua aplicação prática (2005, p. 62). 

Defende o autor que o sistema penal não tem logrado êxito na sua função 

asseguradora de bens jurídicos, nem a pena cumpre satisfatoriamente as funções atribuídas a 

ela, sejam de prevenção geral e especial, seja o resultado socializante ou ainda de retribuição 

(CALMON FILHO, 2005, p. 64).  

Nesse sentido, FRAGOSO, ao destacar a referida a crise, questiona o efeito 

preventivo da intervenção penal: 

[...] não é possível emendar o criminoso através da pena. Verifica-se que a 

prisão necessariamente avilta, deforma a personalidade e corrompe o 

condenado. O exame da administração da justiça criminal revelou que o 

sistema funciona de forma seletiva, profundamente injusta e opressiva. Há 

evidente incongruência entre as aparências do magistério punitivo e suas 

dramáticas realidades (1986, p. 03). 

O recurso ao aparato punitivo é utilizado, na prática, como instrumento não 

apenas de controle social, como também de segurança pública, no combate à violência, razão 

pela qual COUTO assevera que “comumente se apregoa o enrijecimento das penas e a 

ampliação dos tipos penais com a pretensão de compor, com esse ramo do Direito, muitas das 

demandas sociais e alcançar um senso de justiça que somente se apazigua diante de punições” 

(2016, p. 97).  
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Com efeito, o Direito Penal pátrio vem sendo utilizado para responder a 

determinadas demandas sociais de maneira indiscriminada
8
, o que se constata pela 

hiperinflação normativa e pelo denominado Direito Penal de emergência.
9
  

DOTTI ressalta que o fenômeno da inflação legislativa, materializado pelo que 

denomina como “leis de conjuntura”, expressa-se na iniciativa de parlamentares de propor 

soluções para fatos antissociais de extrema complexidade baseando-se apenas da edição de 

leis (2010, p. 105). Segundo o autor, a inflação da legislação especial em matéria criminal 

vem alcançando cifras extraordinárias, causando insegurança jurídica e ineficácia da tutela 

penal: 

Multiplicam-se os projetos de leis penais sancionatórias à medida que 

determinados delitos produzem comoção social ou especial interesse de 

repressão. E, não obstante a previsão legal dos tipos de ilícito, setores do 

Governo e do Congresso Nacional, visando extrair proveitos junto à mídia e 

ao eleitorado, apresentam projetos neocriminalizando condutas já puníveis e 

acrescentando disposições mais rigorosas quanto à pena e ao processo 

(DOTTI, 2010, p. 105). 

 

A hipercriminalização, nesses termos, contribui para a redução do poder 

coercitivo do Direito Penal em face da criação rotineira de tipos penais que não satisfazem a 

exigência de proteção de bens jurídicos. Aponta DOTTI que “tem sido uma constante o 

recurso às leis penais para atender interesses conjunturais do Estado ou de grupos de pressão” 

(2010, p. 106). 

De fato, PRADO assevera que o uso excessivo do Direito Penal não garante uma 

proteção maior e mais efetiva aos bens jurídicos, conferindo ao sistema criminal uma função 

meramente simbólica (2014, p. 86). Assim, faz-se necessário ponderar sobre a aptidão da 

intervenção penal para gerar um mínimo de eficácia, ou seja, deve-se respeitar o princípio da 

                                                           
8
 Segundo CALLEGARI: “A pressão da sociedade, amedrontada com a crescente criminalidade, tem servido 

como justificativa para o aumento da força do Estado, o qual passa a exercer o controle penal, criando [...] novos 

tipos penais, enrijecendo as penas e suprimindo os direitos e garantias constitucionais, chegando até a se falar de 

um ‘direito penal do inimigo’, visando, pura e simplesmente, conter a criminalidade” (2007, p. 433). 
9
 SALO DE CARVALHO define com precisão o contexto em que se desenvolve o Direito Penal de Emergência: 

“O Legislativo, imerso em questões pontuais, realiza alterações/inovações com objetivo de responder 

contingencialmente casos de grande repercussão. Nestes casos as leis normalmente são impulsionadas pela 

demanda punitiva, representando, de forma ótima, o que atualmente se denomina como política criminal 

populista ou populismo punitivo” (2008). 
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efetividade penal
10

, “entendido como a idoneidade concreta da tutela penal na preservação de 

bens jurídicos relevantes” (PRADO, 2014, p. 86). 

O Direito Penal Mínimo, nesse contexto, representa um freio ao conteúdo 

expansivo do controle social penal (FRANCO, 2007, p. 48). Na mesma linha, NUCCI 

assevera que o desrespeito à intervenção mínima somente fomenta o descrédito na lei penal, 

dado que, na prática, as autoridades acabam não aplicando as medidas punitivas criminais 

contra lesões ínfimas, mesmo que previstas, em tese, no ordenamento como infrações penais 

(2010, p. 169). 

Do exposto neste primeiro capítulo, podem ser estabelecidas algumas premissas 

que guiarão o desenvolvimento deste estudo: (i) a necessidade de um Direito Penal Mínimo 

como elemento limitador do poder punitivo estatal em um Estado Democrático e Social de 

Direito; (ii) a existência de um movimento em sentido contrário na atualidade, com o recurso 

indiscriminado ao Direito Penal pelas autoridades como forma de responder às demandas 

sociais, bem como o equívoco dessa estratégia de combate à criminalidade, e (iii) a premência 

de se recorrer, sempre que possível, a instrumentos menos gravosos ao indivíduo do que a 

tutela penal. 

  

                                                           
10

 Segundo o autor, a aplicação deste princípio, que deriva da necessidade da pena, afasta a tutela penal nos casos 

em que não for considerado meio idôneo, adequado ou eficaz para a prevenção do delito (PRADO, 2014, p. 87). 
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2. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 

2.1. Delimitação do conceito 

 

Muitas são as expressões utilizadas para designar o fenômeno em discussão neste 

trabalho, tais como: “violência contra a mulher”, concebida pelos movimentos feministas a 

partir da década de 1960; “violência conjugal”, específica das relações de conjugalidade; 

“violência doméstica”, que abrange manifestações de violência entre outros membros do 

núcleo doméstico, não se restringindo aos cônjuges, e que passou a ter mais evidência nos 

anos 1990; “violência familiar”, empregada no âmbito de atuação judiciária após a edição da 

Lei Maria da Penha; e “violência de gênero”, conceito mais recente utilizado pelo movimento 

feminista para evitar o essencialismo
11

 (DEBERT; GREGORI, 2008, p. 168). 

Desta forma, a fim de restringir o objeto de estudo e direcionar a análise, serão 

exploradas mais detidamente algumas dessas denominações, a partir do conceito de violência. 

 

2.1.1. Conflito e violência  

 

Inicialmente, cumpre salientar que o conceito de violência será aqui abordado a 

partir da perspectiva da cultura patriarcal ocidental, tendo em vista a temática deste estudo, 

qual seja, a violência de gênero tutelada pela Lei nº. 11.340/06, também denominada Lei 

Maria da Penha. 

Os conflitos estão naturalmente presentes no cotidiano das relações interpessoais, 

familiares e institucionais, não se podendo afirmá-lo como ontologicamente negativo
12

, dado 

que é apenas uma manifestação da divergência de opiniões, crenças, ideias, desejos e 

necessidades (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 29).  

                                                           
11

 O essencialismo supõe que homens e mulheres possuem habilidades, competências e comportamentos 

diferenciados e estáveis, gerando, por sua vez, uma categorização sexual de atributos como a personalidade, os 

processos cognitivos, o julgamento moral, entre outros (CYRINO, 2011, p. 80). 
12

 Segundo MUSZKAT e MUSZKAT, “[...] os conflitos são muito importantes para a vida humana, apesar de as 

pessoas não gostarem de lidar com eles. São necessários ao desenvolvimento, uma vez que promovem a 

oportunidade de repensar ideias, comportamentos, e inclusive melhorar a qualidade dos relacionamentos” (2016, 

p. 30).   
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Contudo, diante da dificuldade de lidar com necessidades diferentes e encontrar 

soluções pacíficas, o conflito pode evoluir para a violência, o que ocorre quando esse se torna 

uma disputa de poder, especialmente se uma das pessoas acreditar que o que está em jogo é 

sua autoridade e sua autoestima, não logrando êxito em controlar sua angústia (MUSZKAT; 

MUSZKAT, 2016, pp. 29 e 32). 

A violência, assim, corresponde a uma expressão destrutiva da agressividade
13

, 

consistindo em um desdobramento do desejo de dominar o outro e sentir-se superior e “ao 

contrário do que se pensa, é muito mais uma manifestação de fraqueza do que de força diante 

de alguém” (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 22). 

 

2.1.2. Violência no âmbito da família 

 

MUSZKAT e MUSZKAT defendem que o conflito e a disputa estão sempre 

presentes nas famílias, de modo que cada família tem sua maneira de tentar solucioná-los, 

sendo a violência uma delas, ainda que possivelmente a mais inapropriada (2016, p. 19). É no 

âmbito da família que se desenvolvem as relações de maior intimidade e convivência 

cotidiana, propiciando o surgimento dos sentimentos mais intensos, dentre eles os agressivos 

e violentos (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 23). 

As autoras ainda destacam que em uma família na qual um dos membros pratique 

violência contra outro, seus efeitos atingem a todos os membros do grupo familiar, 

contaminando o ambiente (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, pp. 21-22). Com efeito, a 

violência não raras vezes se torna uma forma de comunicação permanente na família, em 

diversos níveis, e se perpetua para as futuras gerações (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, pp. 

21-22).  

A evolução dos arranjos familiares auxilia na compreensão da violência nesse 

âmbito na atualidade. No passado, predominavam as famílias chamadas extensas, compostas 

por uma rede de parentes diretos e indiretos, filhos adotados e agregados, unidos pelos laços 

consanguíneos ou necessidades patrimoniais. A família era chefiada pelo patriarca, prestando 

a ele respeito e lealdade incondicionais (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, pp. 57-58). 

                                                           
13

 “A agressividade está em todos nós, faz parte da condição humana e é extremamente necessária para a nossa 

sobrevivência no mundo. Ela pode se desdobrar em assertividade ou firmeza, em positividade, em segurança, em 

coragem ou em defesa” (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 22). 
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Os conflitos costumavam ser mais reprimidos, pois a posição de cada membro da 

família determinava as regras de relacionamento, assim, “o respeito e a obediência eram 

fundamentais e observados, fosse por crença, fosse por temor” (MUSZKAT; MUSZKAT, 

2016, p. 26). 

Com o advento da Revolução Industrial, por volta do século XVIII, houve 

significativa transformação dos arranjos familiares. Os homens passaram a realizar o trabalho 

remunerado, enquanto as mulheres permaneciam no lar, encarregadas do cuidado com os 

filhos e os idosos (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 58). As famílias diminuíram de 

tamanho, surgindo na classe média europeia a denominada família nuclear, composta por um 

par de adultos e seus filhos, fase caracterizada pela manutenção do sistema patriarcal, com o 

pai responsável pelo sustento e pela moral da família (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 58). 

Dessa forma, a constituição das famílias nesses moldes, ou seja, o modelo 

patriarcal de relações familiares e sociais, foi fortemente influenciado pela cultura da 

hegemonia masculina (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 75).  O modelo patriarcal  

define o poder do homem sobre a mulher e seus filhos e também a 

submissão complementar da mulher e dos filhos a ele. Isso atribui lugares de 

poder – de superioridade e de inferioridade – nas relações familiares e 

também nas relações sociais entre homens e mulheres. Além disso, associa 

virilidade e masculinidade à força física, à prontidão sexual e à coragem 

(MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 75). 

 

Em meados do século XX, o perfil da família sofreu novas e intensas 

transformações. Nessa época ocorreram diversos fenômenos sociais, tais como a entrada da 

mulher no mercado de trabalho, o desenvolvimento das pílulas anticoncepcionais, os 

movimentos feministas e a ampliação das possibilidades de separação entre casais
14

 

(MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 59). 

   Nesse contexto, a regra velada de obediência absoluta ao chefe da família 

perdeu sua força. “As mulheres, mais livres e participando ativamente do orçamento familiar, 

ganharam mais poder e respeito, e as leis viraram a seu favor” (MUSZKAT; MUSZKAT, 

2016, p. 59). 

                                                           
14

 Quanto à questão da separação de casais, MUSZKAT e MUSZKAT ressalvam que: “[...] a questão do 

descasamento sempre foi um problema típico da classe média devido à preocupação das famílias com a 

manutenção do patrimônio. Nas classes de baixa renda, esse problema não se coloca da mesma maneira, o que 

amplia a margem para que homens e mulheres tenham vários relacionamentos e filhos com diferentes 

companheiros” (2016, p. 59). 
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Houve, também, alterações no tocante às práticas nos relacionamentos amorosos, 

com a diversificação dos arranjos familiares, resultando em uma grande quantidade de 

famílias monoparentais, recompostas (constituídas a partir de casais divorciados) e 

homossexuais (pares masculinos ou femininos) (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 60). Os 

modelos hegemônicos passaram a ser cada vez mais questionados por alguns grupos sociais, 

enquanto outros se apegam a eles, gerando conflitos (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 60). 

Os valores atrelados à cultura da hegemonia masculina, que predominaram na 

cultura ocidental ao logo do desenvolvimento das famílias, ainda permanecem, a despeito das 

relevantes conquistas tanto em relação à situação da mulher quanto aos arranjos familiares. 

Mesmo com tantas mudanças no âmbito doméstico, profissional, político, entre 

outros, caminhando para a progressiva igualdade entre homens e mulheres, questões 

associadas aos papéis atribuídos aos gêneros ainda estão muito presentes no modo de pensar e 

de sentir das pessoas (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, pp. 75-76).  

Enfim, MUSZKAT e MUSZKAT alertam que: 

A violência doméstica é frequentemente fruto desse desajuste entre as 

expectativas de manter-se aderido às normas ditadas pela cultura 

hegemônica, ou machista, e as experiências de vida cotidianas, que seguem 

em direções diferentes (2016, p. 76). 

 

Desse modo, entende-se que não é possível prosseguir sem adentrar na análise do 

conceito de violência de gênero. 

 

2.1.3. Violência de gênero 

 

A definição de violência contra a mulher no Brasil foi elaborada no âmbito de 

uma experiência política realizada nos anos 1980, em que, ao lado de práticas de 

conscientização, militantes feministas promoviam o atendimento a mulheres vítimas de 

violência por meio do chamado SOS-Mulher.
15

  

                                                           
15

 O SOS-Mulher de São Paulo foi a primeira entidade no Brasil criada por iniciativa de grupos feministas em 

1980 com o objetivo de prestar atendimento a mulheres vítimas de violência. Essa entidade atuou durante três 

anos, por meio do atendimento das mulheres em plantões, realização de encaminhamentos para aconselhamento 

jurídico e psicológico e organização de campanhas de conscientização (DEBERT; GREGORI, 2008, p. 180).  
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A construção teórica que embasou essa iniciativa partiu de uma concepção de 

opressão no âmbito do patriarcalismo, ao encontro das discussões feministas no cenário 

internacional (DEBERT; GREGORI, 2008, p. 168). A condição feminina, nesses moldes, 

tinha seu significado vinculado a pressupostos universalizantes, a partir da ideia de que a 

opressão é uma situação partilhada pelas mulheres em razão de seu sexo, independentemente 

do contexto histórico ou cultural em que estejam inseridas (DEBERT; GREGORI, 2008, p. 

168). 

A concepção de sexo feminino, também entendida como formulação causal-

biológica da questão feminina, vale-se de algumas características e determinados papéis tidos 

como naturalmente atrelados a apenas um dos sexos biológicos (MIRANDA, 2016, p. 15). 

Essa atribuição de características com base no sexo “condiciona a repartição dos recursos e a 

posição vantajosa a um dos gêneros, não sendo, como esta teoria pretende ensinar, ‘natural’, 

ontológica” (MIRANDA, 2016, p. 15). 

Essa concepção de violência contra a mulher, entendido o conceito de mulher a 

partir do sexo biológico, não se confunde com a violência de gênero. 

O conceito de gênero foi criado por ROBERT STOLLE em 1968, contudo, a sua 

primeira manifestação pode ser remetida à obra de SIMONE DE BEAUVOIR “O Segundo 

Sexo”, de 1949, com a frase “ninguém nasce mulher, mas se torna mulher” (LAVORENTI, 

2009, p. 32). 

MUSZKAT e MUSZKAT defendem que o gênero é o resultado do processo de 

aculturação a que cada indivíduo é submetido desde o seu nascimento, que determina como 

cada pessoa deve se comportar, sentir e desejar, de acordo com o seu sexo biológico (2016, p. 

64). O sexo, acompanhado do nome correspondente, definirá a identidade social e jurídica do 

bebê, “mas para ele se tornar um ser social é preciso passar por um processo de socialização 

que lhe mostrará o que significa, para a sociedade, ser homem ou mulher” (MUSZKAT; 

MUSZKAT, 2016, p. 64). 

Segundo MIRANDA, o gênero é socialmente construído a partir do aprendizado 

pela mulher de sua condição feminina
16

, assim, com base no paradigma social de gênero, seria 

                                                           
16

 De acordo com OLIVEIRA, “o grande avanço da categoria gênero é decifrar as características históricas e 

sociais das vivências diferenciadas de mulheres e homens, considerando suas escolhas sexuais, desnaturalizando 

os estereótipos estigmatizantes, as oposições binárias, os conceitos universalizantes, porém jamais busca apagar 

as especificidades de cada grupo” (2016). 
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possível analisar claramente em que medida ocorre a perpetuação das desigualdades sociais 

dos gêneros (2016, p. 15).
17

 

A noção de gênero corresponde a um sistema de categorias que cria valores 

distintos para homens e mulheres. MUSZKAT e MUSZKAT defendem que “a esse fenômeno 

de valorização dos corpos corresponde uma desproporção de poderes que, durante milênios, 

privilegiou os homens em detrimento das mulheres”, constituindo essa condição de privilégio 

na hegemonia masculina (2016, p. 65)
18

, mencionada no tópico sobre violência familiar.  

LAVORENTI, por sua vez, defende que a noção de gênero, em si, não explicita 

necessariamente a relação de dominação e exploração, podendo expressar também relações 

igualitárias, de forma que o termo “patriarcado” seria mais claro ao expor a hegemonia 

masculina (2009, pp. 32-33). De todo modo, a essência da discussão reside na análise do 

aspecto relacional entre homens e mulheres, extrapolando o caráter biológico da divisão entre 

masculino e feminino (LAVORENTI, 2009, pp. 32-33). 

Nas palavras do autor:  

 

Apesar da polissemia do conceito de gênero e das nuances de seu enunciado, 

pode-se dizer que o cerne do entendimento está atrelado à observação de que 

a sexualidade biológica depende do contexto social e cultural em que é 

exercida; em outras palavras, com as representações e imagens construídas 

do feminino e do masculino e as interações sociais resultantes 

(LAVORENTI, 2009, p. 33). 

 

De outra face, uma definição de violência de gênero pode ser encontrada, por 

exemplo, na legislação espanhola, na Ley Orgánica nº 1/2004 de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género (LOVG), que, em seu artigo 1º, a conceitua como uma 
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 A partir do conceito de paradigma de gênero, MIRANDA conclui que “a luta pela igualdade de gêneros não 

deve ter como objetivo estratégico uma repartição mais igualitária das posições entre os dois sexos, mas a 

desconstrução desta conexão ideológica, dos papéis assumidos por ambos como naturalmente ligados a 

determinado sexo biológico. Deve haver a desconstrução social de gênero, superando dicotomias artificiais que 

baseiam o modelo androcêntrico de cultura e poder masculino. Mantendo-se estas relações simbólicas, corre-se o 

risco de esquecer a relatividade cultural entre as instituições e o gênero, fazendo com que estas instituições sejam 

consideradas naturais e necessárias e os dois gêneros considerados como biologicamente determinados” (2016, 

pp. 16-17). 
18

 “Considere-se, porém, que o status hegemônico masculino não é democrático nem entre os próprios homens. 

A verdadeira hegemonia é representada pelos homens brancos, ricos e educados. Nas classes de baixa renda, em 

que os homens se sentem socialmente pouco representativos, o espaço da família torna-se essencial para o 

exercício e para o reconhecimento de sua masculinidade” (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 61). 
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manifestação da discriminação, da situação de desigualdade e das relações de poder dos 

homens sobre as mulheres.
19

 

A violência de gênero, assim compreendida, não se esgota na violência doméstica. 

Esta é gerada no âmbito de convivência familiar, podendo ser praticada contra descendentes, 

ascendentes, irmãos etc. A violência de gênero, por sua vez, tem sua origem na discriminação 

estrutural que sofrem as mulheres como consequência dos princípios que regem a ordem 

social estabelecida, os quais determinam a desigualdade na distribuição dos papéis sociais.
20

 

Com efeito, é a posição subordinada da mulher dentro da sociedade que a torna mais 

vulnerável a ser vítima de violência e controle por parte de seu parceiro. 

A expressão “violência de gênero”, portanto, afigura-se mais precisa, uma vez que 

considera a mulher inserida em seu contexto histórico, social, racial, de classe, bem como 

outras particularidades, além de diferenciar a violência de gênero de outras formas de 

violência doméstica.  

Todavia, considerando que este estudo tem como foco os casos alcançados pelo 

Poder Judiciário, sob o crivo da Lei Maria da Penha, faz-se pertinente uma breve análise do 

conceito nela estabelecido.
21

  

Desse modo, a Lei nº 11.340/06 utiliza, em seu artigo 1º, a expressão “violência 

doméstica e familiar contra a mulher”.
22

 Trata-se, conforme CUNHA e PINTO, da “agressão 
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 O referido artigo encontra-se redigido nos seguintes termos: “1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra 

la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder 

de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 

quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. 
20

 Nesse sentido, veja-se “Violencia contra la mujer: aspectos penales y criminológicos”, curso oferecido pela 

Universidad del País Vasco, módulo 3, episódio 1, p. 01. Disponível em https://miriadax.net. Acesso em 

05/05/2018. 
21

 LAVORENTI defende que com a Lei nº 11.340/06 houve um indevido estreitamento da resposta legislativa, 

que não corresponde ao entendimento da violência contra a mulher como ato de discriminação, baseado na 

questão de gênero, não oferecendo a proteção integral que o pressuposto de desigualdade entre homens e 

mulheres demandaria, uma vez que somente um grupo de mulheres seria contemplado pela Lei Maria da Penha – 

restringindo-se ao âmbito doméstico, familiar e de afeto (2016, p. 405). O autor sustenta que as relações de 

parentesco e convivência são apenas um espaço privilegiado para a manifestação da violência de gênero, sendo 

que o reducionismo que equipara a violência doméstica à violência de gênero mascara o verdadeiro caráter da 

violência contra a mulher, que vai além das relações de afeto, familiares e domésticas, abrangendo relações nos 

âmbitos profissional e social (LAVORENTI, 2016, p. 405). 
22

 Segue a redação do artigo 1º da Lei nº 11.340/06: “Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela 

República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar”. 
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contra mulher, num determinado ambiente (doméstico, familiar ou de intimidade) com 

finalidade específica de objetá-la, isto é, dela retirar direitos, aproveitando-se de sua 

hipossuficiência” (2009, p. 1.069). Além disso, o artigo 5º da mesma lei fala que será 

considerada violência contra a mulher qualquer ação ou omissão “baseada no gênero” 
23

.  

Assim, será utilizado o conceito proposto pela lei de “violência doméstica e 

familiar contra a mulher”, considerando, então, a violência de gênero no seio das relações 

domésticas, familiares e de afeto. 

 

2.2. Contexto de criação da Lei Maria da Penha 

 

 

Desde a aprovação da Carta Internacional de Direitos Humanos
24

, ainda sob o 

impacto da Segunda Guerra Mundial, até os dias de hoje, houve um intenso desenvolvimento 

do Direito Internacional dos direitos humanos, resultando em normas de aplicação global e 

regional, com diversos destinatários, tais como refugiados, crianças e mulheres 

(LAVORENTI, 2009, p. 39). A ratificação de tratados internacionais versando sobre direitos 

humanos, inclusive tratados nos quais o Brasil se comprometeu a assegurar os direitos 

humanos das mulheres, teve grande importância para a futura promulgação de uma lei sobre o 

tema (LAVORENTI, 2009, p. 39). 

Nesse sentido, foi realizada no México, no ano de 1975, a I Conferência Mundial 

sobre a Mulher, que resultou na elaboração da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
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 Segue a redação do artigo 5º da Lei nº 11.340/06: “Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência 

doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: [...] I - no âmbito da unidade doméstica, 

compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 

expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 

ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 

independem de orientação sexual.” 
24

 A Carta Internacional de Direitos Humanos é composta pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

aprovada em 10 de dezembro de 1948, complementada em 16 de dezembro de 1966 pelo Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos definiu a compreensão dos direitos e liberdades reportados na Carta 

das Nações Unidas e fundamentou-se no reconhecimento da dignidade inerente a todos os seres humanos. Os 

dois Pactos supracitados, por sua vez, regulamentam mecanismos para a implementação dos direitos humanos e 

consolidam a pessoa como sujeito de direito internacional, atribuindo ao Comitê de Direitos Humanos 

competência para processar delações de violação dos direitos humanos de indivíduo contra qualquer Estado-

Parte (LAVORENTI, 2009, pp.13-15). 
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Formas de Discriminação Contra as Mulheres em 1979, também denominada Convenção da 

Mulher, ou, ainda, Convenção CEDAW, que entrou em vigor em 1981.
25

  

Esta Convenção se destaca por cuidar de tema bem mais amplo que a violência 

doméstica ou familiar, pois trata da discriminação contra a mulher em todos os âmbitos 

possíveis: no lar, no mercado de trabalho, na escola, nos lugares públicos e privados, entre 

outros (NUCCI, 2013, p. 610). Foi o primeiro instrumento internacional a dispor amplamente 

sobre os direitos humanos da mulher, abordando a possibilidade de ações afirmativas que 

contemplassem temas como trabalho, saúde, educação, direitos civis e políticos, estereótipos 

sexuais, prostituição e família (PIMENTEL, 2006, p. 58). Tinha como objetivo promover os 

direitos da mulher na busca da igualdade de gênero e reprimir qualquer forma de 

discriminação (PIMENTEL, 2006, p. 58). 

A Convenção, subscrita pelo Brasil em 1984 e ratificada em 1994
26

, não utilizou, 

no entanto, a expressão “violência de gênero”. Apenas na Conferência das Nações Unidas 

sobre direitos humanos de 1993, em Viena, a violência contra a mulher foi definida 

formalmente como violência de gênero (DIAS, 2007, p. 28).  

Em 1994 foi adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, também 

conhecida como Convenção de Belém do Pará. Este diploma buscou incentivar os Estados a 

editarem normas voltadas ao combate à violência contra a mulher em geral, não se destinando 

exclusivamente à violência doméstica (NUCCI, 2013, p. 610). O documento traz como 

conceito de violência contra a mulher: “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 
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 Discorrendo sobre os antecedentes desta Convenção, LAVORENTI assevera que “o avanço normativo 

gradativo e específico em relação às mulheres guarda relação direta com a Comissão sobre a Situação da Mulher 

(CSW) criada pela Resolução n. 2 (II) do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) em 21 de 

junho de 1946. Em decorrência dos trabalhos da CSW criou-se a Convenção sobre os Direitos Políticos da 

Mulher (1952); a Convenção sobre a Nacionalidade da Mulher Casada (adotada pela Assembleia Geral em 

1957); a Convenção sobre o Consentimento para o Casamento, a Idade Mínima para o Casamento e o Registro 

de Casamento (adotada pela Assembleia Geral em 1962); a Declaração sobre a Eliminação da Discriminação 

contra a Mulher (adotada pela Assembleia Geral em 1967), a qual acabou por servir de base para a Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979” (2009, p. 50). 
26

 Aprovada pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo nº 26/94), foi promulgada pelo Presidente da 

República por meio do Decreto nº 4.377/02. 
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como na esfera privada” 
27

. A Convenção foi ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 

1995, aprovada pelo Congresso Nacional
28

 e promulgada pelo Presidente da República
29

.  

Concomitantemente à assunção de compromissos internacionais pelo Brasil no 

tocante à proteção dos direitos humanos das mulheres, houve grande mobilização social 

interna no sentido de criar e efetivar um sistema de proteção e atendimento para as mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar na legislação brasileira. A partir da década de 1970, 

diversos movimentos feministas se mobilizaram para promover a visibilidade e o 

reconhecimento deste tipo de violência como um grave problema social (CORTIZO; 

GOYENECHE, 2010, p. 103).  

Com os primeiros governos democráticos, após o término da ditadura militar, 

foram adotadas políticas públicas no sentido de combater a violência contra a mulher. Nesse 

sentido, foi criado, em 1983, o Conselho da Condição Feminina em São Paulo, e logo em 

seguida, em 1985, o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres em Minas Gerais 

(BANDEIRA, 2009, p. 413). Outras iniciativas importantes também se destacaram e foram 

institucionalizadas, a exemplo da criação do Programa de Assistência Integral a Saúde da 

Mulher, criado por pressão do movimento feminista com o apoio do Ministério da Saúde 

(BANDEIRA, 2009, p. 413). Contudo, a política pública de maior expressão e repercussão foi 

a criação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (BANDEIRA, 2009, p. 413). 

As Delegacias da Mulher foram criadas para atender a mulheres vítimas de 

violência doméstica, sendo a primeira criada em São Paulo em 1985. O objetivo era oferecer 

delegacias especializadas neste tipo de violência, contando com aparato e preparo dos 

profissionais para atender às especificidades das mulheres vítimas de violência doméstica, que 

não encontravam o acolhimento adequado nas delegacias comuns (DIAS, 2007, p. 22). 

Entretanto, as Delegacias encontraram limitações decorrentes de sua própria 

natureza, uma vez que a violência contra a mulher é um fenômeno complexo e demanda 

recursos além do aparto punitivo. Nas palavras de BANDEIRA: 

assegurar a existência promissora dessas instituições estaria condicionado a 

ir muito além da “síndrome da queixa”, deslocando a compreensão das/os 

agentes para as tensas dinâmicas da violência de gênero. Isso efetivamente 

acabou não ocorrendo, estagnou-se na idéia de que o corpo de agentes das 

                                                           
27

 O texto da Convenção de Belém do Pará está disponível na íntegra em: 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=122009. Acesso em: 30/06/2016. 
28

 Decreto Legislativo nº 107/95. 
29

 Decreto nº 1.973/96. 
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DEAMs não poderia transcender de suas funções formais, e, portanto, não 

poderia assimilar nem a função das assistentes sociais, nem a das psicólogas. 

As/os agentes e delegadas/os destinadas/os à DEAM assumiam a nomeação 

mais como uma forma de intolerância, de desprestígio e até mesmo como um 

castigo (2009, p. 413). 

 

A despeito das dificuldades práticas, cabe ressaltar, porém, que a criação das 

Delegacias da Mulher representou um ganho político, pois o Estado se assumiu como 

formalmente responsável pelo controle da violência contra a mulher (BANDEIRA, 2009, p. 

413). 

Outro marco relevante foi a criação dos Juizados Especiais pela Lei nº 9.099/95, 

buscando dar maior celeridade e efetividade à Justiça, com a simplificação do procedimento 

para crimes menos graves, por meio da criação de medidas despenalizadoras, adoção de um 

rito sumaríssimo e a possibilidade de aplicação da pena antes do oferecimento da denúncia. 

Dessa forma, “a Justiça desafogou-se, ganhou celeridade e diminuiu a ocorrência de 

prescrição, emprestando maior credibilidade ao Poder Judiciário” (DIAS, 2007, p. 21).  

Contudo, em relação à violência contra a mulher, a Lei nº 9.099/95 recebeu 

severas críticas no que concerne a sua aplicação. A primeira delas diz respeito à classificação 

da violência contra a mulher como crime de menor potencial ofensivo, baseada no critério de 

extensão da pena, abrangendo os tipos penais mais frequentes (ameaça, lesão corporal leve e 

injúria). A crítica, nesse ponto, consiste na reprovação de que se transmitisse uma mensagem 

errônea aos jurisdicionados com a classificação desses crimes como sendo de menor potencial 

ofensivo, pois promoveria a trivialização da violência contra a mulher, reforçando 

estereótipos presentes no reconhecimento desse tipo de violência (PASINATO, 2005, p. 96-

97). 

Por outro lado, haveria uma banalização no que diz respeito às penas aplicadas, 

pois as sanções mais frequentes consistiam no pagamento de multa ou cestas básicas 

encaminhadas a instituições de caridade, penas que não revertiam em qualquer benefício para 

a vítima, nem tampouco contribuíam para alterar a situação de violência vivida por ela 

(PASINATO, 2005, p. 97). Na realidade, haveria uma maior vitimização da mulher, que tinha 

suas expectativas ignoradas e era excluída da decisão judicial (PASINATO, 2005, p. 97).
30
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 Sobre a alegada banalização do tratamento da questão da violência contra a mulher, DIAS ressalta que com a 

edição da Lei nº 9.099/95 houve um esvaziamento das Delegacias da Mulher, que frequentemente se limitavam 

a lavrar termos circunstanciados e encaminhá-los a Juízo, além de haver nítidas distorções e inadequações da 
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Observa-se que algumas leis foram promulgadas no sentido de adaptar a 

legislação já existente às especificidades da violência doméstica. A Lei nº 10.455/02 

acrescentou um parágrafo único ao artigo 69 da Lei nº 9.099/95, criando uma medida cautelar 

de natureza penal que permitia ao juiz decretar o afastamento do agressor do lar conjugal na 

hipótese de violência doméstica
31

. A Lei nº 10.886/04, de outra face, inseriu um subtipo à 

lesão corporal leve decorrente de violência doméstica, estabelecendo um aumento da pena 

mínima de três para seis meses de detenção
32

. 

DIAS entende, porém, que essas alterações legislativas não obtiveram grandes 

resultados práticos, em razão dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95. Segundo a 

autora:  

As alterações legislativas foram praticamente inócuas, pois como crime de 

menor potencial ofensivo, ficava dispensado o flagrante se o autor se 

comprometesse a comparecer no Juizado Especial Criminal. Além disso, era 

possível a transação penal, a concessão de sursis (Lei 9.099/1995, art. 89), a 

aplicação das penas restritivas de direitos, e, se a lesão fosse leve, a ação 

dependia de representação (Lei nº 9.099/95, art. 88) (DIAS, 2007, pp. 

23/24). 

 

                                                                                                                                                                                     
referida lei a esse tipo de crime (2007, p. 23). Muitas vezes havia pressão do juiz para a conciliação na audiência 

preliminar, e, se não obtido o acordo, a representação da vítima era realizada na presença do agressor (DIAS, 

2007, p. 23). Ademais, o Ministério Público podia transacionar mesmo após a representação da ofendida, 

propondo aplicação de multa ou pena restritiva de direitos, sem ponderar os efeitos concretos na vida da vítima 

(DIAS, 2007, p. 23).  
31

 De acordo com o parágrafo único do artigo 69 da Lei nº 9.099/95: “Ao autor do fato que, após a lavratura do 

termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se 

imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, 

como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima”. 
32

 Segue a redação do artigo 1º da Lei nº 10.886/04: “Art. 1º. O art. 129 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 9º e 10: “Art. 129. [...] Violência 

Doméstica. § 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou 

com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. § 10. Nos casos previstos nos 

§§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um 

terço).”
33

 Com orientação semelhante, SCARDUELI assevera que: “As organizações que participaram do 

seminário organizado pela CEPIA preocupavam-se com o fato de que a violência doméstica e familiar contra a 

mulher permanecia sob a égide da Lei 9.099/1995, pois isso significava que esse tipo de violência continuaria 

menosprezada e tratada como uma simples ‘briguinha de casal, em que ninguém deveria pôr a colher’, e as penas 

continuariam a ser cestas básicas ou trabalho comunitário”. [...] a análise da aplicação da Lei 9.099/1995, em 

caso de violência contra a mulher, realizada por grupos feministas e instituições que atuavam no atendimento a 

vítimas constatou que a impunidade favorecia os agressores. Dos casos de crimes de menor potencial ofensivo 

que chegavam aos juizados especiais criminais, 70% eram movidos por mulheres em situação de violência 

doméstica; porém, destes, 90% resultavam em arquivamento em audiências de conciliação, em que as vítimas 

não encontravam uma resposta do poder público para as suas demandas, uma vez que, quando havia punição, os 

agressores eram, geralmente, condenados a entregar cestas básicas a instituições filantrópicas. Essa conduta 

jurídica banalizou o entendimento sobre a violência doméstica e familiar contra as mulheres e pode ter 

contribuído para o desestímulo sobre a realização das denúncias por parte delas” (2017, pp. 53-54). 
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A autora considera o baixo índice de condenações como um indicativo do fracasso 

das alterações legislativas e afirma que as absolvições reiteradas seriam consequência do 

pensamento machista dos operadores do Direito, que, com base na preservação da harmonia 

familiar, consagravam a impunidade e condenavam a violência doméstica à invisibilidade
33

 

(DIAS, 2007, p. 24). Tal posição, contudo, merece alguma reserva, uma vez que considera 

apenas a punição como uma forma de resposta adequada do Estado à violência contra a 

mulher, o que se discutirá de forma mais detida adiante. 

Assim, os avanços legislativos no tocante à proteção da mulher até o início dos 

anos 2000 restringiam-se basicamente a alterações pontuais no arcabouço legislativo já 

existente. Houve, então, uma grande mobilização de grupos feministas
34

 por uma lei mais 

abrangente, que fosse apta a contemplar toda a complexidade do problema (CORTES, 2011, 

pp. 39-40). 

Nesse sentido, o objetivo de tais grupos era promover uma legislação que não se 

restringisse apenas à questão penal, alcançando todos os órgãos governamentais responsáveis 

pela segurança, educação, saúde, entre outros (SOARES, 2012, p. 40). Com a promulgação da 

Lei nº 11.340/06, buscou-se retirar o Estado do espaço de omissão legislativa em relação aos 

direitos humanos das mulheres, processo que teve uma grande consequência positiva, 

consistente no aprofundamento do debate público sobre a violência de gênero e sobre as 

limitações do exercício da cidadania pelas mulheres (BARSTED, 2011, pp. 14-15).
35
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 Com orientação semelhante, SCARDUELI assevera que: “As organizações que participaram do seminário 

organizado pela CEPIA preocupavam-se com o fato de que a violência doméstica e familiar contra a mulher 

permanecia sob a égide da Lei 9.099/1995, pois isso significava que esse tipo de violência continuaria 

menosprezada e tratada como uma simples ‘briguinha de casal, em que ninguém deveria pôr a colher’, e as penas 

continuariam a ser cestas básicas ou trabalho comunitário”. [...] a análise da aplicação da Lei 9.099/1995, em 

caso de violência contra a mulher, realizada por grupos feministas e instituições que atuavam no atendimento a 

vítimas constatou que a impunidade favorecia os agressores. Dos casos de crimes de menor potencial ofensivo 

que chegavam aos juizados especiais criminais, 70% eram movidos por mulheres em situação de violência 

doméstica; porém, destes, 90% resultavam em arquivamento em audiências de conciliação, em que as vítimas 

não encontravam uma resposta do poder público para as suas demandas, uma vez que, quando havia punição, os 

agressores eram, geralmente, condenados a entregar cestas básicas a instituições filantrópicas. Essa conduta 

jurídica banalizou o entendimento sobre a violência doméstica e familiar contra as mulheres e pode ter 

contribuído para o desestímulo sobre a realização das denúncias por parte delas” (2017, pp. 53-54). 
34

 Houve a formação do Consórcio de ONGs Feministas para Elaboração da Lei Integral de Combate à Violência 

Doméstica e Familiar contra as Mulheres, formado pelas organizações CFEMEA – Centro Feminista de Estudos 

e Assessoria, ADVOCACI – Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos, AGENDE – Ações em Gênero 

Cidadania e Desenvolvimento, CEPIA – Cidadania, Estudos, Pesquisa, Informação, Ação, CLADEM/BR – 

Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, e THEMIS – Assessoria Jurídica e 

Estudos de Gênero, composto também por juristas e feministas especialistas no tema (CORTES, 2011, p. 43).  
35

 Conforme CAMPOS: “A Lei Maria da Penha reflete a sensibilidade feminista no tratamento da violência 

doméstica. Ao desconstruir o modo anterior de tratamento legal e ouvir as mulheres nos debates que 

antecederam a aprovação da Lei 11.340/2006, o feminismo registra a participação política das mulheres como 
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Essa mobilização culminou na edição da Lei nº 11.340 em 07 de agosto de 2006, 

que logo passou a ser conhecida como Lei Maria da Penha. A lei é conhecida por esse nome 

em referência à farmacêutica MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES, que, após diversos 

episódios de agressão por seu marido, em 29 de maio de 1983 foi atingida enquanto dormia 

por um tiro de espingarda desferido por ele (DIAS, 2007, p. 25). O tiro atingiu sua coluna, 

provocando lesões que a deixaram paraplégica (DIAS, 2007, p. 25). 

O agressor foi levado a júri e condenado em 1991, tendo sido preso apenas em 

2002, dezenove anos após a prática do crime (DIAS, 2007, p. 25), e cumprindo dois anos de 

prisão (CAMPOS, 2017, p. 02). O caso foi, então, levado à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA)
36

, pela própria 

MARIA DA PENHA, pelo Centro pela Justiça Internacional (CEJIL) e pelo Comitê Latino-

Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), e recebido em 20 

de agosto de 1998. 

Como resposta, a Comissão publicou, em 16 de abril de 2001, o Relatório nº 

54/01. Nesse relatório analisa-se o fato denunciado, salientando as falhas cometidas pelo 

Estado brasileiro que, na qualidade de parte do Pacto de San Jose da Costa Rica
37

 e da 

Convenção de Belém do Pará
38

 assumiu, perante a comunidade internacional, o compromisso 

de cumprir o disposto nesses tratados (CUNHA; PINTO, 2012, p. 27).  

No Relatório, a Comissão reconhece que haviam sido tomadas medidas pelo 

Estado brasileiro para eliminar a tolerância em relação à violência doméstica, como a criação 

das delegacias de polícia especiais e de abrigos para mulheres agredidas. Contudo, no caso 

concreto de MARIA DA PENHA, houve verdadeira ineficácia judicial, impunidade e 

                                                                                                                                                                                     
sujeitos na construção desse instrumento legal e sugere uma nova posição de sujeito no direito penal” 

(CAMPOS, 2011, p. 09). 
36

 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem por principal função analisar as petições apresentadas 

denunciando violações aos direitos humanos, assim considerados aqueles estabelecidos pela Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Tais petições podem ser elaboradas por qualquer indivíduo, grupo 

ou Organização Não-Governamental legalmente reconhecida por pelo menos um Estado-membro da OEA. Nos 

termos do artigo 44 da Convenção Americana de Direitos Humanos: Artigo 44 - Qualquer pessoa ou grupo de 

pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da 

Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta 

Convenção por um Estado-parte. 
37

 Ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. 
38

 Ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 2005. 
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impossibilidade de a vítima receber uma reparação, denotando a falta de comprometimento do 

Estado brasileiro para reagir adequadamente em face da violência doméstica
39

.  

Uma das recomendações do Relatório referia-se a uma reparação simbólica
40

 a 

MARIA DA PENHA, que se buscaria concretizar com a edição de uma lei que tivesse por 

objetivo combater a violência contra a mulher (CAMPOS, 2017, p. 02). Assim, conforme já 

exposto, diversas entidades ligadas ao movimento feminista apresentaram ao Congresso 

Nacional um anteprojeto de lei definindo as diversas formas de violência doméstica e familiar 

contra as mulheres e estabelecendo mecanismos para prevenir e coibir este tipo de violência e 

prestar assistência às vítimas, culminando na promulgação da Lei nº 11.340/06 (CAMPOS, 

2017, p. 02). 

Dessa forma, é possível afirmar que a Lei nº 11.340/06 busca assegurar o 

compromisso constitucional de coibir a violência no âmbito das relações domésticas
41

. Além 

disso, a lei faz referência, em sua ementa, não apenas à norma constitucional, mas também às 

Convenções sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e 

a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. 

Com isso, o Brasil buscou sinalizar para a comunidade internacional que está comprometido 

com a proteção dos direitos humanos das mulheres (DIAS, 2007, p. 27). 

 Nesse sentido, não se pode negar que a Lei Maria da Penha materializa um 

reconhecimento do Poder Público no sentido de que essa é sim uma forma de violência que 

interessa ao Estado e a toda a sociedade
42

.  

 

2.3. A Lei nº 11.340/06 

 

                                                           
39

 O conteúdo integral do Relatório nº 54/01 está disponível em 

http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/299_Relat%20n.pdf. Acesso em 10/07/2016. 
40

 A referida recomendação encontra-se no item “VIII. Recomendações” e dispõe: “61. A Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos reitera ao Estado Brasileiro as seguintes recomendações: [...] 3. Adotar, 

sem prejuízo das ações que possam ser instauradas contra o responsável civil da agressão, as medidas necessárias 

para que o Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e material pelas violações aqui estabelecidas, 

particularmente por sua falha em oferecer um recurso rápido e efetivo; por manter o caso na impunidade por 

mais de quinze anos; e por impedir com esse atraso a possibilidade oportuna de ação de reparação e indenização 

civil.” 
41

 Como estabelece o artigo 226, §8º, da Constituição Federal de 1988: “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”. 
42

 CORTIZO e GOYENECHE enfatizam que a naturalização da violência doméstica contra a mulher levou 

durante muito tempo à não consideração de atos violentos como crime e, portanto, à impunidade dos agressores 

(2010, p. 103). 
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Organizada em sete títulos, distribuídos em 46 artigos, a Lei nº 11.340/06 trata da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, da assistência à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, dos procedimentos judiciais a serem adotados, da equipe de 

atendimento multidisciplinar, das disposições transitórias, bem como disposições finais sobre 

a lei. Trata-se de uma lei sintética e que dispõe sobre a criação de novas formas de 

enfrentamento da violência contra a mulher, bem como reafirma o compromisso de 

instituições e medidas já existentes no acolhimento das vítimas (COUTO, 2016, p. 45). 

Em seu artigo 1º é enunciada a criação de mecanismos aptos a coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, o que aponta para a não exclusividade do 

caráter penal em suas previsões. Como observa COUTO: 

A Lei se reveste, em determinados momentos, de roupagem de declaração de 

direitos das mulheres, o que se alinha à ainda atual fase de consolidação da 

democracia e do paulatino reconhecimento de demandas particulares de 

determinados grupos sociais. Compõe, além disso, um fenômeno de 

modificação da forma com que se enxerga a violência, que antes somente 

encontrava locus na segurança pública e hoje acha guarida também em 

temáticas relacionadas a direitos humanos (2016, pp. 45-46). 

 

Nesse sentido, PASINATO destaca a importância da Lei Maria da Penha tratar a 

violência doméstica e familiar contra a mulher como uma violação aos direitos humanos das 

mulheres, classificando os comportamentos violentos em cinco categorias – violência física, 

sexual, psicológica, moral e patrimonial – podendo ser praticados isoladamente ou em 

conjunto, de maneira a contemplar qualquer forma de cerceamento da autonomia e do 

exercício de direitos pelas mulheres (2011, p. 120). MELO e FARIA apontam que, 

historicamente, a construção legal e conceitual dos direitos humanos se deu inicialmente com 

a exclusão da mulher (1998, p. 373).
43

  

Nessa esteira, o artigo 3º, §1º, da lei enuncia o dever do Estado de promover 

políticas públicas para garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações 

                                                           
43

 “Embora os principais documentos internacionais de direitos humanos e praticamente todas as Constituições 

da era moderna proclamem a igualdade de todos, essa igualdade, infelizmente, continua sendo compreendida em 

seu aspecto formal e estamos longe de alcançar a igualdade real, substancial entre homens e mulheres. A 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher foi, dentre as Convenções 

da ONU, a que mais recebeu reservas por parte dos países que a ratificaram” (MELO; FARIA, 1998, p. 373). 
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domésticas e familiares, para resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão
44

.  

Ademais, conforme já apontado acima, a lei propõe que a violência contra a 

mulher seja tratada de forma ampla pelas instituições públicas, não se restringindo à tutela 

penal, mas também prevendo medidas de proteção à integridade física das mulheres e de seus 

direitos, medidas de assistência destinadas a contribuir para o fortalecimento da mulher e 

medidas de prevenção, que buscam romper a reprodução da violência de gênero na sociedade 

(PASINATO, 2011, p. 120).  

De rigor salientar que as medidas não estão hierarquizadas no texto da lei, 

devendo sua aplicação ser equacionada de acordo com as necessidades do caso concreto 

(PASINATO, 2011, p. 120). Portanto, não se pode afirmar que a prevalência do rigor penal 

sobre as outras medidas decorra do texto da lei (PASINATO, 2011, p. 120).  

Nas palavras de PASINATO: 

Dada a amplitude das ações que são previstas na legislação, as condições 

para sua aplicação incluem mudanças substantivas nas políticas de segurança 

pública e no judiciário, mas também requerem a integração entre políticas e 

serviços nas áreas de segurança, justiça, saúde, assistência social, médica, 

psicológica, entre outras (2011, p. 120). 

 

Neste ponto, cumpre apresentar alguns aspectos controversos no tocante à tutela 

penal prevista na Lei nº 11.340/06. Ressalte-se que o objetivo não é desqualificar a luta por 

igualdade de gênero, mas sim permitir a reflexão sobre o real alcance da lei, para verificar se 

ela realmente atende aos fins a que se propõe, evitando que seja utilizada como instrumento 

para o punitivismo exacerbado que domina a generalidade das políticas criminais atuais. 

KARAM, nesse sentido, critica o rigor punitivo da lei, a qual aposta 

equivocadamente na intervenção penal como forma de enfrentar a violência de gênero, 

superar os resquícios patriarcais e eliminar a discriminação contra a mulher (2006).
45

 

                                                           
44

 Segue a redação do artigo 3º, §§1º e 2º da Lei nº 11.340/06: “Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as 

condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 

à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito 

e à convivência familiar e comunitária. § 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os 

direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.§ 2º Cabe à família, à 

sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no 

caput.” 
45

 Conforme assevera FRAGOSO, “é inútil tentar evitar certas ações tornando-as delituosas” (1986, p. 04). 
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Afirma KARAM que movimentos feministas, ao lado de outros movimentos 

sociais, aderiram à intervenção do sistema penal como pretensa solução para os problemas 

sociais, contribuindo para a legitimação de um maior rigor penal que marcou as legislações de 

todo o mundo no final do século XX, o qual “se faz acompanhar de uma sistemática violação 

a princípios e normas assentados nas declarações universais de direitos e nas Constituições 

democráticas, com a crescente supressão de direitos fundamentais” (2006). 

Ademais, a autora destaca existir na Lei nº 11.340/06 um afã de superproteger a 

mulher que acaba muitas vezes por impor violações a seus direitos, contrariando sua vontade 

e seus interesses (KARAM, 2006)
46

.  

Tais aspectos serão esmiuçados a seguir, mediante a análise de alguns pontos 

controversos da referida lei. 

 

2.3.1. Medidas protetivas de urgência 

 

Os artigos 12 e 19 da Lei n 11.340/06 preveem a aplicação de medidas protetivas 

à vítima de violência doméstica. Tais medidas caracterizam-se por sua natureza cautelar, 

visando resguardar a integridade da ofendida no curso do processo, coibindo novos episódios 

de violência.
47

 
48

  

                                                           
46

 Assevera KARAM que “A proibição de uma conduta que atenta contra a pessoa não pode servir para tolher, 

ainda que indiretamente, a liberdade dessa mesma pessoa que a norma pretende proteger. A realização de 

direitos fundamentais evidentemente não convive com a contrariedade aos anseios e aos direitos dos próprios 

titulares dos bens destinatários da tutela jurídica. Quando se insiste em acusar da prática de um crime e ameaçar 

com uma pena o parceiro da mulher, contra a sua vontade, está se subtraindo dela, formalmente dita ofendida, 

seu direito e seu anseio a livremente se relacionar com aquele parceiro por ela escolhido. Isto significa negar-lhe 

o direito à liberdade de que é titular, para tratá-la como se coisa fosse, submetida à vontade de agentes do Estado 

que, inferiorizando-a e vitimizando-a, pretendem saber o que seria melhor para ela, pretendendo punir o homem 

com quem ela quer se relacionar — e sua escolha há de ser respeitada, pouco importando se o escolhido é ou não 

um “agressor” — ou que, pelo menos, não deseja que seja punido” (2006). 
47

 Segue a redação dos artigos mencionados: “Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes 

procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: [...] III - remeter, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas 

protetivas de urgência; [...] § 1º O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá 

conter: I - qualificação da ofendida e do agressor; II - nome e idade dos dependentes; III - descrição sucinta do 

fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. [...] 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. § 2º As medidas protetivas de 

urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de 

maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3º  Poderá o juiz, 

a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência 
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O artigo 22 da Lei nº 11.340/06 traz um rol exemplificativo de medidas protetivas 

que impõem comportamentos ao agressor. Tais medidas podem ser aplicadas de imediato 

após a constatação da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, em conjunto 

ou separadamente.
49

 

Para sua aplicação devem ser observados os pressupostos apontados pela doutrina 

para a concessão de medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus bonis 

iuris. Em outras palavras, é necessário ao menos um começo de prova e uma situação de 

urgência, podendo o magistrado designar a audiência de justificação prévia prevista no artigo 

804 do antigo Código de Processo Civil
50

 (CUNHA; PINTO, 2012, p. 135). 

O artigo 23, por sua vez, elenca medidas que determinam providências relativas à 

ofendida, buscando protegê-la (CUNHA; PINTO, 2012, p. 148).
51

 

                                                                                                                                                                                     
ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu 

patrimônio, ouvido o Ministério Público”. 
48

 Da redação do artigo 12 se depreende que a requisição de medidas protetivas depende de solicitação da 

ofendida, no entanto o artigo 19 dispõe que as medidas podem ser concedidas a pedido da vítima ou a 

requerimento do Ministério Público. Para harmonizar o aparente conflito, CUNHA e PINTO sugerem que em 

um primeiro momento, perante a autoridade policial, cabe à ofendida pedir as medidas protetivas (2012, p. 91). 

Contudo, nada impede que o Ministério Público possa pedi-las em juízo, de ofício, especialmente quando o fizer 

em defesa de eventuais incapazes que convivam em meio ao relacionamento conflituoso (CUNHA; PINTO, 

2012, p. 91). Ademais, cabe ressaltar que a ofendida pode requerer as medidas protetivas diretamente ao juiz, 

sem intermédio de advogado, conforme o disposto no artigo 27 da Lei nº 11.340/06, o qual estabelece a 

obrigatoriedade da assistência de advogado em todos os atos processuais, exceto no requerimento de medidas 

protetivas. Porém, uma vez passada a situação de urgência, deve-se retornar à regra do artigo 27, nomeando-se 

advogado para acompanhar a vítima (CUNHA; PINTO, 2012, p. 116). 
49

 Segue a redação do artigo 22 da Lei nº 11.340/06: “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: I - suspensão da posse ou restrição do 

porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 

2003; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas 

condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite 

mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de 

atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. § 1º  As 

medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a 

segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério 

Público. § 2º  Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no 

caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, 

corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de 

armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob 

pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. § 3º Para garantir a 

efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força 

policial. § 4º  Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do 

art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil)”. 
50

 Tal instituto encontra correspondência com o artigo 300, §2º, do Novo Código de Processo Civil. 
51

 De acordo com a redação do artigo 23 da Lei nº 11.340/06: “Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de 

outras medidas: I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou 

de atendimento; II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após 
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A aplicação prática das medidas protetivas é fonte de grande controvérsia. De 

acordo com estudo empírico realizado pela CEPIA
52

, que promoveu entrevistas com 

operadores do Direito e outras pessoas que trabalham com a aplicação da Lei Maria da Penha, 

é possível afirmar que existe um consenso entre as pessoas entrevistadas no sentido de que as 

medidas protetivas são a principal inovação trazida pela lei (PASINATO, 2015, p. 416). Os 

aspectos positivos apontados pelos entrevistados seriam a possibilidade de uma resposta 

rápida para as mulheres, bem como proteger sua integridade física e resguardar os direitos de 

seus filhos e dependentes (PASINATO, 2015, p. 416)
53

. 

Nesse sentido, foi apontado no estudo que as medidas aplicadas com maior 

frequência são as que limitam o contato entre vítimas e agressores, tais como afastamento do 

lar comum, proibição de frequentar os mesmos lugares que a ofendida e proibição de contato 

(telefônico, por mensagens ou, ainda, qualquer outro meio) (PASINATO, 2015, p. 417). 

Entende-se que com essas medidas criar-se-ia uma rede de proteção para a mulher, que teria 

então alguma tranquilidade para decidir o que fazer em relação à situação de violência em que 

está imersa (PASINATO, 2015, p. 417). 

No entanto, são noticiados severos problemas práticos na aplicação das medidas, 

pois cada órgão atribui a responsabilidade pelas deficiências à ineficiência dos outros órgãos. 

Dessa forma, as medidas são solicitadas em sua grande maioria nas delegacias de polícia, 

sendo também requisitadas pela Defensoria Pública e, conforme os relatos, a maioria é 

deferida (PASINATO, 2015, p. 417). Contudo, se por um lado existe por parte das delegacias 

a preocupação de enviar os documentos ao Judiciário no prazo de 48 horas, por outro os juízes 

se queixam de receber relatos precários e poucas evidências para embasar suas decisões. Já 

nas delegacias se critica a lentidão dos juízes para realizar a apreciação e decisão sobre as 

medidas solicitadas (PASINATO, 2015, p. 417). Ademais, também é criticada a demora em 

                                                                                                                                                                                     
afastamento do agressor; III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a 

bens, guarda dos filhos e alimentos; IV - determinar a separação de corpos”. 
52

 Buscando analisar a efetividade da aplicação da Lei nº 11.340/06 e seus efeitos para a ampliação do acesso à 

justiça para mulheres vítimas de violência, a CEPIA – Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e 

Ação(RJ)/Fundação Ford realizou um projeto baseado no estudo de casos em Porto Alegre, Recife, Salvador, 

Rio de Janeiro e São Paulo, por meio da entrevista de 64 operadores do Direito e outros profissionais que 

trabalham com a aplicação da Lei nº 11.340/06. Os resultados são apresentados e discutidos no artigo “Acesso à 

Justiça e Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres: as percepções dos operadores jurídicos e os limites 

para a aplicação da Lei Maria da Penha”, de autoria de WÂNIA PASINATO e publicado na Revista Direito GV, 

jul-dez 2015, p. 407-428. 
53

 É importante frisar que o estudo indica que as Delegacias da Mulher e Juizados pesquisados não foram 

capazes de fornecer dados precisos a respeito da quantidade de medidas protetivas solicitadas e deferidas, razão 

pela qual suas conclusões são em grande parte baseadas na percepção das pessoas entrevistadas (PASINATO, 

2015, p. 417). 
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se realizar a notificação de vítimas e agressores sobre a decisão judicial e ausência de 

acompanhamento das medidas (PASINATO, 2015, p. 417). 

Foi verificado, também, um descrédito nas delegacias em relação às solicitações 

de medidas protetivas. Muitas policiais entrevistadas relataram a percepção de que a medida 

protetiva é utilizada como uma forma de a mulher conseguir a separação de forma mais 

rápida, evitando o processo judicial na Vara da Família, especialmente mulheres que não 

teriam condições econômicas de suportar os gastos de um divórcio (PASINATO, 2015, pp. 

419-420). Para tanto, inventariam histórias de ameaças que nunca ocorreram e das quais não 

possuem provas, pedindo medidas de afastamento do lar conjugal ou separação. Nesse 

sentido, as policiais demonstraram desconfiança em relação a advogados e defensores 

públicos, sugerindo que eles orientariam as mulheres a proceder dessa forma (PASINATO, 

2015, pp. 419-420).
54

  

Assim, a pesquisa realizada pela CEPIA revela que, embora tidas como um 

avanço, na prática, as medidas protetivas ainda suscitam dúvidas quanto a sua aplicação, 

produzem efeitos colaterais indesejados e suscitam críticas entre os profissionais, criando um 

ciclo de responsabilização entre eles:  

Nas delegacias, se queixam do encaminhamento realizado pelas defensorias, 

nas defensorias acusam as policiais de fazer “corpo mole” e não providenciar 

a solicitação das medidas protetivas. Nas promotorias, observam que as 

mulheres chegam desinformadas e nos juizados, juízes e juízas queixam-se 

que recebem pouca informação nas peças policiais (PASINATO, 2015, p. 

419). 

 

Essas situações denotam a falta de comunicação e cooperação entre as 

instituições, provocando distorções e ineficiência dos serviços prestados e prejudicando a 

destinatária final, que é a mulher que busca esses serviços.   

Além disso, uma queixa frequente entre juízes e promotores é a dificuldade de 

obter elementos para embasar a concessão das medidas, uma vez que os episódios de 

violência costumam ocorrer no âmbito privado, sendo que as poucas testemunhas em geral 

são familiares que podem não desejar depor por uma série de razões, tais como medo, 

dependência financeira, ou a convicção de não ser adequado interferir na vida do casal 

(PASINATO, 2015, p. 218). Assim, a concessão das medidas se dá basicamente com base na 
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 A percepção da banalização do uso das medidas protetivas fica evidenciada nas expressões utilizadas pelas 

policiais para se referir ao comportamento das mulheres, como “disque-separação” e “separação-express”. 

(PASINATO, 2015, pp. 419-420). 
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palavra da vítima e sem a versão do agressor, o que gera resistência em alguns juízes, por não 

observar o contraditório, por vezes inviabilizando o deferimento (PASINATO, 2015, p. 218).  

Por esta razão, muitos magistrados determinam o retorno dos autos à delegacia 

para a colheita de mais elementos informativos, ou esperam a intervenção da equipe 

multidisciplinar e o laudo psicológico que será produzido por ela, medidas que consomem 

tempo e comprometem o caráter emergencial da medida protetiva (PASINATO, 2015, p. 

218).
55

 

Outro problema apontado no estudo é a morosidade na tramitação do processo 

criminal, o que faz com que muitos processos prescrevam sem decisão de mérito, fazendo 

com que, ao final, a medida protetiva seja o único provimento que a vítima tenha obtido 

(PASINATO, 2015, p. 417). Nesse sentido, uma Defensora Pública entrevistada manifestou 

sua preocupação com a possibilidade de a Vara de Violência Doméstica ter se transformado 

em um órgão proferidor de medidas protetivas, e não de sentenças (PASINATO, 2015, p. 

417)
56

. 

Tratam-se, na realidade, de dificuldades inerentes à opção legislativa pela via 

jurisdicional para a resolução dos conflitos envolvendo violência doméstica contra a mulher. 

O Judiciário é lento, custoso, possui um imenso aparato burocrático no meio do qual a 

dimensão humana dos problemas se perde e, como se verifica com essa crítica, muitas vezes 

sequer dá uma resposta definitiva às partes, visto que o processo acaba prescrito. A medida 

protetiva, assim, por vezes acaba sendo a única resposta que as partes recebem, o que é 

absolutamente inadequado seja do ponto de vista jurídico quanto da perspectiva da realidade 

das pessoas envolvidas.  

Com efeito, a medida protetiva nada mais é que uma medida cautelar, que, por sua 

própria natureza, é concedida às pressas e, em geral, sem observância do contraditório, cujo 
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 Conforme o estudo em discussão: “no Rio de Janeiro, uma delegada afirmou que um pedido de medidas 

protetivas pode levar de 4 a 6 meses para ser analisado pelo juiz. Em São Paulo, embora o deferimento seja mais 

rápido, ele não é feito de forma automática, principalmente quando o(a) juiz(a) encontra dificuldade para analisar 

a situação e separar a proteção da mulher da proteção da família” (PASINATO, 2015, p. 218). 
56

 Nesse sentido, é controversa a natureza das medidas protetivas, uma vez que a lei não é clara a esse respeito, 

tampouco em relação a sua duração. Assim, em São Paulo, medidas relacionadas a separação conjugal, guarda 

de filhos e alimentos são aplicadas como medidas cautelares pelo prazo de 30 dias. Após esse período, se a 

vítima tiver interesse na continuidade da situação estabelecida pela medida deve ajuizar ação na Vara da Família 

(PASINATO, 2015, p. 418-419). Já em Porto Alegre as medidas são estabelecidas pelo prazo de seis meses e, na 

Bahia, por prazo indeterminado. Um Defensor Público baiano aponta que existem medidas protetivas em vigor 

há mais de dois anos sem que tenha sido proferida decisão no processo principal. Segundo ele, cria-se com isso 

uma situação de “limbo jurídico”, pois a situação de conflito familiar acaba sendo regulada por um longo 

período pela medida protetiva, muitas vezes sendo determinado afastamento do lar e dos filhos, sem que a 

questão de direito material – a ocorrência do crime – tenha sido apreciada (PASINATO, 2015, p. 418-419). 
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objetivo é preservar uma situação até que seja dado o provimento final. Ademais, após o 

deferimento das medidas, não há qualquer acompanhamento pelos órgãos da Justiça no que 

concerne à situação concreta daquelas pessoas e de suas necessidades em relação ao conflito 

que as levou ao Judiciário. 

Outra questão polêmica envolvendo a aplicação das medidas protetivas diz 

respeito à promulgação da Lei nº 13.641/18, de 03 de abril de 2018, que acrescentou o artigo 

24-A à Lei nº 11.340/06, que tipificou a conduta de descumprir medida protetiva imposta por 

juízo cível ou criminal
57

. 

Até então se discutia se o descumprimento de medida protetiva poderia configurar 

o crime de desobediência previsto nos artigos 330 e 359 do Código Penal, predominando no 

Superior Tribunal de Justiça o entendimento em sentido negativo
58

.    

ALCÂNTARA, FRANÇA e SANTOS criticam a alteração legislativa sob o 

argumento de que não atenderia a um processo penal de garantias, pois flexibilizaria as 

garantias básicas de quem se submete à persecução penal em juízo (2018, pp. 08-09). Antes 

da alteração, o descumprimento das medidas protetivas de urgência contra vulneráveis, tais 

como mulheres, idosos, criança, adolescente, enfermo e pessoa com deficiência importava na 

decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo 

Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11 (ALCÂNTARA; FRANÇA; SANTOS, 

2018, pp. 08/09). Como era uma restrição cautelar à liberdade de locomoção, cabia ainda a 

discussão acerca dos pressupostos e requisitos da medida constritiva, obrigando o magistrado 

a realizar um juízo de proporcionalidade (ALCÂNTARA; FRANÇA; SANTOS 2018, pp. 08-

09).  

Com o novo tipo penal, o descumpridor da medida protetiva responderá 

criminalmente, o que representa um endurecimento severo da resposta estatal. Conforme os 

referidos autores: 

constata-se a tipificação de uma conduta que já possuía sanção prevista, 

criando-se um tipo penal ‘novo’, similar ao que já existia no ordenamento, 
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 Segue a redação do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06: “Art. 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”. 
58

 Contra a configuração do crime de desobediência, cfr. Habeas Corpus nº 305.409/RS, Superior Tribunal de 

Justiça, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. Em sentido contrário, cfr. Apelação nº 70053723656, 3º Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rel. Des. JAYME WEINGARTNER NETO, Julgado em 

27/06/2013. 
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agora com regime mais gravoso, um exemplo nítido do que Álvaro Pires 

chamou de racionalidade penal moderna, com a cultura da obrigação de 

punir ilimitadamente (ALCÂNTARA; FRANÇA; SANTOS, 2018, p. 09). 

 

Trata-se, com efeito, de uma aposta no rigor penal como forma de dissuadir o 

agente do comportamento violento. 

 

2.3.2. Vedação à aplicação da Lei nº 9.099/95 

 

O artigo 41 da Lei nº 11.340/06 veda a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos crimes 

praticados envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.
59

  

Conforme já referido, o objetivo desta proibição foi evitar a banalização da 

persecução penal do autor de crime envolvendo violência contra a mulher, pois se entendeu 

que a Lei nº 9.099/95 ocasionou a aplicação generalizada das medidas despenalizadoras de 

natureza real, em especial a imposição do pagamento de cestas básicas (CUNHA; PINTO, 

2012, pp. 113-114). Com a vedação a tais institutos, portanto, busca-se fazer o agressor 

cumprir pena de caráter pessoal, ou seja, privativa de liberdade ou restritiva de direitos 

(CUNHA; PINTO, 2012, pp. 113-114).  

Além disso, o artigo 17 proíbe especificamente a aplicação de penas de cestas 

básicas ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o 

pagamento isolado de multa.
60

 
61
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 De acordo com o artigo 41 da Lei nº 11.340/06: “Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 

contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
60

 Segue a redação do artigo 17 da Lei nº 11.340/06: “É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de 

pena que implique o pagamento isolado de multa”. 
61

 Um questionamento relevante diz respeito à aplicabilidade da vedação à aplicação da Lei nº 9.099/95 às 

contravenções penais, uma vez que a redação do artigo 41 contém a expressão “crimes”, ao invés da expressão 

“infração penal”, que contemplaria tanto crimes quanto contravenções, não se podendo olvidar que não é 

admitida interpretação extensiva em matéria penal. A relevância dessa discussão está no fato de algumas 

contravenções serem bastante frequentes no âmbito da violência doméstica, tais como vias de fato, perturbação 

do trabalho ou sossego alheio, importunação ofensiva ao pudor e perturbação da tranquilidade, previstos, 

respectivamente, nos artigos 21, 42, 61 e 65 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei nº 3.688/41). A esse 

respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou no julgamento do Habeas Corpus nº 280.788/RS o 

entendimento no sentido de que a vedação à aplicação da Lei nº 9.099/95 se estende às contravenções penais, 

pois caso contrário se estaria desconsiderando os fins sociais da lei, que buscou dar concretude ao texto 

constitucional e aos tratados e convenções internacionais de erradicação de todas as formas de violência contra a 

mulher, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral (Habeas Corpus n. 280.788/RS, Superior Tribunal 

de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 03.04.2014; no mesmo sentido é a decisão do Supremo Tribunal 

Federal no Habeas Corpus nº 106.212/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, j. 24.03.2011). 
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Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal deliberou pela 

constitucionalidade deste artigo na decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 4.424/DF e na Ação Direta de Constitucionalidade nº 19/DF, em 09 de fevereiro de 2012
62

, 

e o Superior Tribunal de Justiça reforçou a aplicação do artigo com a edição da súmula 536, 

publicada em 15 de junho de 2015, que dispõe: “A suspensão condicional do processo e a 

transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha”. 

Contra essa orientação, HERMANN defende que a aplicação dos institutos 

despenalizadores e as informalidades da nº Lei 9.099/95 poderiam representar um ganho se 

estimulados pela proposição de respostas para o enfrentamento do conflito que ocorressem 

fora do sistema penal formal (2000).  

Poderia, assim, ser bastante positiva a possibilidade de resolver o conflito por 

meio da conciliação, bem como a prolação decisões com “caráter social”, como o 

encaminhamento do agressor a tratamento para alcoolismo, drogadição ou problemas 

psicológicos, e, ainda, medidas socioeducativas que contemplem a conscientização sobre os 

direitos das mulheres e a construção de uma cidadania de gênero baseada na equidade 

(HERMANN, 2000). 

MELLO, ROSENBLATT e MEDEIROS, por sua vez, afirmam que a proibição da 

aplicação da Lei nº 9.099/95 criou a regra do “cárcere necessário”, impedindo a incidência 

dos institutos despenalizadores e ignorando a crise atual do sistema punitivo (2016).  

Na mesma trilha, CELMER e AZEVEDO defendem que a melhor forma de tratar 

conflitos envolvendo violência contra a mulher é fora do sistema penal e que a competência 

                                                                                                                                                                                     
Nesse sentido, LENIO STRECK defende que, considerando os objetivos expressamente expostos nas 

Disposições Preliminares e nas Disposições Gerais (Títulos I e II) da Lei nº 11.340/06, fica claro que o legislador 

optou por submeter à Lei Maria da Penha qualquer ação ou omissão que caracterize violência doméstica e 

familiar contra a mulher, seja ela física ou psicológica, de modo que não faz sentido buscar no artigo 41 uma 

distinção entre crimes e contravenções penais para fins de competência e abrangência. O autor sustenta, ainda, 

que nada indica que o artigo 41 trate do âmbito de incidência da lei, ainda mais porque se encontra em suas 

disposições finais. O referido artigo se prestaria apenas a estabelecer a não-incidência das medidas 

despenalizadoras aos crimes, de modo que, no tocante às medidas despenalizadoras, tais como suspensão 

condicional do processo, acordo civil e transação penal, não haveria óbice à sua aplicação às contravenções 

(STRECK, 2011, p. 94-96). 
62

 A Ação Direta de Constitucionalidade nº 19 foi ajuizada pela Presidência da República e pedia que fosse 

confirmada a legalidade de alguns dispositivos da Lei nº 11.340/2006. Por unanimidade, os ministros 

acompanharam o voto do relator e concluíram pela procedência do pedido a fim de declarar constitucionais os 

artigos 1º, 33 e 41 da Lei. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424/DF, por sua vez, foi ajuizada pela 

Procuradoria-Geral da República questionando a constitucionalidade dos artigos 12, inciso I; 16; e 41 da Lei nº 

11.340/2006. Por maioria de votos, vencido o presidente, ministro CEZAR PELUSO, decidiu-se pela não 

aplicação da Lei nº 9.099/1995 aos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e que nos 

crimes de lesão corporal cometidos nesse contexto, mesmo de caráter leve, a ação penal será pública 

incondicionada. 
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dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar esses crimes trouxe espaço para 

importantes iniciativas nesse sentido (2007, p. 17). A título de exemplo, mencionam pactos de 

respeito mútuo, encaminhamento para grupos de conscientização de homens agressores, entre 

outros (CELMER; AZEVEDO, 2007, p. 17). Na opinião dos autores, o equívoco consistente 

na banalização da aplicação de cestas básicas gerou a reação de retorno ao apelo à tutela 

penal, promovendo um verdadeiro retrocesso (CELMER; AZEVEDO, 2007, p. 17).
63

 

 

2.3.3. Lesão corporal e a representação criminal 

  

Em 19 de fevereiro de 2012, verificou-se uma significativa alteração na 

interpretação do artigo 16 da Lei nº 11.340/06 a partir das referidas decisões do Supremo 

Tribunal Federal (ADI nº 4.424/DF e ADC nº 19/DF), nas quais se estabeleceu que nos 

crimes de lesões corporais leves que envolvam violência doméstica a ação penal é pública 

incondicionada. Dessa forma, nesses casos não caberia mais retratação, dado que tanto a 

representação como a retratação são institutos típicos da ação penal pública condicionada 

(CUNHA; PINTO, 2012, p. 105). 

Assim, tratando-se de ação penal pública incondicionada, a vontade do ofendido é 

irrelevante, e o Ministério Público pode dar início à ação penal independentemente de 

qualquer manifestação de vontade prévia por parte do ofendido, com base no princípio da 

obrigatoriedade. Logo, não mais se cogita da designação da audiência de retratação para os 

crimes de lesão corporal leve, dado que sequer há representação, muito menos a possibilidade 

de se retratar (CUNHA; PINTO, 2012, p. 105)
64

.
65
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 No mesmo sentido, SOARES assevera que “Os Juizados Especiais Criminais (Jecrim), pela má utilização de 

alguns bons recursos de que dispunham, contribuíram para a banalização da violência doméstica e para a 

generalização da ideia de que a Justiça era incapaz de inibi-la. No entanto, os ritos processuais dos Jecrims 

previam espaços, seja nas audiências de conciliação, seja nas audiências de instrução e julgamento, para que as 

partes se manifestassem e expressassem seus pontos de vista, suas leituras dos fatos, seus anseios, preocupações 

e desejos. Sabe-se que, na prática, isso não acontecia e que as vítimas eram recorrentemente pressionadas por 

conciliadores e juízes a desistir de levar adiante suas denúncias para corresponder à celeridade exigida na 

solução dos processos. Em muitos juizados, as audiências de conciliação eram deixadas a cargo de conciliadores 

sem preparo, que contaminavam o trabalho com toda sorte de preconceito e moralismo. Ocorre que, hoje, nem 

mesmo esses espaços de escuta, com toda sua precariedade, são assegurados às partes” (2012, p. 204). 
64

 Frise-se, contudo, que a possibilidade de retratação continua existindo para os outros crimes que, nos termos 

do Código Penal ou da legislação esparsa, submetem-se a ação penal pública condicionada a representação. 

Destaca-se, por sua grande incidência prática, o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal. 

Também possuem a representação do ofendido como condição de procedibilidade os crimes contra a liberdade 

sexual previstos nos artigos 213 a 218-B do Código Penal, desde que a vítima não seja menor de 18 anos ou 

pessoa vulnerável, conforme o artigo 225, parágrafo único do Código Penal, o crime de injúria, no caso de 

injúria contra funcionário público em razão de suas funções ou na hipótese de a injúria importar na utilização de 
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Entre os argumentos a favor desse posicionamento encontra-se a ideia de que se 

estaria removendo um fardo dos ombros da mulher ao retirar dela a responsabilidade de levar 

adiante uma ação contra seu parceiro, tendo em vista que muitas sofrem pressão dos 

familiares e dos próprios ofensores para que desistam do processo (PASINATO, 2015, p. 

422). Existiriam casos, inclusive, nos quais a ofendida é ameaçada e sofre novas agressões, 

voltando a viver em situação de violência (PASINATO, 2015, p. 422).  

Por outro lado, com a ação pública incondicionada, a partir do registro da 

ocorrência na delegacia referente à lesão corporal, o inquérito policial é instaurado e as 

manifestações posteriores da vítima não interferem no curso do inquérito e do processo. O que 

vier a ocorrer na vida das pessoas envolvidas, a exemplo da reconciliação, não impede a 

responsabilização do agressor pelo crime que praticou, e sua punição servirá como forma de 

inibir novos comportamentos violentos (PASINATO, 2015, p. 422). 

DIAS, nesse sentido, defende existir um papel pedagógico da intimidação do 

agressor decorrente da instauração do inquérito e do desencadeamento automático da ação 

penal, que ocorria antes da promulgação da Lei nº 9.099/95 (2007, p. 21). 

Por outro lado, formaram-se posicionamentos contrários à decisão do Supremo 

Tribunal Federal, que podem ser agrupados em duas vertentes.  

A primeira é pautada por uma perspectiva técnica, defendendo que, ao afastar a 

aplicação da Lei nº 9.099/95, o legislador buscava impedir a aplicação de institutos 

despenalizadores como a composição civil, transação penal, suspensão condicional do 

processo, bem como o procedimento simplificado de investigação e o rito sumaríssimo. Em 

outras palavras, a Lei Maria da Penha objetiva afastar os benefícios que a Lei nº 9.099/95 

oferece ao agressor (AMICO, 2007, p. 18).  

                                                                                                                                                                                     
elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de 

deficiência, conforme previsto no artigo 140, §3º, 141, inciso II e 145, parágrafo único, todos do Código Penal. 

Por fim, também se aplica a representação aos crimes de perigo de contágio venéreo, previsto no artigo 130 do 

Código Penal, e os crimes contra o patrimônio em geral, quando praticados nas condições do artigo 182 do 

Código Penal. Para todos estes delitos em que é necessária a representação do ofendido cabe a realização da 

audiência de retratação (CUNHA; PINTO, 2012, p. 105). 
65

 Uma questão interessante versa sobre a necessidade de intimação do agressor para comparecer à audiência de 

retratação, mesmo ainda não sendo tecnicamente réu neste momento processual. NUCCI assevera que se o 

agressor já estiver indiciado e, especialmente, se já possuir advogado constituído, deve ser intimado para a 

audiência, bem como seu defensor, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa (2006, p. 

874). Ademais, a retratação da representação é de grande interesse para o agressor, uma vez que pode importar 

na extinção da punibilidade (NUCCI, 2006, p. 874). Em sentido oposto, CUNHA e PINTO defendem que se não 

há processo, é totalmente equivocada a invocação do princípio da ampla defesa (2012, p. 108). Acrescentam que 

se o legislador quisesse dar chance ao denunciado de se manifestar antes do recebimento da denúncia o teria 

feito expressamente, como fez em outros dispositivos processuais, de maneira que, se foi silente neste ponto, é 

porque não desejava conferir essa prerrogativa ao agressor (CUNHA; PINTO, 2012, p. 108). 
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Sob essa ótica, a vedação não se estenderia à representação, pois não é ela 

instituto despenalizador, tampouco benefício ao acusado, mas sim condição de 

procedibilidade prevista no sistema processual desde muito antes da Lei nº 9.099/95, e que 

busca privilegiar a vítima e sua vontade, e não o autor do fato (AMICO, 2007, p. 18). 

A segunda vertente parte de uma perspectiva de gênero e defende a construção da 

autonomia da vítima e a valorização de sua vontade. A ofendida, assim, deve ser escutada e 

fortalecida a partir do acesso à informação e garantia de seus direitos (PASINATO, 2015, p. 

422). Seria equivocado, portanto, sob a justificativa de proteger a vítima, afastar a 

possibilidade de manifestar sua vontade. 

 

2.3.4. União entre âmbitos cível e criminal 

 

A Lei nº 11.340/06, em seu artigo 14, prevê a criação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária, os quais cumulam 

competência cível e criminal para o processo, julgamento e execução de casos envolvendo 

violência doméstica e familiar contra a mulher
66

.  

LAVORENTI avalia de maneira positiva a fixação da competência híbrida, pois 

“favorece a mulher, aliviando-a da peregrinação pelos meandros jurídicos” (2009, p. 243). De 

fato, trata-se de uma previsão importante no sentido de evitar decisões conflitantes por juízes 

com competências distintas, deixando todos os envolvidos em uma situação de insegurança 

jurídica. 

No entanto, há que se ponderar que a competência híbrida, da forma como 

prevista, possivelmente não seja suficiente para tratar a situação conflituosa de forma global. 

Ocorre que a lei não criou procedimentos próprios, prevendo a aplicação do Código de 

Processo Penal, Código de Processo Civil, bem como legislações específicas relativas à 

criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitem com seu conteúdo
67

. 
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 De acordo com o referido artigo: “Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito 

Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-

se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.” 
67

 Nos termos do artigo 13 da Lei nº 11.340/06: “Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos 
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Em matéria de família foram disciplinadas apenas questões de natureza cautelar, 

para que não ocorra a usurpação de competência da Vara da Família. Por este motivo, pode-se 

afirmar que a maior parte das intervenções de natureza civil reside nas medidas protetivas 

(LAVORENTI, 2009, p. 243). 

Em outras palavras, em matéria cível, o Juizado de Violência Doméstica acaba 

restrito principalmente à imposição de medidas protetivas, permanecendo toda a questão 

familiar, no seio da qual, por vezes, residem os conflitos continuados que deram origem à 

ação delituosa, com a Vara da Família. O Poder Judiciário, em particular no que tange à 

matéria penal, continua tendo uma atuação fragmentada, sem acesso à totalidade do contexto 

conflituoso, oferecendo respostas pontuais. 

Como se verá, neste trabalho defende-se que o conflito deve ser cuidado de forma 

mais ampla, com a reunião de todos os processos cíveis e criminais (incluindo ações de 

divórcio, alimentos e discussão sobre a guarda dos filhos) sob uma única pauta, eis que, em 

geral, derivam de uma mesma situação conflituosa.  

Evidentemente, tal proposição vai além de apenas conferir aos Juizados 

competência para impor medidas cautelares cíveis. Com a mediação, que será abordada de 

forma mais aprofundada mais adiante, é possível reunir todas as demandas e organizar, com o 

auxílio das partes e respeitando o que elas determinarem como prioridade, uma ordem para a 

discussão de cada questão.   

 

2.3.5. Discussão sobre a Lei Maria da Penha e a tutela penal da violência de gênero 

 

Inobstante as críticas levantadas, é inegável a importância da Lei nº 11.340/06 por 

tratar a violência doméstica e familiar contra a mulher como uma violação aos direitos 

humanos das mulheres (PASINATO, 2011, p. 120)
68

. Dessa forma, cumpre ressaltar também 

                                                                                                                                                                                     
Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao 

idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei”. 
68

 Nesse sentido, destacam-se os capítulos I e II do Título III, respectivamente. “Das medidas integradas de 

prevenção” e “Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar”. Tais capítulos trazem 

medidas relevantes, a exemplo da previsão de destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, 

para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a imposição de respeito, nos meios de comunicação 

social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que 

legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar. 
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as qualidades da Lei Maria da Penha, que traz em seu bojo o dever do Estado de promover 

políticas públicas de valorização e promoção social da mulher, conscientizando a população e 

prevenindo a violência de gênero. 

Todavia, essa afirmação não significa que a Lei nº 11.340/06 está imune a críticas 

no tocante à tutela penal que prevê, que, a despeito de não ser a parte predominante da 

legislação, possui diversos institutos controversos por força de seu viés punitivista e 

paternalista, além de ser a parte de maior destaque e repercussão, em grande medida em razão 

da omissão estatal na promoção de políticas públicas
69

. 

KARAM, conforme já apontado, critica severamente a tutela penal promovida 

pela Lei nº 11.340/06, na medida em que aposta na capacidade de promover mudanças sociais 

por meio do Direito Penal (2006). A autora defende a busca por instrumentos mais eficazes e 

menos nocivos do que o apelo à intervenção do sistema criminal, pois ele não realizaria suas 

funções de proteger bens jurídicos e evitar condutas danosas, além de não solucionar 

conflitos, não interferindo positivamente na dinâmica familiar conflituosa, nem tampouco 

evitando que a mulher sofra violências futuras, produzindo, como consequência, um grande 

volume de sofrimento e dor (KARAM, 2006).  

A superação das relações de desigualdade e dominação passariam, assim, 

necessariamente pelo rompimento com tendências criminalizadoras, sejam elas pautadas pelo 

discurso de lei e ordem, ou por uma ótica progressista, pois  

a repressão penal, qualquer que seja sua direção, em nada pode contribuir 

para o reconhecimento e garantia de direitos fundamentais, tampouco 

podendo trazer qualquer contribuição para a superação de preconceitos ou 

discriminações, até porque preconceitos e discriminações estão na base da 

própria idéia de punição exemplificativa, que informa e sustenta o sistema 

penal (KARAM, 2006).  

 

SOARES, por sua vez, aponta que várias pesquisas realizadas antes da 

promulgação da Lei Maria da Penha mostraram que a maior parte das demandas das mulheres 

que recorriam às Delegacias da Mulher consistia em pedidos de intervenção que não 

importassem em constrição da liberdade do parceiro, manifestando o desejo de conseguir uma 

forma de renegociar os pactos domésticos, por meio do fortalecimento através da autoridade 

                                                           
69

 Com efeito, a tutela penal da violência de gênero é marcada pelo punitivismo. A título de exemplo, pode-se 

citar a recente promulgação da Lei nº 13.104/15, que prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do 

crime de homicídio, bem como incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos. ALCÂNTARA, FRANÇA e 

SANTOS apontam que desde a aprovação dessa lei os números relativos ao feminicídio são crescentes no Brasil 

(2018, p. 09). Sobre o tema, conferir CERQUEIRA (2018). 
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policial (2012, p. 203). Em muitos casos não há a vontade de retribuir o mal causado pelo 

agressor por meio da criminalização e punição, mas apenas o desejo de restabelecer a paz, 

especialmente quando há filhos envolvidos (MELLO; ROSENBLATT; MEDEIROS, 2016).  

Essa demanda das vítimas, no entanto, foi interpretada como mais um indicativo 

de sua vulnerabilidade, sendo por esta razão desconsiderada politicamente, adotando-se 

medidas em sentido oposto, com a promulgação da Lei Maria da Penha e seu arcabouço 

normativo mais rígido no sentido de endurecimento da repressão ao agressor (SOARES, 

2012, p. 203). 

MELLO, ROSENBLAT e MEDEIROS defendem ser equivocada a crença de que 

a punição do agressor é o caminho para trazer paz à vítima (2016). Na realidade, as mulheres 

tendem a não desfazer os vínculos familiares após a intervenção do Estado, sendo 

“incompreendidas por comparecer aos dias de visita na prisão e taxadas de irracionais e 

indecisas” (MELLO; ROSENBLATT; MEDEIROS, 2016).  

No mesmo sentido, SOARES afirma que a opção do legislador e dos aplicadores 

do direito foi por medidas de punição que recrudescem as imagens esterotipadas de agressor e 

vítima, citando como exemplo a criminalização a priori e o recurso generalizado à prisão 

(2012, p. 202). Dessa forma, aposta-se no fim da dominação com base no afastamento entre 

agressor e vítima e rompimento concreto e simbólico dos canais de comunicação (SOARES, 

2012, p. 202). A autora sustenta, por outro lado, que as medidas de enfrentamento 

aprofundam a ruptura dos canais dialógicos, já profundamente afetados pela situação de 

violência em si: 

Se a violência conjugal suprimia a comunicação e expressava a 

impossibilidade da escuta e do reconhecimento do outro como ser singular, 

as medidas de enfrentamento aprofundam, por sua vez, essa mesma lógica, 

bloqueando as vias de expressão das especificidades e reforçando assim a 

rigidez dos esquemas perceptivos tradicionais. Sob o discurso que fixa os 

papéis de vítimas e agressores só há espaço para a reprodução do mesmo 

(SOARES, 2012, p. 202). 

 

A autora prossegue afirmando que os discursos individuais se perdem no discurso 

homogêneo da violência contra a mulher, o qual elimina a percepção individual e a 

possibilidade de diálogo e permite apenas uma possibilidade de mudança, fixa e predefinida, 

que é a libertação da mulher pelo afastamento e pelo reconhecimento de que seus parceiros 
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são criminosos, enquanto aos parceiros só resta a assunção da culpabilidade de gênero, nos 

limites previstos pelo modelo (SOARES, 2012, p. 202). 

GREGORI defende ser um engano acreditar que nos conflitos envolvendo 

violência de gênero existe uma simples dominação das mulheres pelos homens, consistente 

em uma atribuição fixa e dualista dos papéis: 

 

a construção de dualidades – como ‘macho’ culpado e mulher ‘vítima’ – 

para facilitar a denúncia e indignação, deixando de lado o fato de que os 

relacionamentos conjugais são de parceria e que a violência pode ser 

também uma forma de comunicação, ainda que perversa, entre parceiros 

(1993, p. 134) 

Conforme SOARES, o conceito de violência contra a mulher tornou-se uma 

espécie de paradigma a partir do qual foram criados os papéis de vítima e agressor nesse tipo 

de conflito, consistindo a vítima na mulher “dominada, subjugada, agredida recorrentemente, 

violentada, humilhada, cerceada e desqualificada”, características estendidas a todas as 

mulheres que vivem em contexto de violência doméstica (2012, p. 196).  São engessados, 

assim, os papeis do “homem que agride” e da “mulher que apanha”, como se todas as pessoas 

reais fossem meras repetidoras de comportamentos padronizados consubstanciados nesses 

papéis (SOARES, 2012, p. 196).  

Ainda segundo a autora:  

Embora correspondendo à minoria das histórias reais, a situação da esposa 

indefesa, apassivada, submetida cotidianamente ao poder arbitrário e tirânico 

de seu parceiro masculino, aterrorizada e paralisada diante de suas ameaças e 

agressões, transformou-se na matriz universal de todas as violências vividas 

por mulheres (SOARES, 2012, p. 196). 

Nesse sentido, destaca a importância de não se perder de vista que os casos de 

violência envolvem pelo menos dois seres humanos em interação, no tempo e no espaço, 

perdendo-se muito ao se levar em conta apenas o desempenho do papel de gênero dos 

envolvidos, a não ser que se conceba a dominação patriarcal como “uma força abstrata, 

imutável e a-histórica, descolada das dinâmicas pessoais e sociais em que ela se atualiza” 

(SOARES, 2012, p. 197).  

Com efeito, em um relacionamento violento tende-se a responsabilizar um dos 

envolvidos. Contudo, na maioria das vezes, todos são responsáveis e sofrem com o episódio 
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de violência (MUSZKAT e MUSZKAT, 2016, p. 25). A responsabilidade de cada um pode 

ser aferida de acordo com as relações de poder que se desenvolvem em cada grupo familiar, 

pois o poder costuma oscilar entre os membros da família, de acordo com o instrumental à 

disposição de cada um (MUSZKAT e MUSZKAT, 2016, p. 26).
70

  

Em vez da aposta na punição como forma de inibir a violência contra a mulher, 

SOARES defende como uma possibilidade promissora a transformação dos comportamentos 

violentos por meio da interação e do diálogo (2012, p. 206). 

Segundo a autora, a violência possui uma dimensão intersubjetiva, uma vez que, 

dentro ou fora do modelo patriarcal, é na esfera da relação entre as pessoas que as agressões 

adquirem significados para as pessoas que as sofrem (SOARES, 2012, p. 206).  O ato violento 

acontece em circunstâncias, lugar e momento específicos, na ausência de outras possibilidades 

de comunicação, repousando nessa singularidade da vivência a diferenciação entre o caso 

concreto e as teorias abstratas sobre a violência (SOARES, 2012, p. 206).  

A violência, assim, acontece no âmbito do diálogo inviabilizado, seja pela recusa 

em deixar o outro existir plenamente como alteridade, ou na incapacidade de se colocar em 

seu lugar, ou, ainda, reconhecer o outro como interlocutor legítimo e autônomo (SOARES, 

2012, p. 206). Mesmo quando expressa dominação e controle, a violência é um fenômeno 

relacional, que só terá existência em cada história particular. Se assim não fosse, teria caráter 

de agressão anônima, entre desconhecidos e sem qualquer conteúdo emocional, nem 

tampouco teria as consequências imediatas e mediatas que caracterizam a violência conjugal 

ou entre outros membros da família (SOARES, 2012, p. 206). 

Ademais, é no processo de interação que se formam as subjetividades, com todos 

os seus aspectos relacionados a gênero, classe, raça, entre outros. Nesse processo é que se 

estruturam, igualmente, as imagens e os estereótipos que alimentam as violências concretas e 

simbólicas (SOARES, 2012, p. 206). Assim, é por meio das relações entre sujeitos individuais 

ou coletivos que se pode operar a desconstrução dessas projeções imaginárias e das reações 

que provocam (SOARES, 2012, p. 206). 
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 Nesse sentido, as autoras exemplificam: “[...] os homens costumam ser fisicamente mais fortes que as 

mulheres e podem usar essa força física para impor sua vontade. As mulheres podem usar do poder que têm 

sobre os filhos para voltá-los contra o pai e exclui-lo da convivência familiar. Outro exemplo é quando um dos 

membros da família tem alguma doença: nesse caso, é possível que esse membro, na condição de vítima, exerça 

seu poder e controle os demais membros do grupo” (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 26). 
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No caso de um marido que espanca a própria esposa, por exemplo, a ideia de que 

as agressões são autorizadas no imaginário masculino – em função das imagens estereotipadas 

da mulher e das relações de gênero – explica porque esse mesmo homem jamais cogitaria 

agredir seu vizinho ou seu chefe (SOARES, 2012, p. 207). O cerne da questão, então, é o 

modo de ver o outro e conceber a relação íntima, o que conduz à conclusão de que reduzir ou 

eliminar a violência passa necessariamente por, entre outras coisas, uma mudança de 

percepção de quem agride a respeito da pessoa ou de uma categoria de pessoas passíveis de 

serem agredidas (SOARES, 2012, p. 207).  

Conforme assevera SOARES: 

 

Em termos concretos, isso significa que é quando o perpetrador reformula a 

imagem que tem de uma determinada mulher ou das mulheres em geral, que 

a violência contra ela ou contra elas pode, finalmente, se tornar inconcebível. 

Porém, como é possível que os sujeitos envolvidos venham a transformar 

seu olhar sobre os outros e sobre si mesmos, fora do universo dialógico, no 

qual esse olhar se produz e se reproduz e em que se formam e se 

transformam as imagens e os papéis do masculino e do feminino? (2012, p. 

207).  

 

MUSZKAT e MUSZKAT, por sua vez, apontam para a dificuldade dessa 

transformação, pois, segundo as convenções tradicionais, a violência para os homens sempre 

foi referencial de masculinidade e virilidade, enquanto o medo e a submissão são atributos 

aceitos apenas para as mulheres (2016, p. 67). Segundo as autoras, no âmbito da família cabia 

ao homem comandar e disciplinar seus membros, de maneira que espancar filhos, esposas e 

servos era considerado legítimo (2016, p. 67). 

Ainda que as leis tenham mudado e a agressão a esposas e filhos tenha se tornado 

crime, a transformação das práticas do dia-a-dia da sociedade são muito mais lentas. Para 

tanto, é necessário alterar o significado dos conceitos de homem e mulher, para além da 

dualidade forte-fraco (MUSZKAT; MUSZKAT, 2016, p. 67). Com efeito: 

 

A criação de novas leis é importante, mas não é suficiente quando as pessoas 

não se sentem convencidas a respeito de como e porque as práticas não 

devem mais ser as mesmas. Leis não alteram o imaginário de uma cultura. 

Por isso, a violência dentro da família perdura” (MUSZKAT; MUSZKAT, 

2016, p. 68). 
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Propondo formas de estimular a transformação dos comportamentos violentos a 

partir do viés relacional, SOARES defende como uma alternativa ao rompimento do diálogo o 

oferecimento a vítimas, autores de violência, profissionais e ativistas espaços de escuta fora 

das “amarras e dos enquadramentos predefinidos do discurso da violência contra a mulher”, 

dentro e fora do sistema de justiça criminal, citando como um exemplo frutífero os grupos 

reflexivos para homens autores de violência (2012, pp. 205-206). Para a autora, nesses 

espaços as experiências das vítimas seriam efetivamente acolhidas, ao invés de serem 

deslegitimadas e encobertas com um discurso pré-fabricado politicamente (SOARES, 2012, 

pp. 205-206).  

SOARES ressalta, ainda, a importância dos grupos de discussão mistos, em que as 

vítimas falariam não apenas diante de outras mulheres vitimadas e profissionais de 

atendimento, mas também e, sobretudo, para outros homens e mulheres produtores de 

violências (2012, p. 208). Os grupos mistos se somariam aos tradicionais grupos de mulheres 

que, embora importantes, não são suficientes por si só, pois neles há uma prevalência da 

reprodução do discurso sobre a violência contra a mulher; e também aos grupos reflexivos de 

autores de violência, dos quais se aproximariam: 

 

Assim, se viabilizaria uma troca efetiva de relatos, memórias, sentimentos e 

percepções capazes de propiciar a reelaboração das narrativas. Além disso, 

as mulheres falariam também para os especialistas. Porém, junto com eles e 

não sob sua tutela ou na condição de mera ilustração de um modelo geral 

(SOARES, 2012, p. 208). 

 

Assim, a autora traz o desafio de considerar a dimensão interativa da violência 

sem incorrer no esquema de transferência de culpabilidade para a vítima, ou seja, reconhecer 

implicações mútuas sem ignorar as vulnerabilidades específicas, as violações de direitos e a 

necessidade de mecanismos de fortalecimento da pessoa agredida (SOARES, 2012, p. 198). 

Buscando uma resposta a esse desafio, no próximo capítulo será discutida uma 

proposta de abordagem dos conflitos diversa da tutela penal, para depois serem verificadas as 

possibilidades de interação com o Direito Penal, bem como a viabilidade de sua aplicação aos 

casos de violência de gênero. 
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3. ACESSO À JUSTIÇA, MEDIAÇÃO E JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

3.1. A assimilação pelo Brasil de formas alternativas de solução de controvérsias: 

as ondas de acesso à Justiça 

 

O ordenamento jurídico brasileiro vem experimentando um processo lento e 

gradual de abertura a formas de resolver controvérsias que escapam ao modelo tradicional, 

caracterizado pela aplicação da lei positiva ao caso concreto por um juiz.  

No entanto, as pessoas, quando buscam auxílio do Estado para solução de seus 

conflitos, muitas vezes têm o problema agravado por procedimentos que abstratamente se 

apresentam como brilhantes modelos de lógica jurídica-processual, mas que, na prática, 

acabam se mostrando ineficientes porque enfraquecem os relacionamentos sociais 

preexistentes entre as partes em conflito (AZEVEDO, 2013, p. 15). Com efeito, a mera 

subsunção do fato à norma, ignorando o aspecto relacional das controvérsias, acaba por não 

resolver muitos dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, ainda que seja emitido um 

provimento jurisdicional (AZEVEDO, 2013, p. 15). 

WATANABE destaca, nesse cenário, a falta de uma política pública de tratamento 

adequado dos conflitos de interesses que acontecem na sociedade, visto que o mecanismo 

predominante utilizado pelo Poder Judiciário é o da “solução adjudicada dos conflitos”, que 

ocorre por meio da sentença judicial (2015, p. 701). Segundo o autor, a predominância desse 

mecanismo gerou a “cultura da sentença”, que fomenta o aumento crescente da quantidade de 

recursos, congestionando não somente as instâncias ordinárias, como também os Tribunais 

Superiores (WATANABE, 2015, p. 701).  

Quanto ao sistema penal, não há mudança possível enquanto prevaleça um 

paradigma puramente punitivo-retributivo, no qual, pela própria natureza dos mecanismos 

existentes, dentre os quais se destaca a pena, impera a resposta da força (CRUZ, 2013, p. 73). 

Nas palavras de SICA:  

A justiça penal coisifica ofensores e vítimas, transformando-os em meros e 

repetidos réus e testemunhas, de um paradigma que pressupõe que cada caso 

pode e deve ser igual aos casos anteriores, daí decisões pasteurizadas, 

súmulas vinculantes, etc. (2007, p. 31). 
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No entanto, conforme sustenta AZEVEDO, a doutrina moderna, buscando o 

nominado aspecto ético do processo,
71

 tende a rejeitar o superado, porém ainda presente, 

modelo epistemológico que estabelece um paradigma positivado puramente técnico e formal 

de sistema jurídico processual (2015, p. 183). Nas palavras de DINAMARCO, “a exagerada 

valorização da tutela jurisdicional estatal, a ponto de afastar ou menosprezar o valor de outros 

meios de pacificar, constitui um desvio de perspectiva a ser afastado” (2009, p. 121).
72

 

Nesse sentido, a proposta de uma estrutura processual de resolução de conflitos 

consiste no desenvolvimento de um modelo que responda ao escopo primordial de um sistema 

processual, qual seja, a pacificação social (AZEVEDO, 2015, p. 183).  

A abertura do espaço reservado à solução dos conflitos aos próprios 

jurisdicionados, que teve início com as demandas cíveis, deve ser compreendida no contexto 

de ampliação do acesso à Justiça. A expressão “acesso à justiça” é utilizada para determinar 

duas finalidades básicas do sistema jurídico, quais sejam: ser igualmente acessível a todos e 

produzir resultados que sejam individualmente e socialmente justos (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 08)
73

.  

Segundo DINAMARCO, 
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 Um desdobramento desta nova perspectiva do processo seria a aplicação do conceito de sustentabilidade ao 

Poder Judiciário. BACELLAR defende que a judicialização das relações sociais é uma realidade insustentável, 

visto que 17 milhões de causas ingressam nos juízos brasileiros anualmente, e a cada ano cerca de quatro 

milhões de causas se acumulam sem terem sido julgadas, em razão do congestionamento dos tribunais (2015, pp. 

79-80). Segundo o autor: “Em vista dessa cultura do litígio, o Poder Judiciário está abarrotado de processos e seu 

desafio de dar o mais amplo acesso à justiça (ordem jurídica justa), com rápida, eficaz e segura solução dos 

litígios, muitas vezes não tem sido cumprido” (BACELLAR, 2015, pp. 79-80). 
72

 No ponto, DINAMARCO faz um relevante esclarecimento sobre o processo de apropriação da tutela dos 

conflitos pelo Estado. Segundo o autor “A absorção estatal do poder de solucionar conflitos interindividuais deu-

se mediante a instauração das cognitiones extra ordinem, que ingressaram no sistema processual romano por 

volta do séc. III DC. Passou-se do sistema conhecido por ordo judiciorum privatorum, em que o julgamento era 

feito pelo judex, cidadão privado e verdadeiro árbitro, para um sistema em que o próprio praetor passou a 

instituir o processo e julgar a causa. Esse movimento, que correspondia à afirmação do poder estatal antes 

insuficiente para impor-se aos particulares com a marca da inevitabilidade (o processo era um contrato entre as 

partes), foi o grande responsável pelo mito da exclusividade do Estado e de sua jurisdição como meio de solução 

de conflitos (2009, p. 121).   
73

 Segundo CAPPELLETTI e GARTH, referindo-se ao processo civil: “Os juristas precisam, agora, reconhecer 

que as técnicas processuais servem a funções sociais; que as cortes não são a única forma de solução de conflitos 

a ser considerada e que qualquer regulamentação processual, inclusive a criação ou o encorajamento de 

alternativas ao sistema judiciário formal tem um efeito importante sobre a forma como opera a lei substantiva – 

com que freqüência ela é executada, em benefício de quem e com que impacto social. Uma tarefa básica dos 

processualistas modernos é expor o impacto substantivo dos vários mecanismos de processamento de litígios. 

Eles precisam, conqüentemente, 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” 

(1988, p. 12). 
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acesso à justiça é acesso à ordem jurídica justa [...]. É a obtenção de justiça 

substancial. Não obtém justiça substancial quem não consegue sequer o 

exame de suas pretensões pelo Poder Judiciário e também quem recebe 

soluções atrasadas ou mal formuladas para suas pretensões, ou soluções que 

não lhe melhorem efetivamente a vida em relação ao bem pretendido. Todas 

as garantias integrantes da tutela constitucional do processo convergem a 

essa promessa-síntese que é a garantia do acesso à justiça assim 

compreendido (2009, p. 118). 

 

MARASCA, a seu turno, destaca a imprescindibilidade do acesso à Justiça para a 

concretização da cidadania, pois representa não apenas um anseio da população, mas também 

“a mais complexa temática no mundo jurídico ante a incapacidade estrutural e material do 

Estado na composição dos conflitos perante a sociedade” (2007, p. 35). 

Os movimentos de acesso à Justiça podem ser divididos, de acordo com sua 

evolução, em três ondas renovatórias do direito processual
74

, voltadas (i) à assistência 

jurídica integral aos necessitados
75

; (ii) à abrangência de direitos e interesses difusos e 

coletivos; e (iii) ao aperfeiçoamento técnico dos mecanismos internos do processo 

(DINAMARCO, 2009, p. 116).  

Os dois primeiros períodos, que puderam ser observados ao longo das décadas de 

1970 a 1990, caracterizaram-se por considerar o acesso à Justiça como a possibilidade de se 

obter um provimento jurisdicional em resposta a determinado conflito (AZEVEDO, 2013, p. 

05). Dessa forma, buscou-se ampliar o referido acesso por meio da eliminação das causas de 

insatisfação da população com o Poder Judiciário (AZEVEDO, 2013, p. 05). Assim, 

procurou-se garantir assistência judiciária aos menos favorecidos, assegurar a tutela a 

interesses difusos, bem como promover modificações sistêmicas, por meio da deformalização 

do próprio processo, utilizando a técnica processual de modo mais simples, rápido e 

econômico, além de buscar vias alternativas ao processo tradicional.  (AZEVEDO, 2013, p. 

05). Pode-se afirmar, portanto, que os primeiros movimentos buscavam viabilizar a solução 
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 A organização do acesso à Justiça em ondas decorre de uma opção metodológica proposta por MAURO 

CAPPELLETTI e BRYANT GARTH, que estabeleceram marcos para delimitar as transformações conceituais 

do instituto ao longo do tempo. “Momentos estes [...] surgidos numa seqüência mais ou menos cronológica, 

inter-relacionando seus conteúdos e objetivos, na demonstração das transformações conceituais do acesso à 

justiça, como paradigma a ser aplicado no estudo do fenômeno processual e norteador de projetos de reformas 

dos sistemas jurídicos processuais, através do mundo ocidental” (GOMES NETO, 2003, p. 43). 
75

 Quanto a este aspecto, MARASCA assevera que “o acesso à Justiça não pode se resumido no singelo acesso 

ao poder Judiciário, mas sim na garantia universal de que a via judiciária estará franqueada para a defesa de todo 

e qualquer direito. Não basta a simples garantia formal da defesa dos direitos e o acesso aos tribunais, mas a 

garantia de proteção material desses direitos, assegurando a todos os cidadãos, independentemente de sua 

capacidade econômica, a prática do justo” (2007, p. 40). 
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de conflitos truncados pela falta de instrumentos processuais efetivos ou custos elevados. Em 

outras palavras, reduzir a chamada litigiosidade contida (AZEVEDO, 2013, p. 09).
76

 

No entanto, segundo DINAMARCO, isso não é suficiente, pois mesmo que a 

litigiosidade contida seja reduzida ao mínimo suportável, ainda assim restarão dificuldades 

inerentes à qualidade dos serviços jurisdicionais prestados, bem como sua tempestividade e 

efetividade (2009, p. 117). Nas palavras do autor: 

[...] não basta alargar o âmbito de pessoas e causas capazes de ingressar em 

juízo, sendo também indispensável aprimorar internamente a ordem 

processual, habilitando-a a oferecer resultados úteis e satisfatórios aos que se 

valem do processo. [...] Para a plenitude do acesso à justiça importa remover 

os males resistentes à universalização da tutela jurisdicional e aperfeiçoar 

internamente o sistema, para que seja mais rápido e mais capaz de oferecer 

soluções justas e efetivas (DINAMARCO, 2009, p. 117).  

No mesmo sentido, MARASCA sintetiza o conceito de acesso à Justiça afirmando 

que este 

[...] significa o acesso a uma Justiça que seja realmente eficaz e acessível a 

todos os cidadãos, independentemente de classe social, que dê resposta às 

demandas dentro de um prazo razoável e proporcione aos beneficiários a 

concreta satisfação de seus direitos, alcançando assim a justiça social tão 

desejada por nossas sociedades modernas (2007, p. 40). 

 

Por esta razão, o terceiro – e atual – período é fruto de um lento desenvolvimento 

doutrinário e decorre da percepção de que o estado tem falhado em sua missão pacificadora 

em razão de diversos fatores, entre eles, a sobrecarga dos tribunais, as elevadas despesas com 

os litígios e o excessivo formalismo processual (AZEVEDO, 2013, pp. 06-07). Além disso, 

vem ganhando aceitação a ideia de que o escopo social das atividades jurídicas do Estado é a 

harmonização da sociedade mediante critérios justos, com uma tendência ao abandono de 

fórmulas exclusivamente positivadas (AZEVEDO, 2013, pp. 06-07).  

Como destaca AZEVEDO, o que marca esse período é a administração do sistema 

público de Justiça como se ele fosse legitimado prioritariamente pela satisfação do 
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 Trata-se de uma expressão utilizada originalmente por KAZUO WATANABE e amplamente difundida. Pode 

ser definida como uma “renúncia a direitos” (BACELLAR, 2015, p. 79), ou seja, representa as inúmeras 

situações em que as pessoas sentem que há uma violação a algum direito seu, porém abrem mão de reivindica-lo 

no âmbito do Poder Judiciário, em face das diversas dificuldades, tais como custo, tempo, burocracia etc. 

Conforme BACELLAR, “fica represada no coração dos brasileiros uma ‘litigiosidade contida’, tal qual uma 

panela de pressão, que, não aliviada na maioria das vezes, pode levar o cidadão a praticar condutas anti-sociais e 

conduzi-lo à criminalidade. O custo político dessa renúncia ao Poder Judiciário não pode ser desprezado” (2015, 

p. 79). 
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jurisdicionado, tanto com a forma de condução do processo quanto com seu resultado final 

(2013, p. 07). Nesse contexto, busca-se complementar o sistema processual com processos 

auxiliares eficientes, sejam eles autocompositivos, como a mediação, ou heterocompositivos, 

como a arbitragem (AZEVEDO, 2013, p. 08). Na escolha do instrumento a ser utilizado são 

consideradas as características intrínsecas e aspectos como o custo financeiro, celeridade, 

sigilo, manutenção de relacionamentos, flexibilidade procedimental, custos emocionais na 

composição da disputa, adimplemento espontâneo do resultado e exequibilidade (AZEVEDO, 

2013, p. 08). 

Nesta senda, LAGRASTA defende que a crescente utilização dos métodos 

consensuais de solução de conflitos, além de auxiliar na obtenção de uma solução célere, justa 

e adequada, opera uma alteração na imagem do Poder Judiciário, que passa a ser um prestador 

de serviço a atender os anseios da comunidade (2015, p. 630). 

DINAMARCO, por sua vez, destaca a crescente valorização e emprego de meios 

não-judiciais de pacificação em direção ao que ele chama de “ordem jurídica justa”, 

fenômeno que o autor sugere reforçar a ideia de equivalência entre os meios alternativos e a 

atividade estatal (2009, p. 125). 

Ainda segundo DINAMARCO, do ponto de vista puramente jurídico não seria 

possível sustentar a equivalência entre o exercício da jurisdição e a pacificação por meio dos 

métodos alternativos, visto que somente a jurisdição tem como um de seus objetivos dar 

efetividade ao ordenamento jurídico material, o que é incogitável para os meios alternativos 

(2009, p. 125). Contudo, eles se equivalem no aspecto substancialmente relevante do 

exercício da jurisdição, que é a busca da pacificação das pessoas e grupos por meio da 

eliminação dos conflitos nos quais estejam envolvidos (DINAMARCO, 2009, p. 125). Nas 

palavras do autor: “Tal é o escopo social magno da jurisdição, que atua ao mesmo tempo 

como elemento legitimador e propulsor da atividade jurisdicional” (DINAMARCO, 2009, p. 

125 – grifos no original)
77

.  

No mesmo sentido, defendendo a viabilidade desse sistema, GRINOVER assevera 

não ser mais sustentável a negação da natureza jurisdicional à mediação e à conciliação, dado 

que essa negação ocorria em razão do próprio conceito de jurisdição e de seus elementos 
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 Conforme o autor: “Essa perspectiva teleológica do sistema processual sugere a equivalência funcional entre a 

pacificação estatal imperativa e aquelas outras atividades, nem sempre estatais e jamais dotadas do predicado da 

inevitabilidade, com que se buscam os mesmos objetivos e a mesma utilidade social” (DINAMARCO, 2009, p. 

126). 
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definidores, como lide, substitutividade e coisa julgada (2015, p. 656). Conforme pontua a 

autora, a existência desses elementos gera dúvidas, pois  

  

onde estaria a lide no processo penal? E no processo civil versando sobre 

direitos indisponíveis? E por que o juiz se substituiria às partes para julgar? 

Uma coisa são as partes, outra completamente diferente é o juiz. E a coisa 

julgada, então? Esse verdadeiro dogma clássico perdeu seus absolutismo e 

relevância. Hoje a preclusão administrativa faz as vezes da coisa julgada, e 

há processos judiciais em que a satisfação do direito ocorre sem a coisa 

julgada (como em diversos procedimentos sumários, na monitória, na 

estabilização da tutela antecipada etc.). Chega-se a falar na relativização ou 

desconsideração da coisa julgada, perante o princípio da proporcionalidade. 

Jurisdição, na atualidade, não é mais poder, mas apenas função e atividade. 

E, sobretudo, seu maior indicador é o acesso à Justiça, estatal ou não 

(GRINOVER, 2015, p. 656). 
 

Sob essa perspectiva, GRINOVER defende que o acesso à Justiça, previsto no 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
78

 compreende o acesso ao sistema de justiça 

formal e aos meios alternativos de solução de conflitos, tal como explicitado na Resolução nº 

125 do Conselho Nacional de Justiça
79

 (2015, p. 656). 

A autora ainda elenca os fundamentos da justiça conciliativa
80

: a pacificação, o 

fundamento político e o funcional (GRINOVER, 2015, pp. 656-657).  

O primeiro fundamento, a pacificação, pode até ocorrer no processo judicial e na 

arbitragem, em que a solução é imposta, mas apenas no plano social, visto que o conflito foi 

dirimido em face da sociedade (GRINOVER, 2015, pp. 656-657). No entanto, não há 

pacificação para as partes, pois na lógica do “perde-ganha” uma parte sempre estará 

insatisfeita, quando não as duas (GRINOVER, 2015, pp. 656-657). Segundo a autora: 
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 Segue a redação do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal : “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
79

 Como aponta o preâmbulo da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça: “o direito de acesso à 

Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal além da vertente formal perante os órgãos 

judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa e a soluções efetivas”. 
80

 GRINOVER denomina justiça conciliativa os meios de solução de conflitos que abrangem mediação e 

conciliação, bem como outros institutos que facilitam o consenso entre as partes, como a avaliação neutra de 

terceiro e a antecipação da prova fora das situações de urgência (2015, p. 656). “Conciliativa, porque todos 

tendem à conciliação. Justiça, porque perderam sua característica negocial para se enquadrarem no amplo quadro 

da política judiciária. Trata-se, em última análise, de acesso à Justiça” (GRINOVER, 2015, p. 656 – grifos no 

original). 
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isso é evidenciado por todas as manobras das partes com a utilização dos 

recursos e dos meios de impugnação, bem como na resistência ao 

cumprimento da sentença. Além disso, mesmo na pacificação social, apenas 

uma parte do conflito – a parte levada ao processo judicial – é solucionada, 

restando à sua base o conflito sociológico, do qual a “lide” – se é que existe 

– é apenas a ponta do iceberg (GRINOVER, 2015, pp. 656-657).  

 

Já o fundamento político diz respeito à justiça participativa, pois, além dos 

mediadores e conciliadores, as próprias partes participam ativamente da solução do conflito, o 

que é característico da democracia participativa, com seus muitos momentos em que a 

sociedade é chamada a atuar (GRINOVER, 2015, pp. 656-657).   

Por fim, o terceiro fundamento é denominado funcional, pois a utilização dos 

métodos alternativos poderia aliviar a sobrecarga de trabalho dos tribunais (GRINOVER, 

2015, p. 657)
81

. Quanto a este aspecto, WATANABE destaca que a incorporação dos meios 

alternativos de solução de conflitos ao instrumental à disposição do Poder Judiciário não 

somente contribuiria para reduzir o excesso de trabalho dos tribunais, como também 

“propiciaria uma solução mais adequada dos conflitos, com a consideração de suas 

peculiaridades e especificidades, e das particularidades das pessoas neles envolvidas”, o que é 

fundamental para a “transformação social com mudança de mentalidade” (2015, pp. 701-702). 

 

 

3.2. Aberturas legislativas aos métodos alternativos de solução de conflitos nos 

âmbitos cível e penal 

 

Algumas inovações legislativas pontuam a incorporação do modelo de justiça 

consensual pelo Brasil
82

, ainda que na prática se verifique toda sorte de dificuldades e exista 

resistência dos operadores do Direito à mudança de paradigma
83

. 
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 Este aspecto tende a ser visto como secundário, pois se colocado em primeiro plano poderia comprometer a 

qualidade da aplicação dos meios alternativos de solução de conflitos em prol da eliminação de processos. 

Assim, as menções à celeridade são feitas geralmente em conjunto com a qualidade na resolução do conflito. 

Nesse sentido, cfr. SOUZA (2015a, p. 50). 
82

 A previsão da solução consensual de conflitos não é exatamente uma novidade no ordenamento jurídico 

brasileiro, estando presente em diplomas legais desde as Ordenações Filipinas. Em seu Livro 3º, t. 20, §1º, 

constava a norma: “E no começo da demanda dirá o Juiz a ambas as partes, que antes que façam despezas, e se 

sigam entre elles os ódios e dissensões, se devem concordar, e não gastar suas fazendas por seguirem suas 

vontades, porque o vencimento da causa sempre he duvidoso” (WATANABE, 2015, p. 704). Na Constituição do 

Império, de 1824, houve previsão mais abrangente no artigo 161: “sem se fazer constar que se tem intentado o 
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 Embora não constitua uma lei, a Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010, 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é um marco nesse cenário. Além de disciplinar a 

utilização dos métodos consensuais de solução de conflitos, especialmente a mediação e a 

conciliação, instituiu uma política nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses 

no âmbito do Poder Judiciário, e se destacou pela previsão da criação de unidades judiciárias 

chamadas Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs)
84

, que 

buscam concretizar o conceito de tribunal multiportas
85

 (LAGRASTA, 2015, p. 629)
86

. 

Outro marco normativo recente foi a promulgação do Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015) que, entre suas novas disposições, inseriu o 

tema dos métodos autocompositivos, abrangendo tanto a conciliação como a mediação (artigo 

165). Além disso, tratou conciliadores e mediadores como auxiliares da justiça, com a 

                                                                                                                                                                                     
meio de reconciliação, não se começará processo algum”, e o artigo 162 dispunha que “para esse fim haverá juiz 

de paz” (WATANABE, 2015, p. 704). O Código do Processo Criminal de 1832 previa uma Disposição 

Provisória sobre a Administração da Justiça Civil, por meio da qual disciplinava aspectos do processo civil, 

dentre eles o procedimento de conciliação. Essa lei buscava tornar o processo civil menos complicado mediante 

a eliminação de atos e formalidades inúteis, buscando a distribuição da justiça de forma mais rápida e menos 

dispendiosa (WATANABE, 2015, p. 704). No entanto, o capítulo do Regulamento nº 737, de 1850, que 

disciplinava a conciliação, foi revogado pelo Decreto nº 359, de 26 de abril de 1890.  BAPTISTA, ao comentar a 

alteração legislativa em 1910, asseverou que “a conciliação, como ato judicial necessário, foi inteiramente 

eliminada de nossas leis processuais, federais e estaduais” pois “era, apenas, uma inutilidade 

dispendiosa”(BAPTISTA, 1910, apud WATANABE, 2015, p. 704). Assim, conclui WATANABE que a ideia de 

uma abrangente política pública de tratamento de conflitos de interesses adotada pela Constituição do Império 

sucumbiu por razões políticas e pela falta de critério adequado em sua implementação (2015, p. 704). 
83

 SOUZA destaca, no ponto, a formação jurídica nas universidades, voltada para a cultura do litígio. “Nós, 

operadores jurídicos, somos formados predominantemente para litigar, temos a cultura adversarial, do 

enfrentamento, não somos treinados para ouvir, para dialogar, para identificar as prioridades e os reais interesses. 

Somos acostumados a pensar que, necessariamente, alguém vai ganhar e alguém vai perder” (SOUZA, 2015a, p. 

72). A autora destaca a importância de rever o currículo mínimo dos cursos jurídicos, incluindo as temáticas dos 

meios alternativos de solução de conflitos como conteúdo obrigatório, a nível teórico e prático (SOUZA, 2015a, 

p. 72). BACCELAR também sustenta a raiz cultural da resistência aos métodos alternativos. Segundo o autor, a 

opção pelo embate judicial, ou seja, pela solução heterocompositiva, é a regra, dado que falta ao povo brasileiro 

a cultura mediacional (2015, p. 80). WATANABE frisa que a formação acadêmica dos operadores do direito é 

voltada essencialmente para a “solução contenciosa e adjudicada dos conflitos de interesse” (2005, p. 685). Os 

cursos de direito enfatizam a solução de conflitos por meio do processo judicial, no qual é proferida uma 

sentença, “que constitui a solução imperativa dada pelo representante do estado” (WATANABE, 2005, p. 685). 
84

 Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania- CEJUSC, são unidades do Poder Judiciário 

especializadas em atendimento ao público para a solução consensual de conflitos e orientação nas matérias 

relativas à cidadania. Busca resolver conflitos cíveis por meio de sessões de conciliação e mediação, 

funcionando como uma alternativa mais célere e barata ao processo judicial. O atendimento, no Estado de São 

Paulo, é feito por Conciliadores e Mediadores registrados junto ao NUPEMEC - Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos, vinculado ao Tribunal de Justiça. Para mais informações sobre as 

atribuições dos CEJUSCs, vide http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/justica/procuradoria_geral/ 

cejusc/index.php?p=222376. 
85

 Sobre o conceito de Tribunal de Múltiplas Portas, vide o item 3.3. infra.  
86

 Segundo AZEVEDO, a Resolução nº 125/10 do CNJ possui também uma importante missão de fomentar a 

mudança de mentalidade dos operadores do direito, na medida em que estabelece diretrizes e orienta tribunais e 

magistrados a assumirem paulatinamente uma postura de gerenciamento de disputas. Busca, com isso, mudar a 

forma como se concebe o operador do Direito, que passa a ser um pacificador, procurando garantir a efetividade 

do sistema de resolução de conflitos (2013, p. 09). 
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exigência de adequada capacitação e remuneração (artigos 165 a 175), bem como estabeleceu 

a necessidade de designação de audiência de conciliação ou mediação no início do processo 

cível, que só pode ser dispensada se as partes se manifestarem expressamente nesse sentido 

(artigo 334).  

Por fim, a Lei de Mediação (Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015) buscou 

regulamentar a aplicação prática da mediação de conflitos entre particulares e no âmbito da 

Administração Pública, trazendo princípios gerais e disciplinando o procedimento da 

mediação judicial e extrajudicial. Trata-se de uma lei voltada a conflitos de natureza cível, 

envolvendo direitos disponíveis ou indisponíveis, porém transigíveis
87

.  

O referido diploma legal enumera como princípios orientadores da mediação a 

imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da 

vontade das partes, busca do consenso e boa-fé. Ademais, destaca a voluntariedade mediante 

a assertiva segundo a qual ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de 

mediação
88

. Constam, também, disposições especificamente destinadas a assegurar a 

observância do princípio da confidencialidade
89

.  
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 A previsão de direitos indisponíveis transigíveis encontra-se no artigo 3º, §2º da Lei nº 13.140/15.  O conceito 

é fonte de controvérsia, pois contraria a concepção tradicional segundo a qual o poder de disposição é requisito 

para a transação. MARTINS busca dar uma resposta a essa questão com base na doutrina de CALMON DE 

PASSOS, o qual propõe que a indisponibilidade pode se revestir de caráter absoluto ou relativo, dependendo do 

grau de controle estatal necessário para a efetiva tutela dos direitos. Segundo PASSOS, a possibilidade de 

transação não é suficiente para descaracterizar o caráter indisponível de um direito, ou seja, a indisponibilidade 

persistirá, ainda que de forma relativa, pois o titular do direito não exerce livremente seu poder de disposição, 

devendo se sujeitar aos requisitos impostos pelo Estado (PASSOS, 2005, pp. 408-409 apud MARTINS, 2016, 

pp. 19-20). Assim, MARTINS conclui que “os ‘direitos indisponíveis que admitem transação’ pertencem ao 

grupo dos direitos relativamente indisponíveis, transacionáveis mediante o preenchimento obrigatório de 

requisitos definidos pelos sistemas de controle estatal. Em outras situações, a tutela de certos direitos é tão 

rigorosa que o Estado não abre qualquer margem para o exercício do poder de disposição. Trata-se de direitos 

absolutamente indisponíveis, não abrangidos pela Lei nº 13.140/2015” (MARTINS, 2016, pp. 21-22). 
88

 Nos termos do artigo 2º da Lei nº 13.140/15: “Art. 2º A mediação será orientada pelos seguintes princípios:  

I - imparcialidade do mediador; II - isonomia entre as partes; III - oralidade; IV - informalidade; V - autonomia 

da vontade das partes; VI - busca do consenso; VII - confidencialidade; VIII - boa-fé. § 1o Na hipótese de existir 

previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação.§ 2º 

Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação”.  
89

 Conforme os artigos 30 e 31 da Lei nº 13.140/15: Seção IV - Da Confidencialidade e suas Exceções. Art. 30.  

Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não 

podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial salvo se as partes expressamente decidirem de 

forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo obtido 

pela mediação. § 1º O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, 

assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do 

procedimento de mediação, alcançando: I - declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por 

uma parte à outra na busca de entendimento para o conflito; II - reconhecimento de fato por qualquer das partes 

no curso do procedimento de mediação; III - manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo 

mediador; IV - documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação. § 2º A prova 

apresentada em desacordo com o disposto neste artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial. § 3º 
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Cabe destacar, igualmente, que a lei fornece balizas sobre a realização do 

procedimento de mediação em si
90

, bem como define critérios para a admissão de mediadores 

judiciais e dispõe sobre suas atribuições
91

. 

Do exposto, pode-se perceber que os métodos alternativos de solução de conflitos 

alcançaram, no Brasil, algum grau de consolidação no que tange aos conflitos de natureza 

cível, dada a sua previsão em lei. Por outro lado, os diplomas legais supracitados sequer 

mencionam a possibilidade de sua aplicação a conflitos que envolvam a prática de crimes.  

                                                                                                                                                                                     
Não está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública. § 

4º A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput prestarem informações à 

administração tributária após o termo final da mediação, aplicando-se aos seus servidores a obrigação de 

manterem sigilo das informações compartilhadas nos termos do art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 

1966 - Código Tributário Nacional. Art. 31.  Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão 

privada, não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado”. 
90

 Conforme artigos 14 a 20 da Lei nº 13.140/15: “Art. 14. No início da primeira reunião de mediação, e sempre 

que julgar necessário, o mediador deverá alertar as partes acerca das regras de confidencialidade aplicáveis ao 

procedimento. Art. 15. A requerimento das partes ou do mediador, e com anuência daquelas, poderão ser 

admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento, quando isso for recomendável em 

razão da natureza e da complexidade do conflito. Art. 16.  Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, 

as partes poderão submeter-se à mediação, hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do 

processo por prazo suficiente para a solução consensual do litígio. § 1º É irrecorrível a decisão que suspende o 

processo nos termos requeridos de comum acordo pelas partes.  § 2º A suspensão do processo não obsta a 

concessão de medidas de urgência pelo juiz ou pelo árbitro. Art. 17.  Considera-se instituída a mediação na data 

para a qual for marcada a primeira reunião de mediação. Parágrafo único.  Enquanto transcorrer o procedimento 

de mediação, ficará suspenso o prazo prescricional. Art. 18.  Iniciada a mediação, as reuniões posteriores com a 

presença das partes somente poderão ser marcadas com a sua anuência. Art. 19.  No desempenho de sua função, 

o mediador poderá reunir-se com as partes, em conjunto ou separadamente, bem como solicitar das partes as 

informações que entender necessárias para facilitar o entendimento entre aquelas. Art. 20.  O procedimento de 

mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final, quando for celebrado acordo ou quando não se 

justificarem novos esforços para a obtenção de consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por 

manifestação de qualquer das partes. Parágrafo único.  O termo final de mediação, na hipótese de celebração de 

acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. 
91

 Nos termos dos artigos 4º a 8º e 11 a 13 da Lei nº 13.140/15: Art. 4º O mediador será designado pelo tribunal 

ou escolhido pelas partes.  § 1º O mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, buscando 

o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito.  § 2º Aos necessitados será assegurada a 

gratuidade da mediação. Art. 5º Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e 

suspeição do juiz. Parágrafo único.  A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às 

partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em 

relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer 

delas. Art. 6º 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. Art. 7º O mediador não poderá atuar como 

árbitro nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha 

atuado como mediador. Art. 8º O mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento de mediação, 

quando no exercício de suas funções ou em razão delas, são equiparados a servidor público, para os efeitos da 

legislação penal. [...] Art. 11.  Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos dois 

anos em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido 

capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos 

pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. Art. 12.  Os tribunais criarão e 

manterão cadastros atualizados dos mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial. § 1º A 

inscrição no cadastro de mediadores judiciais será requerida pelo interessado ao tribunal com jurisdição na área 

em que pretenda exercer a mediação. § 2º Os tribunais regulamentarão o processo de inscrição e desligamento de 

seus mediadores. Art. 13.  A remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos tribunais e custeada 

pelas partes, observado o disposto no § 2º do art. 4º desta Lei”. 
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No entanto, ainda que incipiente em termos de positivação, é possível constatar 

algum avanço na seara penal. Mais do que uma tendência de incorporação de novas formas de 

resolução de conflitos ao ordenamento jurídico, as experiências práticas sinalizam para algo 

mais abrangente, contemplando a própria gestão do sistema de justiça criminal.  

A criação dos Juizados Especiais Criminais, como uma primeira iniciativa, traz 

elementos que apontam para o consenso no âmbito do processo penal. Sua regulamentação se 

deu com a Lei nº 9.099/95, buscando atender ao disposto no artigo 98, inciso I, da 

Constituição Federal. Trata-se, segundo VASCONCELLOS, do “marco principal da justiça 

consensual no campo jurídico-penal brasileiro” (2015, p. 97).  

Os Juizados Especiais Criminais, destinados a infrações de menor potencial 

ofensivo e regidos pela oralidade, economia processual e informalidade, buscam estabelecer a 

justiça consensual no Brasil por meio dos institutos da composição civil dos danos, da 

transação penal e da suspensão condicional do processo (VASCONCELLOS, 2015, p. 99). 

Quando de sua criação, os Juizados Especiais Criminais foram recebidos pela 

maior parte da doutrina como um avanço
92

 na política criminal do Brasil
93

, em virtude da 

adoção de preceitos minimalistas visando à despenalização e redução do encarceramento, em 
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 A Lei nº 9.099/95, quando de sua promulgação, também foi alvo de severas críticas. PITOMBO destaca que, 

dentre outros aspectos controvertidos, a Lei nº 9.099/95 abarca infrações de duvidoso caráter penal (1997, p. 09). 

REALE JÚNIOR, por sua vez, assevera que, no que tange à transação penal, abriu-se mão do processo penal 

justo, no qual se destacam o direito de defesa e o devido processo legal, em prol do processo efetivo, pois há a 

imposição de uma pena - ainda que alternativa – sem ter havido um processo com as respectivas garantias 

anteriormente (1997, p. 25-31). Na mesma trilha, DOTTI afirma que “[...] a falta de simetria e os vícios 

legiferantes que a prática iria desnudar, estão se convertendo em fontes de insegurança social e de injustiça 

material que não estão sendo compensadas por muitos intérpretes e aplicadores da lei. Pode-se identificar três 

fatores essenciais que estão produzindo, em muitos Juizados, um novo quadro de anomia: a) o entendimento 

equivocado de que a LJECC [Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais] tem a finalidade exclusiva de 

‘limpar a mesa’, com o simplismo e não com a simplificação dos atos e formas processuais; b) a interpretação 

ligeira e assistemática de muitos dispositivos, em prejuízo da segurança jurídica; c) a desconsideração do direito 

penal e do direito processual penal como instrumentos de controle da criminalidade. Vários conceitos 

estabelecidos pelo novo diploma estão sendo distorcidos de modo a produzir a massificação e o esvaziamento de 

todo um sistema de princípios e regras que devem informar o repertório dos ilícitos e das sanções” (1997, pp. 

35/36). KARAM identifica na Lei nº 9.099/95 a ampliação do poder punitivo do Estado, mediante a dispensa do 

órgão acusatório do ônus da prova e da renúncia do réu às garantias o contraditório, ampla defesa e presunção de 

inocência (2004, p. 42). Nas palavras da autora: “Fundando-se na renúncia do réu ao direito de exercitar 

plenamente as garantias advindas da cláusula fundamental do devido processo legal, o procedimento abreviado 

que visa obter a definição antecipada do processo com a consentida submissão à pena implica a renúncia a 

direitos fundamentais que se vinculam à essência do Estado Democrático de Direito. Basta destacar a renúncia às 

garantias da ampla defesa e do contraditório, com todos os seus corolários, bem como à própria garantia do 

estado de inocência, da qual decorre o ônus, de que o órgão da acusação acaba dispensado de provar a 

veracidade dos fatos constitutivos da infração penal alegadamente praticada” (KARAM, 2004, p. 42) 
93

 Segundo VASCONCELLOS: “Aponta-se que a Lei 9.099/1995 estruturou um ‘microssistema’ em meio ao 

ordenamento jurídico brasileiro, almejando, segundo parte da doutrina, favorecer a celeridade e a eficiência no 

julgamento de casos penais, o que, supostamente, aproximaria o direito penal pátrio às tendências internacionais 

e romperia com um padrão de política criminal repressor característico da época” (2005, pp. 98-99). 
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resposta à morosidade do Poder Judiciário e ao excesso de processos (MONTENEGRO, 

2015, p. 214).  

LEITE destaca que a proposta da justiça consensual vai muito além da simples 

concepção de “eficiência pela celeridade”, que consiste na diminuição da carga de trabalho do 

Poder Judiciário (2013b, p. 257). Trata-se, na realidade da incorporação da participação do 

autor e da vítima, da diversificação dos mecanismos de resposta à conduta infracional, da 

simplificação e da acessibilidade (LEITE, 2013b, p. 257).
94

 

Além disso, com a Lei nº 9.099/95 passou a existir uma flexibilização do princípio 

da obrigatoriedade da ação penal, o qual desde então convive com manifestações do princípio 

da oportunidade, que se expressa de modo mitigado, com nítidas delimitações legais (LEITE, 

2013b, p. 261). Nesse sentido, a lei autoriza o Ministério Público a deixar de propor a ação 

penal, mesmo em casos em que há elementos indicativos da ocorrência de crime, desde que 

atendidos os requisitos legais e sempre mediante o controle judicial (LEITE, 2013b, p. 261). 

Não se pode ignorar, no entanto, os estritos limites impostos a estes espaços de 

consenso pela lei, dado que foram direcionados apenas a infrações de menor potencial 

ofensivo, ou seja, de pouca gravidade (VASCONCELLOS, 2015, pp. 99-100)
95

, excluindo a 

maioria dos delitos. Além disso, outro fator limitante ao potencial dos Juizados é o fato de a 

lei restringir a flexibilização da obrigatoriedade da ação penal aos institutos da composição 

civil dos danos, da transação penal e da suspensão condicional do processo
96

. 
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 Por meio do estreitamento da relação entre a sociedade e o sistema de justiça, buscou-se tornar a justiça mais 

próxima dos jurisdicionados e sensível às suas necessidades (LEITE, 2013b, p. 258). Essa proximidade se 

desdobraria em três perspectivas: proximidade geográfica ou espacial, demandando a instalação dos órgãos 

jurisdicionais próximo dos locais a serem atendidos; proximidade temporal, que consiste na solução da questão 

com celeridade; e proximidade relacional, que compreende a interação das pessoas envolvidas no conflito, bem 

como entre elas e os profissionais que atuam no sistema judicial (LEITE, 2013b, p. 258). Segundo a autora: “A 

proximidade, portanto, nas perspectivas mencionadas, funciona como meio de viabilizar, em última análise, a 

participação da sociedade nas questões de natureza judicial, amenizando a rigidez do procedimento tradicional 

em que a solução é imposta pelos órgãos jurisdicionais, de maneira formal e legalista. Com o diálogo é possível 

compreender melhor o universo sócio-econômico e cultural do autor do fato e da vítima, o contexto em que os 

fatos ocorreram, outras disputas que motivaram o conflito, enfim, aproximar-se da realidade social e dos dramas 

humanos que chegam ao mundo jurídico” (LEITE, 2013b, p. 259). 
95

 Consideram-se crimes de menor potencial ofensivo, sujeitos à aplicação da Lei nº 9.099/95, as contravenções 

penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. 
96

 VASCONCELLOS analisa com certa desconfiança os institutos consensuais previstos pela Lei nº 9.099/95, 

quais sejam, a composição civil dos danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Segundo o 

autor, os institutos possuem uma essência comum, que consiste na “aceitação do acusado a cumprir obrigações, 

com a renúncia à possibilidade de defesa e à sua posição de resistência característica no processo, em troca de 

suposto benefício” (2005, p. 110). O autor enxerga no advento desses institutos, juntamente com a colaboração 

premiada, uma evidência da insuficiência da resposta estatal ao complexo fenômeno delitivo, de modo a se 
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SICA avalia negativamente o modelo de justiça consensual implementado pela 

Lei nº 9.099/95 em razão de seus institutos terem sido enquadrados sob a ótica processual, 

“tendenciosamente utilitarista e limitadora”, que acabou por reduzir os institutos a 

mecanismos voltados à mera eliminação de processos e redução do volume de trabalho do 

Judiciário
97

, pois a verdadeira mudança de paradigma envolveria necessariamente a lei 

substantiva (2007, pp. 77-78). 

ACHUTTI, por sua vez, destaca que as rotinas burocráticas judiciárias logo 

dominaram este novo sistema, não reduzindo o volume de trabalho das varas comuns e 

acumulando grande quantidade de processos relativos a casos que antes sequer eram levados à 

Justiça (2014, p. 153). 

Embora fosse objetivo do referido diploma legal a promoção do diálogo entre as 

partes na busca da conciliação, na prática não existe incentivo para isso, em razão da falta de 

estrutura dos Juizados, do grande volume de processos e da cobrança sobre os juízes para que 

tenham alta produtividade, concluindo o maior número possível de casos no menor tempo 

(ACHUTTI, 2014, p. 153). Esse último fator, em particular, faz com que os magistrados 

privilegiem a transação penal em detrimento da conciliação (ACHUTTI, 2014, p. 153). 

Com isso, resta afastado o diálogo entre autor e vítima, visto que na transação o 

Ministério Público faz uma proposta diretamente ao acusado envolvendo uma pena restritiva 

de direitos ou multa. Além das críticas relativas ao fato de o réu ser colocado em situação de 

evidente desigualdade em relação ao órgão que lhe faz a proposta, pois ou aceita uma pena 

sem processo ou passa pelo processo penal e corre o risco de ser condenado e receber uma 

sanção ainda mais gravosa, importante destacar que a vítima é relegada ao papel de 

coadjuvante novamente, sem qualquer possibilidade de interferência no caso (ACHUTTI, 

2014, p. 154). 

Além disso, a reparação dos danos causados à vítima acaba não sendo buscada na 

maioria dos casos e, quando ocorre, é concebida apenas em termos materiais e não raramente 

sequer há espaço para que seja solicitada pelas partes (ACHUTTI, 2014, p. 154). 

                                                                                                                                                                                     
tornarem necessários institutos que permitam a facilitação da persecução punitiva (VASCONCELLOS, 2015, p. 

110). 
97

 Houve uma priorização da eficiência, buscando a redução o volume de trabalho que assolava as varas 

criminais comuns, para que pudessem se dedicar aos casos realmente graves (ACHUTTI, 2014, p. 128). 
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Dessa forma, não se pode negar que a Lei nº 9.099/95 representou formalmente 

um passo em direção à abertura do sistema penal a formas diversas de gerir a persecução de 

delitos, embora sua aplicação tenha resultado em uma situação diversa do modelo consensual 

e participativo pretendido.  

Por outro lado, um avanço muito importante se deu com a promulgação da Lei nº 

12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), a qual 

prevê em seu artigo 35, inciso II, a excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição 

de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. Da mesma forme, dispõe 

o inciso III que a execução das medidas socioeducativas deve priorizar práticas ou medidas 

que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas.  

Trata-se de uma diretriz relevante para a gestão da criminalidade juvenil e que deu 

margem à implantação de diversos programas, tanto que Infância e Juventude representam 

uma das áreas de maior desenvolvimento de programas de Justiça Restaurativa no Brasil
98

. 

Com efeito, “com o advento da Lei n. 12.594/2012 (SINASE), as práticas restaurativas 

finalmente ganharam o reconhecimento oficial que faltava” para se desenvolverem no Brasil 

(ORSINI; LARA, 2014, p.346). 

Outro marco importante encontra-se na edição da Resolução nº 225, de 31 de 

maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Justiça Restaurativa. A Resolução orienta a aplicação prática de procedimentos restaurativos 

no âmbito do Poder Judiciário, possibilitando a sua concretização em larga escala, para além 

de projetos-piloto e observando um padrão mínimo de condutas e procedimentos
99

. 

 

3.3. Métodos alternativos de solução de controvérsias 
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 Merece destaque o projeto Justiça para o Século 21, desenvolvido no Rio Grande do Sul, que será tratado mais 

detidamente no item sobre Justiça Restaurativa e Mediação Penal.  
99

 A Resolução nº 225/16 do CNJ está disponível na íntegra em 

http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_225_31052016_02062016161414.pdf. 

Acesso em 10/07/2018. 
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A institucionalização dos meios alternativos de solução de controvérsias
100

 teve 

início no final da década de 1970, com uma proposta de FRANK SANDER denominada 

Fórum de Múltiplas Portas (FMP) (AZEVEDO, 2013, p. 08). Trata-se de uma forma de 

organização judiciária na qual o Poder Judiciário é tido como um centro de resolução de 

disputas, com distintos processos, que devem ser utilizados de acordo com as características 

de cada conflito (AZEVEDO, 2013, p. 08). Nesse sentido, conforme AZEVEDO,  

 

Ao invés 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 (2013, p. 08). 

 

Busca-se, com instrumentos interdisciplinares que se afastam das fórmulas 

exclusivamente positivadas, concretizar formas melhores de resolver disputas, atendendo não 

apenas a interesses juridicamente tutelados, mas também a outros que possam auxiliar na 

pacificação social (AZEVEDO, 2013, p. 09).
101

 

Dentre os mecanismos alternativos de solução de controvérsias mais utilizados no 

Brasil destacam-se a arbitragem e os métodos consensuais de conciliação e mediação.
102

 

Diante da recorrente confusão entre os três mecanismos, faz-se oportuna uma breve distinção 

entre eles, com a exposição de suas principais características, a fim de que se possa então 

abordar, mais detidamente, a mediação, que é mais cara a este trabalho. 

                                                           
100

 Alguns autores preferem a utilização da expressão “métodos adequados” de solução de conflitos, tendo em 

vista que os modelos autocompositivos não seriam uma alternativa ao modelo judicial, mas um mecanismo de 

real e adequada resolução do conflito, permitindo a efetiva pacificação social (MENDES, 2014, pp. 85-86). 
101

 Segundo VERONESE, “Os modos de resolução alternativa de conflitos têm duas origens. A primeira é o 

estabelecimento de uma jurisdição comunitária por meio da conciliação e mediação dos conflitos, realizada entre 

partícipes do mesmo grupo social. A segunda é o crescimento da negociação internacional, por meio de 

arbitragem e mediação, entre os conflitos de empresas, especialmente no campo internacional (GARTH & 

DEZALAY, 1996). No caso das jurisdições comunitárias, existe uma apropriação conceitual da superação de 

jurisdições baseadas nos conflitos para o encaminhamento em direção às jurisdições focadas na concórdia. Nos 

Estados Unidos, a construção de clínicas de mediação e conciliação de conflitos foi adotada tanto como uma 

forma de diminuir o volume processual dos tribunais quanto na pressuposição de que criariam esferas mais justas 

de resolução das disputas” (2007, p. 18). 
102

 Na doutrina especializada, baseada na experiência estrangeira, constata-se que existem muitos outros métodos 

alternativos de solução de conflitos, como a negociação, a avaliação neutra de terceiro, o minitrial. 

(LAGRASTA, 2015, p. 629). CABRAL destaca também os seguintes métodos: ombudsman, transação, 

adjudicação, summary jury trial, rent a judge, court-annexed arbitration, court-annexed mediation, early neutral 

evaluation, finnal-offer arbitration, one-way arbitration, confidential listener, special master, neutral fact-

finder, expert fact-finder, joint fact-finder, etc” (2013, p. 42), que desbordam dos limites deste trabalho, e, por 

esta razão, não serão tema de análise mais detida. 
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A arbitragem enquanto prática da desjudicialização no Brasil ganhou força com a 

promulgação da Lei nº 9.307/96, conhecida como Lei da Arbitragem (BENETI, 2015, p. 625). 

Essa consiste em um meio de solução de controvérsias situado fora da atividade jurisdicional 

do Estado, embora também seja heterocompositivo
103

.  

A Lei da Arbitragem foi criada buscando atender a uma necessidade da economia, 

tendo em vista o desenvolvimento dos países concomitante à formação de blocos econômicos 

e à crise do sistema de prestação jurisdicional pelo Estado (MARASCA, 2007, p. 48). Com 

essa lei, o objetivo era disciplinar uma forma de resolução de conflitos patrimoniais por vias 

não judiciais, tendo em vista a inaptidão e a falta de especialização do aparato judicial para 

tratar dos novos litígios na área comercial (MARASCA, 2007, p. 48). Ademais, os litígios 

contemporâneos exigem uma resposta imediata ante a rapidez das informações e da 

vulnerabilidade das relações, incompatível com a lentidão do Poder Judiciário (MARASCA, 

2007, p. 48). 

No procedimento de arbitragem as próprias partes nomeiam um árbitro de sua 

confiança, que pode ser ou não integrante de uma câmara arbitral, instituição também 

escolhida pelas partes (BENETI, 2015, p. 625). 

 O papel do árbitro é proferir uma decisão, que terá força de coisa julgada, sem a 

necessidade de homologação pelos tribunais estatais, valendo como título executivo 

(MARASCA, 2007, p. 49). Dessa decisão não cabe recurso (artigo 18 da Lei nº 9.307/96) e, 

por esse motivo, a arbitragem caracteriza-se pela celeridade em relação ao processo judicial, 

sujeito ao duplo grau de jurisdição (MARASCA, 2007, p. 49). 

Nas palavras de MARASCA: 

 

Esta lei institucionalizou um sistema de Justiça Privada, semelhante ao 

sistema de Justiça Pública, como uma forma de solução de conflito que 

envolve jurisdição contenciosa, contraditória (em que se colhe o depoimento 

das partes, ouve-se testemunhas, realiza-se perícias), com julgamento feito 

por um terceiro estranho em relação às partes, que escolhido por elas, 

decidirá o conflito estabelecido (2007, p. 48). 

                                                           
103

 Sobre a distinção entre autocomposição e heterocomposição, ADA PELLEGRINI GRINOVER aduz que “na 

heterocomposição a decisão do litígio é atribuída a pessoa, neutra e imparcial, estranha ao Poder Judiciário. 

Trata-se da arbitragem [...]. Na autocomposição, ao contrário, nada se decide. São as próprias partes, por 

intermédio de um terceiro facilitador (mediador/conciliador), que trabalham o conflito, podendo chegar a um 

acordo (que normalmente é uma transação, em que cada parte cede e ganha algo em relação ao conflito, mas que 

nada impede seja um reconhecimento ou uma renúncia)” (GRINOVER, 2015, p. 656). 
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A arbitragem, portanto, é um método que permite a pessoas capazes 

estabelecerem as regras de direito e de equidade, bem como escolherem a pessoa ou pessoas 

que irão aplicar essas regras, para solucionar conflitos sobre direitos patrimoniais disponíveis 

(MARASCA, 2007, p. 49).  

A conciliação, por sua vez, é uma modalidade de autocomposição
104

 na qual um 

terceiro imparcial intervém no conflito, ouvindo e orientando as partes envolvidas 

(OLIVEIRA, 2015, p. 636).
 105

 O conciliador atua de maneira propositiva, dirigindo as partes 

a um ponto comum, propondo alternativas e sugerindo soluções, com o intuito de conduzir as 

partes a um acordo
106

 (OLIVEIRA, 2015, p. 636). 

Segundo CABRAL: 

A conciliação constitui um dos meios mais utilizados para a resolução de 

conflitos, seja como forma de evitar a utilização da jurisdição, seja para 

abreviar a solução de uma pretensão apresentada perante os tribunais. Na 

conciliação, a intervenção de uma terceira parte, alheia ao conflito, auxilia os 

interessados a encontrarem uma plataforma de acordo tendo em vista 

resolver a disputa, limitando-se o conciliador a promover o contato entre as 

partes, facilitando sua comunicação. O conflito é resolvido por meio do 

próprio consenso entre os litigantes e as causas psicológicas e sociológicas 

que envolvem os interessados são levadas em consideração pelo conciliador 

neutro, que busca sempre direcionar as partes para chegarem a uma decisão 

final com concessões e satisfação de ambas (2013, p. 45). 

 

                                                           
104

 Segundo LAGRASTA, “autocomposição é método não adversarial (contencioso) de solução pacífica de 

conflitos, que se caracteriza por uma busca conjunta das partes de um resultado que atenda aos interesses de 

todas, através do diálogo, prevalecendo a cooperação sobre a competição, ou seja, é a obtenção da solução por 

obra dos próprios litigantes, podendo ser obtida espontaneamente ou após o incentivo praticado através de 

mecanismos apropriados. A autocomposição recebe a dimensão processual quando fruto da conciliação realizada 

em juízo ou quando as partes autocompostas fora do processo resolvem levar o ‘acordo’ para o processo, visando 

a homologação judicial” (2015, p. 627). 
105

 A respeito da denominação “conciliação”, VASCONCELOS assevera que “trata-se de uma opção vocabular 

tradicional, que designa a natureza do procedimento pelo nome do resultado pretendido. Em verdade, toda 

mediação tem, mediata ou imediatamente, o sentido de criar condições para o entendimento entre as partes, com 

vistas a uma conciliação. Nessa perspectiva finalística, toda mediação poderia também ser nomeada como 

conciliação. Tenhamos, portanto, muito claro que o modelo de mediação focado no acordo, denominado 

conciliação, é fruto de uma tradição do direito, especialmente nos ambientes judiciais, que ficou agregada ao 

sistema oficial de administração da justiça, com seus procedimentos específicos, que o fazem distinto de outros 

modelos de mediação” (2017, p. 191). 
106

 “A conciliação tem suas próprias características, posto que, além da administração do conflito por um terceiro 

neutro e imparcial, este mesmo conciliador tem a prerrogativa de poder sugerir um possível acordo, após uma 

criteriosa avaliação das vantagens e desvantagens que tal proposição traria a ambas as partes. O conciliador 

observa os aspectos objetivos do conflito, estimula uma solução rápida e não exaustiva da questão e assiste os 

contendores para que alcancem um acordo da sua responsabilidade. Assume uma posição mais ativa, em 

comparação com o mediador, chegando mesmo a propor uma solução para o litígio” (MARASCA, 2007, p. 54). 
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Na conciliação o tratamento do conflito ocorre de forma relativamente superficial, 

pois o conciliador procura solucionar a controvérsia sem apreciá-la com profundidade. Não 

há um trabalho mais intenso do conflito e sua consequente transformação (MARASCA, 

2007, p. 54). Por esse motivo, o método é indicado para casos em que não há um 

relacionamento duradouro entre as partes e o objeto do litígio é apenas material, razão pela 

qual as partes podem preferir encerrar rapidamente a controvérsia, ainda que o acordo não 

contemple todas as suas necessidades e interesses (LUCHIARI, 2012, p. 15). 

Um terceiro método de solução de controvérsias bastante difundido é a mediação, 

que será abordada de forma mais aprofundada a seguir pela sua relevância para o presente 

trabalho. 

 

3.4. Mediação 

 

3.4.1. Conceito  

 

A mediação pode ser conceituada como um procedimento
107

 no qual um terceiro 

imparcial
108

 procura facilitar a comunicação entre as partes em conflito, identificando suas 

necessidades e ajudando-as a restabelecer o diálogo para que elas encontrem a melhor solução 

para o próprio conflito. 

SICA aponta que a mediação foi desenvolvida no âmbito de experiências voltadas 

a formas de gestão de conflitos alheias ao controle exercido pelo Estado (2007, p. 54). Nas 

palavras do autor: 

O surgimento da mediação insere-se numa pluralidade de debates: a perda de 

centralidade do Estado e a recuperação da centralidade da “comunidade” (no 

sentido de coletividade) na gestão das problemáticas sociais; a inadequação 

do instrumento legislativo (crise da visão legicêntrica do direito) e a pesquisa 

                                                           
107

 Inobstante as expressões “processo de mediação” e “procedimento de mediação” sejam comumente 

empregadas pela literatura especializada e pela legislação – veja-se, nesse sentido, o Manual de Mediação 

Judicial (CNJ, 2016) e a Lei n. 13.140/15, respectivamente –, optou-se pelo emprego desta última expressão a 

fim de evitar confusão com o processo judicial, mantendo-se a primeira apenas nas hipóteses em que empregada 

por autores diretamente referidos no texto. 
108

 Conforme afirma MARASCA: “O mediador é um terceiro imparcial, com competência técnica e eleito pelas 

partes. A competência técnica diz respeito à capacitação do mediador, que envolve conhecimentos básicos de 

Psicologia, Sociologia, técnicas de escuta e comunicação, formas de manejo dos conflitos, dentre outros” (2007, 

pp. 52-53). 
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de novos instrumentos de gestão dos conflitos; a expansão moderna da 

liberdade e dos direitos e as conseqüências negativas de tudo isto no 

funcionamento da justiça em termos de sobrecarga do judiciário (SICA, 

2007, p. 54).  

 

Tal método diferencia-se de outras formas de gestão de controvérsias pautadas no 

Direito e na Psicologia. Distancia-se da lógica jurídica porque propõe que a resolução do 

conflito seja norteada pelos interesses, valores e necessidades dos mediandos (ALMEIDA, 

2017, p. 163). Por outro lado, incorpora subjetividade ao processo de construção do consenso, 

considerando o sofrimento e o desconforto como norteadores de solução, sem se tornar, com 

isso, uma prática terapêutica (ALMEIDA, 2017, p. 163). 

MARASCA destaca o protagonismo das partes envolvidas no procedimento de 

mediação, não só em contraposição à rigidez das normas processuais da Justiça formal, mas 

também em relação ao conteúdo material das normas que serão aplicadas. Segundo a autora: 

A mediação procura conduzir a disputa à criação de uma estrutura própria 

mediante a elaboração de normas relevantes para as partes, e não apenas 

adequar a disputa a uma estrutura legal preestabelecida. Dessa forma 

podemos considerar a mediação como um processo complexo que 

transcende o conflito a ser resolvido. Ela não apenas enquadra o conflito nas 

normas de Direito preexistentes, mas também orienta as partes para a criação 

de normas relevantes e adequadas que se encontram no conflito 

(MARASCA, 2007, p. 50).  

 

Parte-se da premissa segundo a qual o que torna o diálogo difícil ou inefetivo é o 

contexto conflituoso. Assim, o papel do mediador é facilitar o diálogo, propiciando o 

aparecimento do respeito mútuo, além de auxiliar os mediandos a buscar a 

corresponsabilidade, seja no conflito presente, seja com relação aos futuros compromissos 

assumidos (SAMPAIO, 2015, p. 661). 

Nas palavras de OLIVEIRA, “o mediador apenas facilita a comunicação e procura 

identificar os interesses, aprofundando-se nas relações, para que os próprios interessados 

encontrem a solução que os satisfaça” (2015, p. 636).
109

 

Elucidativa, nesse sentido, a definição de SAMPAIO, para quem a 
                                                           
109

 Quanto ao mediador, SICA defende que ele pode desempenhar um importante papel simbólico, na medida em 

que materializa, em alguma medida, a participação da comunidade na resolução do conflito. Nesse sentido, 

assevera o autor que “alguns estudos defendem, inclusive, que o componente ‘comunidade’ se aperfeiçoa na 

própria pessoa do mediador, uma vez que, em geral, estes são selecionados e treinados nas localidades onde se 

instalam os ofícios de mediação e, por não serem necessariamente profissionais do direito, contribuem para 

oxigenar o procedimento e infiltrar-lhe de participação comunitária” (2007, p. 54). 
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Mediação é um método de resolução de conflitos em que um terceiro 

independente e imparcial coordena reuniões conjuntas ou separadas com as 

partes envolvidas em conflito. Seu objetivo, entre outros, é o de estimular o 

diálogo cooperativo entre elas para que alcancem a solução dos conflitos em 

que estão envolvidas. Nesse método pacífico se busca propiciar momentos 

de criatividade para que as partes possam analisar qual seria a melhor opção 

em face da relação existente, geradora do conflito (2015, p. 660).  

 

ZAPPAROLLI, por sua vez, define a mediação como um processo não 

adjudicatório de administração de conflitos intersubjetivos, voltado para as relações 

continuadas (2009, pp. 540-541).  No mesmo sentido, BACELLAR destaca o enfoque da 

mediação na preservação e reelaboração de relações, que é o seu diferencial em face dos 

outros métodos compositivos (2015, p. 82). Nas palavras do autor: 

 

Devemos lembrar que milhares de indivíduos, empresas e órgãos têm valores 

a preservar e que necessitam manter relacionamentos. Algumas vezes, não 

será suficiente uma decisão (solução heterocompositiva) e esta, dependendo 

do seu teor, gerará um rompimento indesejado de relações. A mediação 

procura valorizar esses laços fundamentais de relacionamento, incentivar o 

respeito à vontade dos interessados, ressaltando os pontos positivos de cada 

um dos envolvidos na solução da lide, para ao final extrair, como 

consequência natural do processo, os verdadeiros interesses em conflito 

(BACELLAR, 2015, p. 82). 

 

Dada a preocupação com a qualidade do relacionamento, a mediação se apresenta 

como um método indicado para partes que possuem uma relação prévia ao conflito, e que, por 

vezes, serão obrigadas a continuar se relacionando, como parentes, vizinhos, sócios, entre 

outros. A mediação é indicada para esses casos porque permite a compreensão do conflito 

pelas partes, para que possam melhor administrá-lo e evitar novos desentendimentos no futuro 

(MARASCA, 2007, pp. 50-51). Conforme assevera SAMPAIO, “o que está em jogo são 

meses, anos ou décadas de relacionamento” (2015, p. 661). 

Além disso, cabe destacar como característica essencial que o foco da mediação 

reside na facilitação do diálogo. O acordo, se houver, passa a ser a consequência lógica, 

resultante de um bom trabalho de cooperação realizado ao longo do procedimento, e não sua 

premissa básica (SAMPAIO, 2015, pp. 660-661).  
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3.4.2. Princípios da mediação e dos mediadores 

 

A mediação possui dinâmica e fundamentos éticos próprios, que não se 

confundem com os que regem o direito positivo, dado que o método da mediação possui 

objetivos específicos relacionados à problematização e ao protagonismo das pessoas 

envolvidas no conflito110 (VASCONCELOS, 2017, p. 226). Dessa forma, os princípios da 

mediação buscam assegurar a efetiva facilitação do diálogo, em condições de liberdade e 

igualdade de oportunidades, efetivando o que VASCONCELOS denomina como “justiça do 

caso concreto” (2017, pp. 226-227). 

Não obstante, nota-se que os princípios elencados em normativas de instituições 

especializadas em mediação no Brasil – tais como o Conselho Nacional das Instituições de 

Mediação e Arbitragem (CONIMA)
111

 e o Fórum Nacional de Mediação (FONAME)
112

 – 

nem sempre coincidem, como também divergem o rol de princípios do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ)
113

, da Lei nº 13.140/15
114

 e o apontado por vários autores (SÁNCHEZ et al., 

2015, pp. 36-37; NERY, 2014, p 129).  

Ante a considerável divergência ora apresentada, este estudo se balizará, em 

linhas gerais, pela compreensão de VASCONCELOS, que sintetiza e organiza os princípios 

essenciais à mediação (2017, p. 227). Nesse sentido, o autor faz uma interessante distinção 

entre princípios da mediação, diretamente referidos ao método, destinados a todos os 

participantes do procedimento, e princípios do mediador, os quais norteiam, especificamente, 

a atuação dos mediadores (VASCONCELOS, 2017, p. 227). 

                                                           
110

 Isso não significa, contudo, que a mediação afronte ou ignore o que a lei prevê, apenas que é norteada por 

princípios distintos dos que norteiam o direito positivo, pois possuem finalidades diferentes (VASCONCELOS, 

2017, p. 226). 
111

 Segundo o Código de Ética para Mediadores do CONIMA, “o mediador pautará sua conduta nos seguintes 

princípios: imparcialidade, credibilidade, competência, confidencialidade, e diligência” (2018). 
112

 Conforme o Código de Ética para Mediadores do FONAME, são princípios da mediação de conflitos: 

autonomia da vontade; imparcialidade; igualdade; independência; competência; diligência; transparência; 

respeito; e informalidade (2015). 
113

 De acordo com o Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, são princípios fundamentais que 

regem a atuação de conciliadores e mediadores judiciais: confidencialidade, decisão informada, competência, 

imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e 

validação (CNJ, 2013). 
114

 De acordo com o artigo 2º do referido diploma legal, a mediação será orientada pelos princípios da 

imparcialidade do mediador; da isonomia entre as partes; da oralidade; da informalidade; da autonomia da 

vontade das partes; da busca do consenso; da confidencialidade; e da boa-fé. 
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Dessa forma, destacam-se como princípios da mediação a autonomia, a 

confidencialidade, a oralidade, a informalidade, o consensualismo e a boa-fé 

(VASCONCELOS, 2017, pp. 227-228). 

O princípio da autonomia consiste na autonomia de vontade de pessoas capazes 

no exercício da liberdade de pensamento, palavras e ações, bem como na tomada de decisões, 

logo, o mediador não deve forçar um acordo nem deliberar pelos envolvidos 

(VASCONCELOS, 2017, p. 227).  

A esse princípio está intimamente ligada a noção de voluntariedade que, como 

anotam SÁNCHEZ e colaboradores, é a primeira e fundamental característica da mediação, 

diferenciando-a de outras formas de heterocomposição do conflito, devendo abranger não 

apenas a participação em si, mas a tomada de decisões no procedimento (2015, p. 36). Nas 

palavras de NERY, a voluntariedade “consiste em afirmar que no processo de mediação se 

estabelece a participação livre, voluntária e informada da vítima e da pessoa infratora” (2014, 

p. 129).  

Nesse sentido, SAMPAIO sustenta que a mediação parte de uma atitude de 

humildade do mediador, que deverá ter em mente que as partes envolvidas no conflito são as 

pessoas mais indicadas para resolverem suas próprias questões (2015, p. 661). Para a autora 

“essa característica de humildade parte do pressuposto de que o mediador ‘sabe que nada 

sabe’ e que desconhece a realidade daqueles envolvidos no conflito” (SAMPAIO, 2015, p. 

661). 

Outro princípio relevante é o da confidencialidade, segundo o qual todas as 

informações levantadas durante a mediação, sejam elas referentes a sentimentos, necessidades 

ou outras questões ora reveladas, deverão permanecer sob sigilo, não podendo ser utilizados 

em “qualquer outro ambiente” (VASCONCELOS, 2017, p. 227). Como bem sintetiza 

BRANDALISE, “o que fora ali discutido não pode ser utilizado posteriormente em caso de 

ausência de êxito” (2016, p. 131), sendo esta uma “garantia básica para o êxito da atividade 

mediadora”, dado que sua ausência tornará “impossível que a mediação se desenvolva 

livremente” (NERY, 2014, p. 130). 

Nas palavras de TANIA ALMEIDA, 

o pilar da confidencialidade na mediação confere uma moldura de confiança 

para as partes, possibilitando-lhes aceitar o convite de ter na boa fé e na 
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transparência de propósitos norteadores para a sua postura durante o 

processo. [...] O princípio da confidencialidade não só favorece o 

desnudamento necessário às negociações e às conversas pautadas pela boa fé 

como permite que pessoas físicas e jurídicas sejam preservadas em razão do 

sigilo (2015, p. 91). 

 

Têm-se, por outro lado, dois outros princípios correlatos à forma como deve se 

desenvolver a mediação, quais sejam, a oralidade e a informalidade. A oralidade consiste na 

liberdade dos mediandos, como protagonistas do procedimento, desenvolverem a “dialética da 

mediação” diretamente, com o uso da linguagem comum (VASCONCELOS, 2017, p. 227). A 

informalidade, por sua vez, indica que apenas o termo inicial e o temo final do procedimento 

de mediação deverão ser formalizados por escritos, descartando-se eventuais outras anotações 

produzidas em seu curso (VASCONCELOS, 2017, p. 227). BRANDALISE acrescenta, no 

que tange à informalidade, que “a mediação, internamente, não obedece a uma forma 

preestabelecida” (2016, p. 131), enfatizando a liberdade que informa esse procedimento 

autocompositivo. 

A seu turno, o consensualismo é o princípio que estabelecerá que toda e qualquer 

decisão tomada em sede de mediação será construída de forma livre e consensual pelas partes 

envolvidas, ressaltando o cerne autocompositivo do instrumento (VASCONCELOS, 2017, p. 

228). 

Por derradeiro, tem-se o princípio da boa-fé, “que caracteriza os tratos 

colaborativos em busca da satisfação de interesses comuns, embora contraditórios” 

(VASCONCELOS, 2017, p. 228). Sua relevância é tamanha, que VASCONCELOS aponta 

que enquanto não instaurada a boa-fé no procedimento de mediação este restará inviabilizado 

(2017, p. 228). 

Quanto aos princípios que regem a atividade do mediador, VASCONCELOS 

destaca a independência, a imparcialidade, a aptidão, a diligência, o empoderamento, a 

validação e a facilitação de decisão informada (2017, p. 228).  

O primeiro deles, a independência, estabelece que o mediador não deve ter 

vínculos – de amizade, trabalho ou parentesco – com as partes em mediação, devendo revelar 

tais circunstâncias e deixar de atuar no referido procedimento (VASCONCELOS, 2017, p. 

228). No mesmo sentido, o princípio da imparcialidade exige do mediador que atue de forma 

isenta, neutra e equitativa, sem qualquer tipo de favorecimento, preferência ou preconceito, 
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afastando eventuais valores e concepções pessoais para que não interfiram no procedimento 

ou no eventual acordo (VASCONCELOS, 2017, p. 228). O mediador atuará como um 

“catalisador químico”, cuja presença facilitará o processo sem nele se envolver pessoalmente 

(NERY, 2014, p. 130).  

Para NERY, a neutralidade, suprarreferida, deverá se expressar, outrossim, “na 

busca ativa de um equilíbrio real entre as partes durante o processo para que nenhuma possa 

manter uma posição de superioridade e força” (2014, p. 130). Portanto, a mediação não se 

restringirá à igualdade formal entre as partes, mas buscará um verdadeiro “equilíbrio de 

poder” (SOUZA, 2015, p. 127). É o que estabelece o Código de Ética para Mediadores do 

CONIMA ao afirmar o dever de assegurar “que as partes tenham voz e legitimidade no 

processo, garantindo assim equilíbrio de poder”, devendo o mediador “suspender ou finalizar 

a mediação quando concluir que sua continuação possa prejudicar qualquer dos mediados ou 

quando houver solicitação das partes” (2018). 

Devem-se ressaltar, igualmente, os princípios da aptidão e da diligência, 

referindo-se, respectivamente, à capacitação adequada (prática e teórica) do mediador
115

, bem 

como a sua atenção às particularidades do caso concreto e a flexibilidade em face de novas 

situações ou caminhos que o procedimento venha a tomar (VASCONCELOS, 2017, p. 

228)
116

. Essa flexibilidade, segundo NERY, também deverá abranger os prazos para a 

realização dos encontros ou entrevistas e para a conclusão do processo (2014, p. 13), enquanto 

a diligência alcançará o “cuidado e a prudência para a observância da regularidade, 

assegurando a qualidade do processo e cuidando ativamente de todos os seus princípios 

fundamentais” (CONIMA, 2018). 

Por sua vez, de acordo com VASCONCELOS, o princípio do empoderamento 

consiste no 

dever do mediador facilitar a tomada de consciência das partes ou mediandos 

para o fato de que eles estão mais habilitados a melhor resolverem seus 

conflitos presentes e futuros em função da experiência de justiça vivenciada 

na autocomposição (2017, p. 228). 

 

                                                           
115

 De acordo com o Código de Ética para Mediadores do CONIMA, denomina-se competência “a capacidade 

para efetivamente mediar a controvérsia existente. Por isso o Mediador somente deverá aceitar a tarefa quando 

tiver as qualificações necessárias para satisfazer as expectativas razoáveis das partes” (2018). 
116

 Nas palavras de SÁNCHEZ e colaboradores, “la flexibilidad dentro del proceso para que responda a las 

necesidades particulares de cada caso” (2015, p. 36). 
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ACHUTTI vai além ao tratar o empowerment como um dos valores da Justiça 

Restaurativa, decorrente da “ausência de dominação”, permitindo que as partes “atuem da 

forma mais livre possível”, sem que sejam impedidas, sob qualquer motivo, de expressarem o 

que realmente desejam (2016, p. 70). 

Necessário referir, por fim, os princípios da validação, em que o mediador deverá 

estimular os mediando a se reconhecerem, reciprocamente, “como seres humanos 

merecedores de atenção e respeito”, independentemente da divergência existente, e da 

“facilitação de decisão informada” consistente no dever do mediador verificar se as partes 

estão suficientemente informadas para realizarem “decisões conscientes e razoáveis”, zelando 

para que obtenham eventuais informações técnicas ou relativas a seus direitos no caso em 

mediação (VASCONCELOS, 2017, pp. 228-229). 

 

3.4.3. Modelos de mediação 

 

Por sua vez, foram desenvolvidos três modelos fundamentais de mediação que se 

distinguem pela forma de abordagem do mediador, orientada por diferentes objetivos: o 

Tradicional-Linear, também conhecido como modelo de Harvard; o Circular Narrativo de 

SARAH COBB e o Transformativo, desenvolvido por BUSH e FOLGER
117

. 

 

3.4.3.1. Mediação Tradicional, Facilitativa ou Linear (Harvard) 

 

A mediação facilitativa pode ser definida como uma negociação com apoio do 

mediador, um terceiro imparcial, que adota técnicas de negociação desenvolvidas pela Escola 

de Harvard (VASCONCELOS, 2017, p. 190).  

Trata-se de um modelo mais direcionado ao acordo, centrado no conteúdo da 

comunicação, tendo por base a causalidade linear do conflito, sem levar em conta o contexto 

                                                           
117

 AGUIAR ressalta a necessidade de cuidado ao realizar a diferenciação entre os modelos de mediação a fim de 

não criar padrões absolutamente rígidos “para não imprimirmos restrições às inúmeras outras possibilidades a 

serem desenvolvidas criativamente no trato da situação conflituosa. Além disso, quanto maior o rol de 

experiências neste sentido, mais amplo e rico será o processo de Mediação. O conhecimento das diversas 

ferramentas desenvolvidas por cada um destes modelos, além de outros existentes, oferece ao mediador um 

maior campo de atuação, sendo possível, dependendo do caso a ser trabalhado, a escolhas das diferentes 

ferramentas a serem utilizadas” (2009, p. 105). 
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no qual esse conflito foi produzido (SAMPAIO, 2015, p. 663). O papel do mediador, nesses 

termos, é facilitar a comunicação, a qual é entendida em sentido linear e centrada no verbal e 

no conteúdo (SAMPAIO, 2015, p. 663).   

A mediação facilitativa baseia-se nos quatro princípios de negociação de Harvard: 

separar as pessoas dos problemas, concentrar-se nos interesses e não nas posições, criar 

opções de ganho mútuo e usar critérios objetivos (SAMPAIO, 2015, p. 663)
118

.  

Nesse modelo, a mediação tem por objetivo reduzir ou eliminar as diferenças 

entre mediandos, pois está centrada no acordo, de forma que não há uma preocupação com a 

modificação da relação entre as partes (SAMPAIO, 2015, p. 663). Todavia, por ser baseada 

em princípios que orientam o procedimento de mediação, acabou por se tornar referência para 

outros modelos de mediação, inclusive os dotados de maior viés relacional 

(VASCONCELOS, 2017, p. 190). 

Note-se que neste modelo as emoções não possuem valor preponderante, sendo 

estimulada a sua expressão no início do procedimento apenas com um efeito de catarse, para 

que as pessoas se acalmem e consigam pensar com clareza (LUZ, 2012, p. 124). O 

procedimento, dessa forma, ocorre mediante a oitiva alternada das partes, nas quais uma 

escuta a outra abordar o seu ponto de vista da situação conflituosa e, ao final, sem modificar 

suas versões, as partes devem chegar a um acordo que melhor atenda ao interesse de ambas, 

com o auxílio do mediador (LUZ, 2012, p. 124). 

 

3.4.3.2. Mediação Circular-Narrativa de SARAH COBB 

 

Trata-se de um modelo idealizado pela norte-americana SARAH COBB que 

agrega ao modelo facilitativo aportes da teoria geral dos sistemas, em particular a teoria 

familiar sistêmica, da cibernética de primeira e segunda ordem, da teoria do observador, da 

teoria da comunicação e da teoria da narrativa (VASCONCELOS, 2017, p. 195). 

                                                           
118

 Para uma abordagem mais aprofundada sobre as técnicas de negociação utilizadas nas mediações, bem como 

os interessantes aportes da Teoria dos Jogos, conferir VASCONCELOS (2017, pp. 182-190). ROGER FISHER e 

WILLIAM URY, por sua vez, tratam de forma abrangente as técnicas de negociação em seu livro Como chegar 

ao sim: como negociar acordos sem fazer concessões (2014). 
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Esse modelo parte da concepção de que as pessoas, o conflito e sua história não 

podem ser vistos isoladamente, mas sim relacionados dentro de um contexto maior 

(SAMPAIO, 2015, p. 663). Há a preocupação com a interdependência entre as pessoas, 

priorizando a necessidade de compreensão da outra parte, suas particularidades, interesses, 

objetivos e características (LUZ, 2012, p. 125). 

Cabe ao mediador, a seu turno, escutar e legitimar as partes, visando conhecer o 

contexto, a disputa, as relações e os envolvidos, bem como procurar, junto a estas, a 

construção de uma nova narrativa (SAMPAIO, 2015, p. 663). As histórias inicialmente 

trazidas pelos mediandos são desconstruídas, para se construir uma narrativa alternativa a 

partir da comunicação focada na interdependência entre as pessoas (LUZ, 2012, p. 125). 

A tarefa do mediador, assim, consiste em desestabilizar as histórias e possibilitar a 

construção de novas narrativas (VASCONCELOS, 2017, p. 195). A aplicação das técnicas
119

, 

nesse sentido, deve ser assimilada pelos mediandos, a fim de viabilizar a reformulação 

(VASCONCELOS, 2017, p. 195).  

Como características distintivas do método pode-se destacar (i) a priorização de 

reuniões iniciais individuais, a fim de evitar, nesse momento, a colonização das narrativas
120

, 

(ii) a conotação negativa do problema, que passa a ser a ameaça a ser enfrentada pelas partes 

conjuntamente, ao invés de enfrentarem uma à outra e (iii) a presença de uma equipe 

reflexiva
121

, que, inicialmente, escuta as histórias relatadas pelos mediandos e reflete sobre 

outras formas de explicar o que foi contado e, em um segundo momento, conversa 

diretamente com o mediador, ocasião em que os mediandos são convidados a escutá-los 

(VASCONCELOS, 2017, p. 197). 

 

3.4.3.3. Mediação Transformativa de BUSH e FOLGER 

 

                                                           
119

 Para uma exposição detalhada das técnicas utilizadas na mediação circular-narrativa, conferir 

VASCONCELOS, 2017, pp. 195-199.   
120

 A colonização das narrativas refere-se à influência da primeira narrativa sobre as subsequentes 

(VASCONCELOS, 2017, p. 199). 
121

 A equipe reflexiva consiste em uma técnica destinada à terapia familiar desenvolvida pelo terapeuta 

norueguês Tom Andersen e descrita em seu livro El equipo reflexivo: dialogos y dialogos sobre los dialogos, 

Barcelona: Gedisa, 1994. 
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Cuida-se de um modelo que busca transformar a característica destrutiva do 

conflito, com base na ética da alteridade, promovendo a compreensão de que o ser humano é 

um ser social, que depende dos demais à sua volta (LUZ, 2012, pp. 125-126).
122

 Assim como 

na mediação circular-narrativa, busca-se a causalidade remota do conflito, atendendo à 

necessidade de trabalhar os sentimentos das pessoas (LUZ, 2012, pp. 125-126).  

Entretanto, diversamente do modelo circular-narrativo, o foco encontra-se no 

empoderamento, apropriação, capacitação, autoafirmação ou fortalecimento das partes 

(VASCONCELOS, 2017, p. 200), que devem assumir o protagonismo do seu conflito e 

recuperar a autoestima abalada pelo problema vivenciado (LUZ, 2012, p. 126). O objetivo é 

que os mediandos (pessoas, grupos ou comunidades) recuperem reflexivamente seu próprio 

poder restaurativo, afastando-se de modelos em que um terceiro expert concede o poder às 

pessoas (VASCONCELOS, 2017, p. 200). 

Enquanto o modelo circular-narrativo busca a desestabilização e desconstrução 

das narrativas iniciais, o modelo transformativo tem como meta a transformação da interação 

entre os mediandos e o respectivo padrão relacional (VASCONCELOS, 2017, p. 204). Não 

importa o acordo, mas a mudança nas pessoas e na sua forma de se relacionar (MUSZKAT, 

2008, p. 68). A atuação do mediador, assim, volta-se ao empoderamento e não à 

desestabilização, enquanto o protagonismo dos mediandos se amplia à medida em que é 

reconstruída sua autoestima (VASCONCELOS, 2017, p. 204). 

Conforme SAMPAIO: 

 

Esse modelo trabalha para alcançar o desenvolvimento potencial de mudança 

nas pessoas ao descobrir suas próprias habilidades, suas responsabilidades e 

o reconhecimento do outro como parte do conflito. Tem o objetivo de 

modificar a relação entre as partes, não importando se cheguem ou não a um 

acordo. Não está centrado na chamada resolução do conflito, mas sim na 

transformação relacional (2015, p. 663). 

                                                           
122

 Como apontam FALECK e TARTUCE: “Acordos obtidos pelo método tradicional de negociação foram 

criticados porque, em certos casos, embora as pessoas tenham se obrigado a certas condutas, não foi alterada a 

pauta de interação entre elas; assim, pela falta de mudança na relação, embora tenham se comprometido a deixar 

de agir, não se sabe se manterão a situação ou se voltarão a repetir o padrão anterior” (2014, p. 185). Essa 

reflexão, segundo os autores, ensejará o desenvolvimento da mediação transformativa, tanto na teoria como na 

prática, com o objetivo de transformar a relação dos envolvidos, valendo-se do empoderamento e do 

reconhecimento (FALECK; TARTUCE, 2014, p. 186). O primeiro refere-se a “quando os envolvidos fortalecem 

a consciência sobre seu próprio valor e sobre sua habilidade de lidar com quaisquer dificuldades com que se 

deparem a despeito de pressões externas”; o segundo, por sua vez, “é alcançado quando as partes em disputa 

vivenciam uma ampliada disposição de admitir e ser compreensivo quanto às situações da outra pessoa” 

(FALECK; TARTUCE, 2014, p. 186). Portanto, mostra-se mais importante que a celebração de um eventual 

acordo a efetiva modificação da relação interpessoal (FALECK; TARTUCE, 2014, p. 186). 
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Anota VASCONCELOS, por sua vez, que “na mediação transformativa, o 

mediador não é diretivo, adotando, inclusive, o afastamento ou o silêncio, quando percebe que 

os mediandos estão discutindo ou dialogando em sua linguagem natural” (2017, p. 204). O 

mediador, dessa forma, é legitimado como um colaborador no processo de construção do 

diálogo pelas partes, não como um técnico (VASCONCELOS, 2017, p. 204).  O 

empoderamento das partes, por sua vez, reforça as possibilidades de contextualização e 

empatia, com a consideração conjunta dos problemas material e relacional 

(VASCONCELOS, 2017, p. 204).  

Na mesma trilha, AGUIAR destaca que o modelo busca o fortalecimento das 

pessoas para que atuem como protagonistas das próprias vidas e assumam as 

responsabilidades de suas escolhas (2009, p. 107). 

BUSH e FOLGER, a seu turno, destacam que, diferentemente de outros métodos 

voltados à melhora da situação das partes, o enfoque transformador define como objetivo a 

melhora das partes (2010, pp. 133-134). Em outras palavras, considera-se que a mediação 

transformativa obteve êxito quando os mediandos se fortalecem e aprimoram sua capacidade 

de se relacionar com os outros. Trata-se dos objetivos de capacitação (autodeterminação) e 

reconhecimento (empatia) (BUSH; FOLGER, 2010, pp. 133-134). 

Nas palavras dos autores: 

En la orientación transformadora, la respuesta ideal a un conflicto no 

consiste en resolver ‘el problema’ sino en 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 el 

conflicto para comprender y realizar sus cualidades intrínsecas, tanto por lo 

que se refiere a la fuerza del yo como a la relación con los demás (BUSH; 

FOLGER, 2010, p. 131). 

 

Ainda segundo os autores, o método busca trazer à tona a bondade intrínseca às 

pessoas em conflito, de maneira que o seu enfrentamento contribui para transformá-las, que 

passam de indivíduos temerosos, defensivos e egoístas a confiantes e empáticos, 

transformando, em última análise, também a sociedade (BUSH; FOLGER, 2010, p. 131). 
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3.4.4. Estrutura do procedimento de mediação 

 

O procedimento de mediação caracteriza-se por sua informalidade, motivo pelo 

qual, a rigor, não se pode afirmar que há etapas pré-estabelecidas. Nesse sentido, ocorrem 

variações significativas em face do modelo utilizado, das circunstâncias do caso e até mesmo 

do estilo do mediador (VASCONCELOS, 2017, p. 205). No entanto, embora não exista uma 

estrutura rígida, é possível identificar um roteiro geral que permita ao mediador encadear 

técnicas e aplicação de ferramentas, impulsionando a evolução do caso (VASCONCELOS, 

2017, p. 205). 

Dessa forma, em um procedimento de mediação típico seria possível identificar as 

seguintes fases, conforme a divisão adotada por TANIA ALMEIDA: (i) pré-mediação, (ii) 

declaração ou discurso de abertura, (iii) relato das histórias, (iv) definição da pauta de 

trabalho, (v) ampliação de alternativas e negociação de pauta, (iv) elaboração do Termo de 

Acordo e assunção de compromisso, (vii) derivação, (viii) monitoramento e (ix) avaliação de 

resultado (2017, pp. 09-10). 

As mencionadas etapas devem ser entendidas como linhas mestras, a fim de 

nortear o caminho a ser percorrido, e não como passos inflexíveis, sob pena de retorno ao 

raciocínio binário e à rigidez (CEZAR-FERREIRA, 2014, p. 209). Na prática, portanto, a 

transição entre as etapas sequer é perceptível, pois  

o procedimento de mediação caracteriza-se por avanços e recuos que vão 

possibilitando o esclarecimento das razões, a expressão dos sentimentos, as 

recontextualizações e compartilhamentos de resumos e agendas, a superação 

das resistências, a construção do diálogo e as tomadas de decisões 

(VASCONCELOS, 2017, p. 208). 

 

Trata-se, com efeito, de um modelo geral, cuja elaboração busca conferir 

previsibilidade e método ao procedimento de mediação, mas que não é rígido, podendo sofrer 

alterações conforme as especificidades do caso concreto (VASCONCELOS, 2017, p. 205).
123

 

Segundo VASCONCELOS, a flexibilidade do procedimento é especialmente importante na 

mediação transformativa, mais cara a este trabalho, “pois nela, mais do que nas demais 

                                                           
123

 CEZAR-FERREIRA destaca, nesse sentido, que o “importante, parece-nos, é a consciência de que a 

mediação transcorre em processo e, como tal, é um instrumento social vivo, formado por seres humanos, tendo 

por um dos objetivos o estabelecimento ou restabelecimento do diálogo entre as partes divergentes (2014, p. 

209). 
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abordagens, o mediador evita atitudes diretivas, não propõe regras prévias, deixa que os 

comportamentos fluam e construam seus próprios caminhos” (VASCONCELOS, 2017, p. 

205). 

 

3.4.4.1. Pré-mediação 

 

A primeira etapa ou fase, denominada pré-mediação, permite o contato inicial 

do(s) mediador(es) com os mediandos. Cabe ao mediador, nesse momento, explicar com 

clareza e concisão a natureza de sua atuação, bem como a estrutura do procedimento e seus 

princípios
124

 (ALMEIDA, 2017, p. 37). Também deve informar aos mediandos sobre a 

disponibilidade esperada no sentido de participarem de forma colaborativa, por meio de uma 

postura que favoreça a fluidez do diálogo e a autocomposição (ALMEIDA, 2017, p. 37). Esta 

etapa pode ocorrer em uma reunião conjunta com todos os envolvidos ou em reunião privada 

com cada um deles, na presença ou não de advogados
125

 (ALMEIDA, 2017, p. 37).   

Na mesma linha, ressalta CEZAR-FERREIRA que nesta oportunidade  

o mediador se apresenta à partes divergentes, apresenta-lhes o instrumento, 

oferece-lhes normas básicas do atendimento e da relação, ouve suas queixas 

ou insatisfações, faz o contrato de atendimentos e, se possível, no caso de 

mediações privadas, institucionais ou autônomas, faz a proposta de contrato 

de prestação de serviços (2014, p. 209). 

Como se observa, a função da pré-mediação é ser um momento informativo. 

Nessa ocasião os mediadores devem identificar, a partir do contato com as partes e seus 

relatos, (i) se a mediação é o método de composição mais apropriado para as questões 

trazidas; (ii) se pode atuar com independência em face do tema e das pessoas envolvidas; e 

(iii) se a atuação em comediação (ou seja, com mais de um mediador) é conveniente 

(ALMEIDA, 2017, p. 37). Os mediandos, por sua vez, são informados acerca do 

procedimento de mediação, para que possam: (i) listar com clareza os motivos que os 
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 ALMEIDA enumera os pontos a serem abordados pelo mediador durante a pré-mediação: “passo a passo [do 

procedimento de mediação], procedimentos, objetivos, preceitos éticos, adequação e alcance da Mediação no 

caso em questão” (2017, p. 37). 
125

 Cabe ao mediador avaliar as condições e a conveniência de realizar a pré-mediação em conjunto ou de 

maneira privada. “Quando em reunião privada, possibilita a expressão de emoções na ausência do outro; o 

contato com o discurso genuíno, e não reativo, de cada mediando; o acolhimento da fala e dos sentimentos 

iniciais dos participantes para, inclusive, reunir elementos que ajudem a mapear o conflito existente. Quando na 

presença de advogados, viabiliza unificar conhecimentos sobre este processo de diálogo, conhecer seu grau de 

adesão à Mediação, assim como sua disponibilidade para assessorar seu cliente de acordo com os norteadores 

éticos e procedimentais do instituto” (ALMEIDA, 2017, p. 38). 



85 

 

 
 

trouxeram à mediação, (ii) possibilitar a escolha consciente da mediação como método para a 

resolução de suas questões, (iii) identificar em si a disponibilidade de rever posturas rígidas 

ou competitivas, (iv) trabalhar com foco em soluções de benefício mútuo e (v) identificar a 

possibilidade de atuação de acordo com os princípios éticos da mediação (ALMEIDA, 2017, 

p. 37). 

Os envolvidos podem manifestar seu interesse na utilização da mediação no 

momento seguinte à pré-mediação, ou até mesmo dias ou meses depois (ALMEIDA, 2017, p. 

39). 

 

3.4.4.2.  Declaração ou discurso de abertura 

 

O discurso (ou declaração) de abertura realizado pelo mediador marca o início 

formal do procedimento de mediação. Nas palavras de ALMEIDA tal declaração “funciona 

como um ritual de passagem – da competição à colaboração, do desentendimento à proposta 

de entendimento –, autorizando simbolicamente os mediandos a inaugurarem um diálogo 

autocompositivo” (2017, p. 40). 

Durante o discurso, cada mediando pode atestar seu desejo de participação no 

processo de diálogo e conhecer a disponibilidade da outra parte para tanto (ALMEIDA, 2017, 

p. 40). Neste momento, o mediador esclarece eventuais dúvidas sobre o procedimento de 

mediação e os mediandos comprometem-se a atender às suas premissas, como a assunção de 

uma postura colaborativa ao longo de todo o procedimento, conferindo-lhe produtividade 

(ALMEIDA, 2017, p. 40).  

Como anota CEZAR-FERREIRA, o mediador assume a posição de “guardião do 

processo”, buscando estabelecer regras claras e propiciar uma transformação colaborativa da 

relação entre os mediandos (2014, p. 210). 

Ainda nesta fase são confirmados os pontos a serem discutidos e negociados os 

procedimentos de trabalho, tais como: (i) a extensão do sigilo, (ii) a duração e periodicidade 

das reuniões, (iii) a estimativa quanto ao número de reuniões, (iv) a forma de divisão do 

pagamento em mediações privadas e, se o caso, (v) a apresentação do comediador 

(ALMEIDA, 2017, p. 39).  
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No que concerne especificamente à frequência e duração das sessões de mediação, 

é comum apontar-se que o procedimento dificilmente se encerrará em um único encontro ou 

será efetivo em reuniões muito curtas, dado que será necessário, em regra, algum tempo até 

que as pessoas se sintam “tranquilas, confiantes e colaborativas”, bem como para que se 

atinjam níveis mais profundos que o conflito aparente (CEZAR-FERREIRA, 2014, p. 210). 

ALMEIDA destaca, por outro lado, que a possibilidade de participação na 

adequação do procedimento confere aos mediandos sentimentos de protagonismo e controle 

sobre o processo de diálogo: 

Protagonismo, em função do exercício da autonomia da vontade na escolha 

do instituto, controle sobre como determinados procedimentos do processo 

serão tratados, e principalmente sobre o resultado final, porquanto não houve 

delegação de sua liberdade de escolha a um terceiro (2017, p. 40). 

 

Na síntese de VANCONCELOS, a fala de abertura é extremamente relevante por 

ser uma oportunidade de acolhimento e empatia, “que vai ensejando aos mediandos 

sentimentos de normalidade e segurança”, essenciais ao bom desenvolvimento do 

procedimento de mediação (2017, p. 210). 

 

3.4.4.3. Relato das histórias 

 

Trata-se, neste ponto, de uma etapa que se baseia na narrativa dos mediandos, 

com o objetivo de conhecer o conflito a partir do seu ponto de vista, além das motivações para 

o desentendimento e a disposição de cada um para a autocomposição (ALMEIDA, 2017, p. 

40). O objetivo central é fazer com que cada mediando tenha contato com a perspectiva do 

outro sobre o tema objeto da controvérsia, bem como com seus interesses e necessidades não 

atendidos (ALMEIDA, 2017, p. 40). 

Note-se que os mediandos deverão ser convidados a falar e nunca pressionados ou 

instigados a fazê-lo, devendo as partes sentirem, sobretudo, que “há boa vontade em escutá-

las e ajuda-las a refletir sobre seu problema (CEZAR-FERREIRA, 2014, p. 212). 

A abordagem nesse momento pode se dar mediante entrevistas conjuntas e 

privadas, perguntas de distintas naturezas, resumos com conotação positiva, validação, 



87 

 

 
 

paráfrases e intervenções que promovam o empoderamento e o reconhecimento do outro em 

termos de necessidades, assim como uma revisão das próprias narrativas e pontos de vista 

(ALMEIDA, 2017, p. 41). Em suma, o mediador tem à sua disposição diversas ferramentas 

advindas das teorias relativas à comunicação humana e às narrativas (ALMEIDA, 2017, p. 

41).   

Segundo ALMEIDA:  

Discriminar as pautas objetiva e subjetiva existentes, diferenciar os 

interesses manifestos dos reais interesses e identificar valores e necessidades 

desatendidos são norteadores de escuta e de intervenção dos mediadores 

(ALMEIDA, 2017, p. 41). 

 

Por ocasião do relato, o mediador tem a oportunidade de mapear o conflito, 

esperando-se que intervenha de maneira a tornar o encontro produtivo e saiba lidar com 

impasses que obstaculizem o diálogo, em especial aqueles de natureza emocional 

(ALMEIDA, 2017, pp. 40-41). 

 

 

3.4.4.4. Definição da pauta de trabalho 

 

A pauta de negociação, por sua vez, compõe-se dos temas subjetivos e objetivos 

compilados pelo mediador ao longo dos relatos, que, geralmente, costumam já serem 

trabalhados à medida que aparecem nos relatos, oportunidades em que o mediador deve 

utilizar-se de técnicas de redefinição e conotação positiva (ALMEIDA, 2017, p. 42). 

A pauta consiste, portanto, em uma compilação dos temas a serem tratados, em 

sua versão positiva, que é apresentada aos mediandos
126

, de forma que estes tenham a 

sensação de terem sido ouvidos e considerados em suas demandas (ALMEIDA, 2017, pp. 42-

43). Dessa forma, “os mediandos reconhecem seus interesses, necessidades e valores 

retratados na pauta de negociação, em linguagem positiva, o que possibilita um maior 

distanciamento de sentimentos negativos que embasavam muitos de seus relatos na etapa 

anterior” (ALMEIDA, 2017, p 43). 

                                                           
126

 “O recurso visual – apresentação da pauta por escrito, em flipchart ou quadro – assegura que os temas 

relevantes serão objeto de conversa e deliberação e contribui para gerar tranquilidade em aguardar pelo que está 

por vir, tornando possível a manutenção do foco e o empenho no assunto que está sendo objeto de trabalho em 

um determinado momento” (ALMEIDA, 2017, p 43). 
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O mediador deve estabelecer a ordem em que os temas serão abordados, propondo 

iniciar pelos temas de interesse mútuo e geradores de menor tensão (ALMEIDA, 2017, p. 42). 

O objetivo é começar com temas que interessem a todos e gerem bons resultados, 

fortalecendo a adesão dos participantes (ALMEIDA, 2017, p. 42). 

 

3.4.4.5. Ampliação de alternativas e negociação da pauta 

 

Neste momento busca-se analisar e negociar cada item da pauta de forma a 

contemplar os interesses e necessidades de todos. Os mediadores auxiliam as partes a 

pensarem em alternativas de solução para os pontos da pauta, analisarem os custos e 

benefícios de suas escolhas para si e para terceiros
127

, bem como fazerem opções qualificadas, 

em prol da satisfação e benefício mútuos, sem perder de vista a exequibilidade das 

alternativas (ALMEIDA, 2017, pp. 43-44). 

Cada item de pauta é objeto de um brainstorm – “técnica de exposição livre de 

ideias, sem preocupação de avaliação, no momento” – com vistas a ampliar as alternativas 

para resolvê-los (CEZAR-FERREIRA, 2014, p. 212).  

O mediador deve estar atento para identificar a necessidade dos mediandos de 

consulta a um especialista, para ampliarem seu conhecimento sobre determinados temas antes 

de realizarem opções. Munidas de informações, as partes tornam-se mais aptas a tomarem 

decisões qualificadas,
128

 ou seja, responsáveis (ALMEIDA, 2017, p. 44). 

 

3.4.4.6. Elaboração do Termo de Acordo e assunção de compromisso 

 

A etapa subsequente refere-se à elaboração e revisão do texto do eventual acordo, 

que representa “a oficialização da vontade das partes” (CEZAR-FEREIRA, 2014, p. 214). As 

                                                           
127

 Pensar na repercussão das próprias escolhas para aqueles que estão fora da mesa de negociação confere uma 

sensação de cuidado e responsabilidade para com a vida de terceiros. A análise de custos  e benefícios de cada 

uma das opções consideradas fomenta uma percepção de escolha adequada e efetiva. Esse cenário de especial 

atenção à qualidade das composições favorece a crença na (co)autoria responsável e no compromisso com o seu 

cumprimento (ALMEIDA, 2017, p. 45). 
128

 “Incertezas e riscos podem ser contornados com soluções temporárias, passíveis de avaliação adiante, e não 

devem se constituir impasse para a tomada de decisão” (ALMEIDA, 2017, p. 181). 
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opções realizadas pelos mediandos são, em geral, reduzidas a termo
129

, com suas próprias 

palavras, para que se reconheçam como seus autores, sendo o documento assinado por eles ao 

final (ALMEIDA, 2017, p. 45).  

O texto deve ser lido antes de ser assinado para que as partes percebam a 

fidelidade do acordo às suas ideias e proponham eventuais adequações, sendo que nesta 

oportunidade os advogados poderão, se o caso, avaliar a compatibilidade do pacto com a lei 

(ALMEIDA, 2017, p. 46). De todo modo, o acordo deve ser “claro e preciso quanto aos 

compromissos assumidos pelas partes” (CEZAR-FEREIRA, 2014, p. 214). 

Esse momento possui uma forte carga simbólica, pois representa a passagem de 

um estágio de desentendimento para uma era de colaboração “proporcionando, assim, alívio e 

orgulho pela superação de um conflito ou questão que pode, em algum momento, ter parecido 

intransponível ou de muito difícil resolução” (ALMEIDA, 2017, p. 46). 

ALMEIDA assevera que: 

Em realidade, o acordo é de intenções. Intenções que poderão necessitar de 

tempo para serem total e eficazmente concretizadas, uma vez que, em 

determinadas situações, exigem mudanças paradigmáticas dos envolvidos 

(2017, p. 46). 

 

Essa percepção por parte dos mediandos os ajuda a compreender que o tempo e o 

percurso para a implementação total do acordado não é necessariamente linear, o que aumenta 

a tolerância quanto a possíveis desvios em relação ao acordado e reforça a mudança almejada 

como uma meta a ser perseguida (ALMEIDA, 2017, p. 46). 

Importante ressaltar, entretanto, que da mediação pode não resultar qualquer tipo 

de acordo, motivo pelo qual VASCONCELOS prefere denominar esta fase do procedimento 

como “elaboração do termo final” (2017, p. 216).  

Note-se que a ausência de acordo não significa, necessariamente, que a mediação 

foi mal sucedida, ao menos sob a perspectiva da mediação transformativa, em que, como 
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 “Define-se nesta etapa, podendo estar acordado previamente, o grau de formalidade que será conferido à 

composição consensuada: compromisso verbal, se não for formalizado em texto; pacto escrito, quando os termos 

do acordo forem retratados em documento firmado pelos mediandos; título executivo extrajudicial, na hipótese 

de contar, também, com a assinatura de duas testemunhas; ou título executivo judicial, caso seja revestido de 

redação jurídica e conte com a homologação judicial” (ALMEIDA, 2017, p. 46). 
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referido anteriormente, o objetivo fundamental é o empoderamento das partes, com a 

reelaboração positiva da relação entre os mediandos (YAZBEK, 2007). 

 

3.4.4.7. Derivação 

 

A derivação consiste, em síntese, no encaminhamento dos mediandos para 

uma modalidade de resolução do conflito diversa, quando as partes apresentarem sinais de 

que podem aproveitar melhor uma abordagem de outra natureza, seja em razão das 

características do caso, do perfil dos envolvidos ou do histórico do conflito (ALMEIDA, 

2017, p. 47).  

Dentro desta prática também se insere a possibilidade de o mediador sugerir a 

busca de serviços que complementem o trabalho realizado na mediação
130

.  

 

3.4.4.8. Monitoramento 

 

Nesta fase o mediador deverá acompanhar a evolução do cumprimento do acordo, 

por tempo e com periodicidade avaliados caso a caso, considerando o que parecer razoável 

aos mediandos e à instituição administradora da autocomposição (ALMEIDA, 2017, pp. 48-

49). 

Trata-se, segundo ALMEIDA, de uma prática necessária em negociações que 

envolvam várias partes, como questões comunitárias ou atinentes a políticas públicas, bem 

como casos que incluam violência, compreendendo alguns tipos de procedimentos 

restaurativos (ALMEIDA, 2017, pp. 48-49). 

Por sua vez, no que tange ao impacto esperado, ALMEIDA assevera que  

o monitoramento confere segurança aos envolvidos quanto a um porvir que 

consolide as intenções que nortearam o ajuste e incrementa a confiança dos 

mediandos, que tendem a se sentir cuidados quando o monitoramento é 

oferecido pela equipe de Mediação (2017, p. 49). 
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 “Por vezes, alguns avanços relacionais alcançados na Mediação precisam estender-se, com vistas a favorecer 

o cumprimento do acordado e a possibilitar negociações vindouras – especialmente quando se tratar de relações 

continuadas: familiares, de vizinhança, contratuais, societárias, de parceria” (ALMEIDA, 2017, p. 47). 
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Busca-se, dessa forma, reforçar as possibilidades de cumprimento do acordo, 

viabilizando possíveis adaptações cuja necessidade só seja percebida ao longo de sua 

implementação (ALMEIDA, 2017, p. 49). 

 

3.4.4.9. Avaliação de resultado 

 

Finalmente, deverá o mediador recolher as percepções sobre o trabalho 

desenvolvido, que podem incluir a manifestação dos mediandos, dos mediadores e dos seus 

advogados, contribuindo para a compilação de dados referentes à mediação realizada e seus 

resultados (ALMEIDA, 2017, p. 50).  

A coleta de dados deverá ocorrer mediante a aplicação de questionários ou por 

outro meio que se mostre mais conveniente, imediatamente após o encerramento da mediação 

e/ou em momentos sucessivos a partir do seu início, de acordo com o objetivo do 

monitoramento (ALMEIDA, 2017, pp. 49-50). 

Com isso espera-se viabilizar a reflexão sobre os dados obtidos, permitindo a 

pesquisa, a correção de procedimentos e o aprimoramento dos serviços (ALMEIDA, 2017, p. 

50). Além disso, outras avaliações, realizadas algum tempo após o término da mediação, 

permitem acompanhar como se desenvolveram o diálogo e as relações entre as pessoas 

envolvidas, bem como mensurar a eficácia do acordo e a necessidade de renegociação ou 

ampliação dos termos negociados (ALMEIDA, 2017, p. 50).  

 

3.5.  Justiça Restaurativa e Mediação Penal  

 

 

A Justiça Restaurativa surgiu na década de 1970 na Nova Zelândia e nos Estados 

Unidos131, disseminando-se o seu estudo pelo mundo com a publicação da obra “Trocando as 

Lentes: Um Novo Foco sobre Crime e Justiça”, de HOWARD ZEHR em 1990. 

                                                           
131

 O conceito “justiça restaurativa” é atribuído a ALBERT EGLASH, que, em 1977, escreveu um artigo 

intitulado “Beyond Restitution: Creative Restitution”, parte de uma obra organizada por JOE HUDSON e BURT 

GALLAWAY, denominada “Restitution in Criminal Justice” (ROBALO, 2012, p. 25). Segundo ROBALO: “O 

primeiro problema que se colocou para a doutrina lusófona consistiu na tradução da expressão inglesa 

‘restorative justice’ para a língua portuguesa, pois [...] existia a possibilidade de adopção de uma das três 

expressões seguintes: ‘justiça reparadora’, ‘justiça restauradora’ e ‘justiça restaurativa’, tendo a doutrina optado 
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Trata-se de um conceito em construção, intrinsicamente complexo e aberto, 

podendo ser definido, em linhas gerais, como um procedimento baseado no consenso, no qual 

vítima, infrator, e, quando pertinente, membros da comunidade afetada pelo crime, participam 

coletiva e ativamente na “construção de soluções para a restauração dos traumas e perdas 

causados pelo crime” (PINTO, 2008, p. 192). 

No Brasil, destaca-se a utilização de métodos restaurativos em crimes de menor 

potencial ofensivo e em casos e delinquência juvenil
132

. As primeiras experiências ocorreram 

em Porto Alegre/RS, em meados dos anos 2000, sendo que atualmente o projeto Justiça para 

o Século 21 encontra-se bastante consolidado, com atuação institucionalizada no âmbito do 

Poder Judiciário
133

.  

A Resolução nº 2.002/12 da Organização das Nações Unidas, que estabelece 

princípios básicos para utilização de programas de Justiça Restaurativa em matéria criminal, 

conceitua procedimento restaurativo como “qualquer processo no qual a vítima e o ofensor, e, 

quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da comunidade afetados por um 

crime, participam ativamente na resolução das questões oriundas do crime, geralmente com a 

ajuda de um facilitador”.
134

 

                                                                                                                                                                                     
por este último conceito por ser o mais abrangente dos três. Apesar de a definição encontrada para o verbo 

‘reparar’ nos indicar que este será tão somente um sinónimo de ‘restaurar’, entendemos que o sentido deste 

último vocábulo seja mais abrangente do que o daquele, visto que poderá incluir não apenas uma tarefa quase 

‘mecânica’ de reparação, de correcção, de reposição, mas também uma ideologia própria que inclui valores que 

perpassam a relação vítima-agente e mesmo agente-comunidade. Procura-se, acima de tudo, que o agente 

apreenda a necessária consciência ético-valorativa vigente na sociedade onde se insere através  de um processo 

que o vai colocar frente a frente com os danos que a sua conduta causou a outrem” (ROBALO, 2012, p. 25). 
132

 Nesse sentido, VALVERDE assevera que a grande maioria das experiências fora da Espanha focam em 

infratores menores de idade e delitos violentos contra a propriedade, raramente contemplando casos de violência 

familiar, sexual e entre casais (2008, p. 22). 
133

 Segundo informações fornecidas pelo projeto Justiça para o Século 21, seu objetivo é “divulgar e aplicar as 

práticas da Justiça Restaurativa (JR) na resolução de conflitos em escolas, ONGs, comunidades e Sistema de 

Justiça da Infância e Juventude como estratégia de enfrentamento e prevenção à violência em Porto Alegre. 

Implementado desde o ano de 2005, na 3ª Vara da Infância e da Juventude da capital gaúcha, o Projeto [...] é 

articulado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul [...]” Entre os anos de 2005 e 2008, 2.583 pessoas 

participaram de 380 procedimentos restaurativos realizados no Juizado da Infância e da Juventude e 5.906 

participaram de atividades de formação promovidas pelo projeto. Consta ainda que “além do Juizado, outros 

espaços institucionais como as unidades de privação da liberdade da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo 

do Rio Grande do Sul (antiga FEBEM), unidades de medidas socioeducativas de meio aberto, abrigos, escolas e 

ONGs também já estão aplicando essas práticas na gestão de conflitos internos, evitando sua judicialização. As 

iniciativas do Projeto têm sua inserção principal na rede de atendimento ao adolescente em conflito com a lei a 

partir do Sistema de Justiça, mas estabelece parcerias de forma que amplia sua abrangência, produzindo 

repercussões no âmbito de outras políticas como as de Segurança, Assistência, Educação e Saúde”. Informações 

disponíveis no sítio eletrônico http://justica21.web1119.kinghost.net/. Acesso em 12/07/2018. 
134

 O texto da Resolução nº 2002/12 da ONU está disponível na íntegra em 

http://www.juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Resolucao_

ONU_2002.pdf. Acesso em 10/07/2018. 
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Trata-se de um modelo que parte da valoração do justo realizada pelo próprio 

jurisdicionado, que pode ser a vítima, o ofensor e/ou a comunidade (AZEVEDO, 2015, pp. 

183-184). Sob essa perspectiva, os envolvidos no delito conjuntamente decidem a melhor 

forma de lidar com suas consequências e desdobramentos (AZEVEDO, 2015, p. 184). 

GOMES PINTO destaca que a Justiça Restaurativa muda o foco para os sujeitos 

do conflito que, antes tratados como objetos do sistema jurídico, tornam-se protagonistas do 

processo (2008, p. 194). ORSINI e LARA, no entanto, aduzem que a Justiça Restaurativa 

possui uma relação de complementariedade com o sistema de justiça comum (2014, p. 338). 

Segundo ZEHR, por sua vez, afirma que a 

Justiça Restaurativa é uma abordagem que visa promover justiça e que 

envolve, tanto quanto possível, todos aqueles que têm interesse numa ofensa 

ou dano específico, num processo que coletivamente identifica e trata os 

danos, necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim de 

restabelecer as pessoas e endireitar as coisas na medida do possível (2017, p. 

54). 

 

Não se trata, contudo, de um método único, pois se classificam como restaurativas 

diversas práticas que possuem em comum o objetivo de reparação e pacificação. Nesse 

sentido, conforme assevera SICA: 

 

Mais do que uma teoria ainda em formação, a justiça restaurativa é uma 

prática ou, mais precisamente, um conjunto de práticas em busca de uma 

teoria. Sob a denominação de justiça restaurativa (...) projeta-se a proposta 

de promover entre os protagonistas do conflito traduzido em um preceito 

penal (crime), iniciativas de solidariedade, de diálogo e, contextualmente, 

programas de reconciliação. Mais amplamente, qualquer ação que objetive 

fazer justiça por meio da reparação do dano causado pelo crime pode ser 

considerada “prática restaurativa” (2007, p. 10).
.
 

 

Os defensores da Justiça Restaurativa sustentam que ela representa uma forma de 

reordenar a própria ideia de justiça criminal, na medida em que enfrenta o fenômeno moderno 

da criminalidade ao mesmo tempo em que reintegra os autores à sociedade, proporcionando 

maior satisfação às vítimas e às comunidades afetadas pelo delito (ROLIM, 2006, p. 236). 

Como aponta SICA, “não há como avançar na direção de uma justiça penal mais humana, 

mais legítima e mais democrática enquanto o atual paradigma permanecer intocado nos seus 
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contornos mais marcantes: o processo penal como manifestação de autoridade, o direito penal 

como exercício do poder” (2007, p. 119). 

Assim, a utilização dos métodos restaurativos vai muito além da mera solução 

pontual de conflitos no âmbito da Justiça Criminal, configurando uma forma de promover a 

democracia participativa na justiça criminal, uma vez que infrator, vítima e comunidade estão 

em uma busca compartilhada por transformação, por meio de uma recontextualização 

construtiva do conflito (PINTO, 2005, p. 21). 

HOWARD ZEHR destaca que três modelos de abordagem – ou mesclas entre eles 

– são os mais utilizados no âmbito da Justiça Restaurativa: os encontros vítima-ofensor, as 

conferências de grupos familiares e os processos circulares (2017, p. 62). 

Os encontros corresponderiam à mediação entre vítima e ofensor; já as 

conferências familiares agregam também os familiares e amigos das partes e os círculos 

restaurativos incluem, além de todos já citados, o defensor, o órgão acusador e a autoridade 

policial (LUZ, 2012, pp. 115-116). Todos se reúnem e devem alcançar um consenso sobre a 

melhor solução para o caso, buscando alcançar mecanismos de apoio ao infrator e à vítima, 

prevenindo problemas futuros (LUZ, 2012, pp. 115-116). 

Os métodos citados possuem elementos em comum: todos promovem o encontro 

facilitado ou diálogo entre interessados-chave
135

 (vítima, ofensor e possivelmente membros da 

comunidade ou do meio jurídico), encontro esse conduzido por facilitadores que 

supervisionam e orientam o processo, equilibrando o espaço dado aos participantes (ZEHR, 

2017, p. 62). 

Qualquer que seja o tipo de encontro, em linhas gerais, as vítimas têm a 

oportunidade de falar sobre o mal que sofreram e os ofensores de reconhecer o dano que 

causaram (ZEHR, 2017, p. 63). Nesse contexto, decisões como a restituição de bens ou 

pedidos de desculpas tendem a contribuir para restaurar a equidade entra as partes (ZEHR, 

2017, p. 63). Além disso, há espaço para a abordagem de questões relativas ao futuro
136

. 
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 “Quando é impossível ou inapropriado promover um encontro da vítima específica com seu ofensor 

específico, representantes ou substituto entram em seus lugares. Muitas vezes utilizam-se cartas ou vídeos como 

preparação ou em substituição a um encontro face a face. Mas todos esses modelos  implicam algum tipo de 

encontro e diálogo, de preferência, presencial” (ZEHR, 2017, p. 62). 
136

 Abordam-se- questões prospectivas como: O ofensor fará isso de novo? Como viveremos juntos na mesma 

comunidade? Como seguiremos adiante com nossas vidas? (ZEHR, 2017, p. 63). 
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Ressalte-se que em todas as práticas a participação das vítimas deve ser 

inteiramente voluntária, havendo significativos esforços, por outro lado, para estimular a 

participação voluntária do ofensor (ZEHR, 2017, p. 63) 
137

.  

Tendo em vista os elementos apresentados, diversos autores defendem que a 

mediação penal inclui-se dentre as práticas restaurativas, o que faz sentido ao se considerar a 

Justiça Restaurativa em sentido amplo, como um conjunto de práticas que objetivam 

promover a reflexão e o diálogo entre os envolvidos no conflito que ocasionou o delito, 

visando à construção de um contexto positivo
138

. 

Entretanto, considerando as peculiaridades da mediação, defende-se neste trabalho 

que ela não pode ser considerada como parte da Justiça Restaurativa nos moldes em que 

proposta por HOWARD ZEHR, dado que o autor afirma que essa pressupõe a assunção da 

culpa pelo ofensor.
139

 

No ponto, ZAPPAROLLI sustenta que as premissas e técnicas da Mediação Penal 

e da Justiça Restaurativa são diversas, pois a mediação não parte da autoria de um fato, nem 

objetiva acordos, compensações, sanções, nem ao sistema punitivo, à execução penal ou ao 

cumprimento do ato infracional, ainda que de forma alternativa (2015, p. 687). 

Na mesma trilha, SICA, embora entenda que a mediação é uma das práticas 

restaurativas, defende a sua prevalência sobre a ideia de Justiça Restaurativa com a finalidade 

de restituição ou reparação (2007, pp. 73-74). Nesse sentido, a mediação seria o pilar de 

sustentação do novo paradigma de justiça, na medida em que amplia o horizonte 

comunicacional entre ofensor e vítima, promovendo a reapropriação do conflito pelas partes, 

diferentemente da ideia de Justiça Restaurativa acima descrita, focada na assunção de culpa e 

reparação, que permanece fundada na função de autoridade do Estado (SICA, 2007, pp. 73-

74). 
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 ZEHR ressalta que “nas entrevistas preliminares aqueles que ofenderam em geral manifestam que é difícil e 

assustador encarar aqueles a quem lesaram. De fato, a maioria de nós preferiria evitar esse tipo de obrigação 

sempre que possível” (ZEHR, 2017, p. 64).   
138

 Nesse sentido a Resolução nº 2002/12 da ONU enuncia que os processos restaurativos podem incluir a 

mediação, além de outras práticas como a conciliação, a reunião familiar ou comunitária (conferencing) e 

círculos decisórios (sentencing circles). Na mesma trilha, defendendo que a mediação faz parte da Justiça 

Restaurativa, conferir PINTO (2008). 
139

 Segundo ZEHR, é pré-requisito que o ofensor reconheça, em alguma medida, sua responsabilidade, embora 

frequentemente não haja o reconhecimento de total responsabilidade antes de um encontro (2017, p. 63). 
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Com efeito, a própria ideia de que, no âmbito do procedimento, há um ofensor e 

uma vítima já está em desacordo com um pilar da mediação consubstanciado no diálogo em 

situação de igualdade, sem pré-julgamentos ou rótulos. Disso depende também a 

imparcialidade do mediador. 

 Nesta linha, o procedimento de mediação não pode ter por objetivo a assunção de 

culpa pelo ofensor, dado que a mediação trabalha com a noção de empoderamento dos 

mediandos e corresponsabilização. Não faz sentido, dessa forma, iniciar a mediação com o 

pressuposto de que há um culpado que deve reparar o dano causado, dado conter um 

julgamento implícito das pessoas envolvidas e dos fatos relativos ao conflito. 

Em outras palavras, considera-se que a mediação penal insere-se no conjunto de 

práticas restaurativas, porém dissociado do conceito clássico de Justiça Restaurativa, que 

busca o reconhecimento da culpa e a reparação do dano. 

Postas estas balizas, pode-se destacar como características gerais da mediação 

penal: (i) a aplicabilidade a conflitos intersubjetivos; (ii) a voluntariedade; (iii) a 

confidencialidade; (iv) a informalidade; (v) a criação de espaços de confiabilidade, segurança 

e respeito; (vi) a disponibilização de meios para o equilíbrio de poderes, o protagonismo, o 

empowerment, a autorreflexão, a superação da visão adversarial; (vii) a flexibilização das 

atitudes rígidas, gerando a comunicação mais eficiente entre os envolvidos em conflitos 

intersubjetivos e a transformação do padrão relacional, muitas vezes disfuncional; (viii) a 

viabilização de meios para a autorresponsabilização; (ix) a identificação dos fatores que 

geram a escalada dos conflitos até episódios de violência e crimes; e (x) a celebração de 

acordos, quando possível e desejado pelas partes; constituindo, enfim, um procedimento 

conduzido por um terceiro, capacitado e treinado, estranho ao conflito e que não possua 

autoridade decisória, atuando com equidistância por meio de técnicas de comunicação, escuta 

ativa e negociação, visando à pacificação da situação conflituosa (ZAPPAROLLI, 2009, p. 

540).
140
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 Observe-se que, em linhas gerais, não existem diferenças ontológicas entre a mediação aqui tratada e a 

mediação realizada no contexto extrapenal, excetuando-se o fato de que o conflito objeto de cuidado ocasionou a 

prática de uma conduta tutelada pelo Direito Penal. Dessa forma, os modelos de mediação anteriormente 

apresentados (facilitativo, circular-narrativo e transformativo) são aplicáveis, a depender das características do 

caso concreto e do perfil do mediador. 
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3.6. Mediação penal e persecução penal 

 

Considerando o quanto apresentado nos itens anteriores, faz-se oportuno 

investigar, neste momento, a possível relação entre a mediação e a aplicação do Direito Penal, 

tanto em termos de como essa interação ocorre na prática, quanto no tocante ao que seria 

desejável, sobretudo para uma efetiva concretização do princípio da subsidiariedade. 

De início, importante observar que a mediação penal ainda possui aplicação 

bastante restrita no Brasil. Sua implantação está sendo feita de maneira lenta e cautelosa, e de 

forma subsidiária à tutela penal, ou seja, gerando efeitos no processo judicial tão somente nas 

hipóteses em que a legislação permite o consenso e a manifestação de vontade da vítima. 

Dessa maneira, poderiam ser submetidos à mediação apenas conflitos que 

envolvam direitos patrimoniais disponíveis ou relativamente indisponíveis, dado que 

exclusivamente tais direitos podem ser objeto de acordo extrajudicial (MARASCA, 2007, pp. 

50-51). Assim, de forma reflexa na mediação penal, nos casos de crimes sujeitos à ação penal 

privada ou à ação penal pública condicionada, o acordo em mediação poderá culminar na 

renúncia da queixa-crime ou na retratação da representação formulada (MARASCA, 2007, 

pp. 50-51). 

Em que pese não ocasionar os mesmos efeitos processuais, nada impede que a 

mediação seja aplicada aos casos sujeitos à ação penal pública incondicionada, ainda que 

apenas visando o diálogo entre as partes, caso queiram preservar a relação subjacente 

(MARASCA, 2007, pp. 50-51). 

Contudo, é possível questionar se não seria desejável que a mediação pudesse ter 

algum efeito sobre a tutela penal também nos casos em que a ação penal não dependa da 

vontade da vítima. Nessas hipóteses, é fundamental investigar como pode ser a relação da 

mediação com o processo penal, bem como os efeitos que poderá ocasionar. 

SICA defende que a mediação penal deve ser situada entre a não-intervenção e a 

punição (2007, p. 52). Em outras palavras, o controle do crime pelo Estado é imprescindível, 

mas deve ser tido como apenas uma parte do sistema geral de controle social, complementada 

por outros sistemas e subsidiária (SICA, 2007, p. 52). Tanto a pena quanto a mediação são 

meios de controle necessários, que precisam ser balanceados, de maneira que ao ofensor seja 
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dada a oportunidade de associação voluntária, afirmação da norma e integração à comunidade 

antes do acionamento da engrenagem punitiva (SICA, 2007, p. 52). 

Segundo o autor, a mediação realizada no âmbito penal deve estar sujeita ao 

controle jurisdicional, tanto no que se refere à decisão de encaminhar o caso à mediação 

quanto à aceitação de seu resultado como forma de exclusão da intervenção penal, assim, o 

controle pelo juiz representaria, nesses termos, uma forma de evitar a privatização do conflito 

e a ausência de garantias (SICA, 2007, p. 55). Em suas palavras: 

o controle jurisdicional preserva o caráter público da demanda, 

reconhecendo, apenas, a possibilidade de intervenção direta das partes em 

sua solução e, ainda, garante o envolvimento comunitário, ao qual já se fez 

várias referências pois é, justamente, o elemento que diferencia a mediação 

penal de outras mediações. Caberá ao juiz, com participação ou não do 

Ministério Público, decidir qual caso será remetido à mediação e, adiante, 

recepcionar seu resultado dentro do sistema de justiça, conferindo-lhe forma 

jurídica, seguindo critérios definidos em lei ou pela dogmática. Vale dizer: a 

lei deve fixar os critérios para admissão da solução alternativa e conformar 

seu resultado ao ordenamento jurídico (SICA, 2007, p. 55). 

 

Concorda-se com o autor no que tange à impossibilidade de afastar totalmente o 

controle jurisdicional, atuando o magistrado como um guardião da legalidade na recepção do 

resultado da mediação pelo sistema jurídico141. Na mesma trilha, ALMEIDA defende a 

necessidade de homologação do acordo a que as partes tenham chegado por alguém que 

represente a sociedade, elencando os seguintes motivos: (i) embora se fale em “devolver o 

conflito” aos particulares, não se pode ignorar que a sociedade como um todo foi afetada pela 

prática do delito; (ii) o juiz será responsável por garantir a legalidade do acordo a que a 

mediação conduziu e (iii) o resultado da mediação encerrará à contenda penal (2005, pp. 48-

49). 142 

                                                           
141

 Ressaltando a importância de assegurar as garantias dos envolvidos, MORGADO assevera que “a justiça 

restaurativa não pode significar uma diminuição protetiva dos indivíduos envolvidos nos procedimentos, como 

forma de burlar os direitos constitucionalmente previstos. Os modelos consensuais de resolução de conflitos não 

implicam, per se, a violação das garantias individuais. Caso contrário, estar-se-ia um autoritarismo travestido de 

consenso. Se flexibilização e informalidade são marcas dos procedimentos restaurativos, não se pode, em nome 

dessas características, descuidar dos direitos e garantias fundamentais” (2018, p. 192). No mesmo sentido, 

VALVERDE recomenda cautela para que a mediação não se torne mais uma forma de violência institucional 

contra os indivíduos, deles exigindo mais do que o faria a própria norma penal, diante da flexibilidade do modelo 

(2008, p. 30). 
142

 ALMEIDA defende, contudo, que seja o Ministério Público o encarregado de realizar a homologação, 

considerando os poderes atribuídos ao órgão pelo direito português, que possui a prerrogativa de decidir como 

encerrar o inquérito policial (2005, p. 49). No direito brasileiro, porém, em que tanto o recebimento da denúncia 
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Todavia, no que tange à decisão sobre a remessa do caso à mediação, entende-se 

que as partes e o mediador estão em melhores condições de determinar se o procedimento é 

cabível – as partes porque o conflito lhes diz respeito e o mediador porque possui capacitação 

específica
143

 para a abordagem do contexto problemático. De fato, o magistrado tem acesso a 

um recorte muito restrito da realidade fenomênica, visto que se encontra adstrito à narrativa 

constante dos autos e à análise relevante para a aplicação do Direito Penal. Logo, o juiz (i) 

não tem acesso a informações suficientes para tomar essa decisão e (ii) não possui capacitação 

específica em mediação, de maneira que não se encontra apto a decidir pela aplicabilidade do 

método. 

Por fim, ainda tratando da interação entre mediação e sistema processual penal, 

não se deve ignorar que a possibilidade de reenvio do caso para o sistema de justiça formal 

funcione como mecanismo de pressão para as partes (SICA, 2007, pp. 55-56). Dessa forma, o 

ofensor pode se sentir compelido a participar da mediação com o fim de evitar a pena criminal 

e a consequente estigmatização, enquanto a vítima pode ver a mediação como uma forma 

mais rápida de obter o ressarcimento pelo dano sofrido ou, em sentido contrário, rejeitar o 

procedimento por medo de encontrar o ofensor e ser revitimizada (SICA, 2007, pp. 55-56). 

Por esta razão, é necessário que as partes sejam totalmente esclarecidas sobre a própria 

situação e possibilidades antes de optar pela adesão ao procedimento, o que inclui, 

evidentemente, assistência jurídica tanto para o ofensor quanto para a vítima144. É o chamado 

consenso informado para ofensores e escolha informada para vítimas (SICA, 2007, pp. 55-

56). 

 

                                                                                                                                                                                     
quanto a determinação do arquivamento do inquérito são realizados pelo magistrado, parece mais adequado que 

o magistrado seja o responsável pela homologação do acordo firmado pelas partes. 
143

 Anote-se que os cursos de capacitação de mediadores abordam, em geral, diversas áreas fundamentais à 

compreensão do conflito, tais como a teoria da comunicação e a própria teoria do conflito, que escapam à 

formação tradicional do operador jurídico brasileiro. 
144

 Nesse sentido, ALMEIDA assevera que o mediador não deve, de modo algum, prestar apoio jurídico aos 

mediandos, “por um lado, porque tal adulteraria, e quiçá comprometeria, as suas funções essenciais. Por outro, 

porque isso implicaria uma formação de base na área do direito que, em bom rigor, não corresponde (excedendo-

o) ao perfil que me parece de exigir. O apoio judiciário deve ser dado por um advogado – como qualquer apoio 

judiciário a que um cidadão tenha direito – que fornecerá as necessárias informações prévias ao processo de 

mediação. Quanto ao mediador, deve intervir apenas na mediação, e esta deve ser uma intervenção neutra. Não é 

a pessoa indicada para dar conselhos e informações jurídicas. O papel do mediador é servir de ‘apoio’, ajudando 

ambas as partes a ultrapassar obstáculos. Não pode funcionar como árbitro, ou estará a roubar novamente o 

conflito aos intervenientes, pervertendo o espírito da mediação” (2005, pp. 46-47). 
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3.7. Mediação e Violência Doméstica Contra a Mulher 

 

Uma vez admitida a mediação em matéria penal como forma adequada de 

resolução do conflito, surge a questão dos limites de sua aplicação, ou seja, a quais crimes 

estaria destinado o modelo autocompositivo objeto deste estudo. Por sua vez, ao se tratarem 

de crimes envolvendo violência doméstica a discussão torna-se ainda mais complexa, em 

razão das especificidades que envolvem esse tipo de delito.  

Assim, centrando-se na aplicabilidade da mediação penal à violência doméstica e 

familiar contra a mulher, deve-se destacar, inicialmente, que o procedimento de mediação, por 

suas características, é considerado ideal para aplicação em conflitos familiares (ALMEIDA, 

2005, p. 45), dado seu importante viés relacional, sobretudo no modelo transformativo, 

apresentado anteriormente.  

Nesse sentido, merece destaque o caráter discursivo da mediação, o qual pode ser 

bastante útil em delitos de natureza relacional, como são os crimes envolvendo violência 

doméstica. VALVERDE destaca que, para além da reparação dos danos materiais causados 

pelo delito, há uma análise do conflito interpessoal que subjaz ao crime, investigando suas 

causas e consequências e buscando satisfazer as verdadeiras necessidades, tanto da vítima 

quanto do agressor (2008, pp. 25-26). 

Estimula-se, assim, que as partes contem sua versão do ocorrido, defendendo-se 

uma justiça informal e discursiva, mas pautada por um procedimento (VALVERDE, 2008, 

pp. 25-26). Haveria, com isso, uma maior probabilidade de obter resultados justos, mediante 

uma reflexão baseada na empatia, e não em regras jurídicas pensadas para casos standard, 

possibilitando ainda respostas mais criativas e construtivas em face da criminalidade, aspectos 

raramente ponderados pelo sistema de justiça convencional (VALVERDE, 2008, pp. 25-26). 

Não obstante, uma ressalva usual à mediação aplicada a casos envolvendo 

violência de gênero reside no temor de que a aplicação do método transmita uma mensagem 

errônea à sociedade, no sentido de que estes delitos são menos reprováveis, dado que podem 

ser solucionados por simples encontros privados ao invés da sanção criminal (VALVERDE, 

2008, pp. 66-67). Restaria frustrada, com isso, a função de prevenção geral da pena 

(VALVERDE, 2008, pp. 66-67). 
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Em resposta a esse questionamento, compartilha-se do posicionamento de 

LEONARDO SICA no sentido de que a participação livre e consentida das partes transmite 

uma mensagem de confiança e reconhecimento da norma mais significativa do que a ameaça 

da pena (2007, p. 55). Dessa forma, o princípio da voluntariedade, requisito fundamental da 

mediação, caracterizaria, segundo o autor, o aspecto de prevenção geral da mediação 

enquanto reação penal (SICA, 2007, p. 55). 145 

Outro aspecto controverso consiste no risco de privatização da resposta ao crime 

(VALVERDE, 2008, pp. 66-67), o que representaria um retrocesso ao se considerar todo o 

esforço empregado para transportar tais violações da esfera privada para a pública, 

culminando inclusive na promulgação da Lei Maria da Penha.  

Entende-se, contudo, que não se cuida de uma privatização da resposta ao delito, 

dado que a mediação seguirá um procedimento conduzido por mediador acreditado pelo 

Estado, além de estar sujeita à homologação judicial (conforme será proposto mais adiante) de 

maneira que o Estado se encontra presente, na medida do necessário. 

Não há um abandono do caso nas mãos das partes, mas sim a promoção de uma 

forma de abordagem que contemple suas necessidades de forma mais satisfatória que a tutela 

criminal, visto que sequer é uma preocupação do Direito Penal obter algum grau de satisfação 

da vítima, muito menos do ofensor. Assim, ao encaminhar o caso à mediação, o Estado 

transmite à sociedade a mensagem de que está reagindo ao delito, mas por meio de um 

mecanismo que tem por objetivo a pacificação real do conflito.  

Outra inquietação doutrinária diz respeito à viabilidade da mediação em uma 

situação em que há desequilíbrio de poder, potencializado nesse tipo de caso
146

, em que a 

                                                           
145

 Na mesma trilha, ALMEIDA defende que a comunidade não deve ser chamada a interferir na mediação, pois 

seu interesse, consubstanciado na prevenção geral, já se encontra defendido pela mediação em si (2005, p. 47). 

MARQUES DA SILVA, em sentido contrário, defende que a mediação é voltada à superação dos conflitos 

individuais, não podendo ocupar o lugar do direito penal, o qual impõe uma intervenção punitiva por parte da 

autoridade pública, que, reconhecendo a injustiça do ato, pune o agente, ainda que sob fundamentos preventivos 

(2005, p. 105).  
146

 Nesse sentido, GRINOVER destaca o questionamento provocado pela aplicação dos métodos alternativos em 

situações em que há desequilíbrio de poder na seara cível: “o mediador/conciliador não saberia lidar com 

conflitos em que há desequilíbrio entre as posições das partes, como sabe fazer o juiz, e isso levaria a acordos 

injustos, de certa forma impostos à parte mais fraca, com a complacência do terceiro facilitador” (2015, p. 657). 

A autora destaca exemplos práticos recorrentes: “a conciliação na Justiça do Trabalho é de índole matemática: 

pediu tanto, aceite 50% e recebe logo. Nas causas previdenciárias, quando o INSS está convencido de que o 

segurado tem razão, não resolve a questão administrativamente, mas vai à conciliação para oferecer 70% da 

importância devida: outra importância tarifária. E no campo do consumidor, nos assim chamados ‘mutirões de 

conciliação’, o credor simplesmente oferece uma proposta fechada para renegociar a dívida (e o pior é que com 

isso obtém um título executivo que antes da negociação não existia). Os exemplos acima demonstram que, em 
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vítima se apresentaria como parte mais fraca e vulnerável. Nesse sentido, VALVERDE 

assevera que durante o procedimento haveria grande chance de ocorrer a reprodução das 

relações de vitimização de gênero que já ocorrem no contexto social onde se dá a vida 

cotidiana dos mediandos (2008, p. 72). 

Em que pese a relevância da referida crítica, deve-se ressaltar que o mediador 

possui ferramentas para promover o empoderamento dos mediandos e garantir o equilíbrio ao 

longo do procedimento de mediação, decorrentes, inclusive, do próprio método utilizado, em 

especial na mediação transformativa. Dentre essas ferramentas, pode-se indicar o emprego da 

mediação indireta, consistente na realização de encontros individuais com os mediandos
147

.  

A realização de mediação indireta
148

, com efeito, é apontada por SICA como um 

importante instrumento de empoderamento das partes, que passam a controlar, de forma mais 

intensa, diversos aspectos do procedimento de mediação: a marcha do processo, as regras do 

debate e a forma do procedimento, “que é uma reivindicação notada em diversas pesquisas 

acerca da insatisfação das vítimas com a justiça penal: ter algum poder sobre o 

desenvolvimento do método de resolução do conflito que as atingiu” (2007, p. 59). Com isso, 

reforça-se a democracia deliberativa e participativa na justiça penal (SICA, 2007, p. 59). 

Pode-se apontar, igualmente, a importância de existir uma rede de atendimento 

abrangendo, em especial, o suporte psicológico, bem com a possibilidade de encaminhamento 

das partes a serviços de saúde, educação, tratamento para drogadição, entre outros. De fato, o 

efetivo empoderamento dos mediando demanda, por vezes, o atendimento de necessidades 

que extrapolam as possibilidades do mediador, sendo necessária a complementação por outros 

serviços.  

                                                                                                                                                                                     
situações de desequilíbrio, a Justiça conciliativa não funciona, seja ela conduzida pelo juiz ou pelo terceiro-

facilitador” (2015, pp. 657-658). Tal entendimento merece alguma ponderação, pois parte de um pressuposto 

bastante questionável, qual seja, de que o magistrado está mais capacitado do que o mediador para identificar e 

equilibrar situações de assimetria de poder, e que possui os mecanismos para fazê-lo. Parece mais razoável, no 

entanto, supor o contrário, dado que o juiz tem contato com apenas a parcela da realidade que diz respeito ao 

processo, podendo obter uma impressão distorcida dos fatos e impor uma solução justa sob o prisma do direito, 

porém aprofundando uma situação fática de desequilíbrio. Ademais, os exemplos citados por GRINOVER 

referem-se mais propriamente ao emprego do método de conciliação, dado serem casos desprovidos de natureza 

relacional, tal como abordada neste estudo. 
147

 Por esta razão, VALVERDE defende a renúncia ao contato direto entre as partes ao longo do procedimento 

quando não seja possível garantir o equilíbrio de poderes, a fim de evitar a reprodução da relação de dominação 

psicológica (2008, p. 74). 
148

 A mediação pode ser direta, com o efetivo encontro entre as partes, ou indireta, ou seja, as partes conversam 

com o mediador em oportunidades distintas e ele realiza o intercâmbio entre impressões e pretensões. A 

mediação indireta pode ocorrer quando circunstâncias inviabilizam o encontro entre ofensor e vítima, como 

medo ou desconforto do ofendido (SICA, 2007, p. 59). 
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Ademais, há que se ressaltar a importância dos grupos de discussão, sejam eles 

grupos de mulheres, homens ou mistos. 

A utilização de grupos de pré-mediação é mencionada por SUSANA MUSZKAT, 

integrante da Organização Não Governamental Pró-Mulher, como uma ferramenta efetiva 

para a promoção do equilíbrio entre as partes em casos de violência doméstica, nos quais um 

dos membros (por vezes, a mulher) encontra-se em situação de submissão ou opressão em 

relação ao outro (2003, p. 189).  

A autora relata ter sido oferecida a possibilidade de participar dos grupos a 

famílias que procuravam a ONG Pró-Mulher com o intuito de se submeterem a um 

procedimento de mediação, em razão de vivenciarem situações de graves conflitos e violência 

(MUSZKAT, 2003, p. 189). Inicialmente, houve a implantação apenas de grupos para 

mulheres, o que as empoderou de tal maneira, provocando tamanho desembaraço e preparo 

para a mediação, que houve um desequilíbrio em favor delas durante os atendimentos 

(MUSZKAT, 2003, p. 189). Por esta razão, constatou-se a necessidade de oferecer aos 

homens a mesma oportunidade, instalando-se grupos masculinos de pré-mediação 

(MUSZKAT, 2003, p. 189). 

Relata MUSZKAT, igualmente, que, com a adoção dos grupos masculinos e 

femininos de pré-mediação, foi possível observar que  

[...] a situação de conflito existente no casal, extremamente acirrada quando 

chegavam, ia se abrandando após suas experiências individuais nos grupos. 

Cada uma das partes vinha firmemente apoiada em crenças prévias, ou 

pressupostos quanto à veracidade ou total irrefutabilidade de sua “versão da 

história”. Como consequência, cada encontro do casal ficava muito mais 

trabalhoso para o mediador que tinha que enfrentar fortes resistências das 

partes. Em contrapartida, os casais que passaram a freqüentar os grupos 

antes do encontro de mediação apresentavam comportamentos já bastante 

flexibilizados (2003, p. 190). 

Com efeito, o mediador que atua como coordenador de grupos possui, como uma 

de suas atribuições, a função de auxiliar os participantes a pensar em narrativas alternativas, 

que lhes possibilitem ver seus problemas sob novas perspectivas (MUSZKAT, 2003, p. 190). 

Dessa forma, procura-se ampliar o espaço de reflexão, mediante a desconstrução de posturas 

rígidas e questionamento de formulações maniqueístas; tem-se ainda “o objetivo de estimulá-

los a exercer uma maior autonomia e desenvolver a noção de responsabilidade sobre suas 
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ações oferecendo recursos para que atuem como cidadãos, conscientes de seus direitos e 

responsabilidades” (MUSZKAT, 2003, p. 190). 

Assim, é possível perceber a importância dos grupos de discussão para promover 

o fortalecimento de ambas as partes, não apenas da vítima, contribuindo para estabelecer o 

equilíbrio entre elas. 

Deve-se considerar, outrossim, que o procedimento de mediação poderá cumprir a 

função de prevenção especial de forma mais efetiva que a própria sanção criminal, em boa 

parte em razão da forma de atuação sobre o agressor, porque, diferentemente do sistema 

penal, a mediação não se utiliza da intimidação para dissuadi-lo do cometimento de novos 

delitos, mas busca fazê-lo por meio de sua adesão voluntária. 

Enfim, VALVERDE propõe os seguintes objetivos a serem perseguidos na 

mediação voltada à violência doméstica: (1) conter a ação agressiva, (2) prestar apoio à 

mulher afetada e conceder credibilidade a seu ponto de vista, (3) conseguir que o agressor se 

responsabilize e tome consciência do delito e do dano causado, (4) enviar uma mensagem à 

comunidade acerca da seriedade da infração e da adoção de medidas em relação a ela e (5) 

restaurar as relações sociais e familiares deterioradas pelo delito (2008, p. 24). 
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4. O PROJETO ÍNTEGRA – GÊNERO E FAMÍLIA 

 

 

Tendo em vista o quanto apresentado neste estudo, será analisado mais 

detidamente o Projeto Íntegra – Gênero e Família, que aplica a mediação penal a casos 

envolvendo violência de gênero e familiar. 

 

4.1. Características do Projeto 

 

 

O Projeto Íntegra funciona por meio de uma metodologia de mediação 

interdisciplinar
149

, desenvolvida para a atuação em casos de relações afetivas continuadas. 

Nesse sentido, contempla conflitos que envolvam as temáticas de gênero e família, 

submetidos às Leis nºs. 9.099/95 e 11.340/06.  

O projeto foi idealizado por CÉLIA REGINA ZAPPAROLLI em 2001 e, desde 

2005, possui núcleo implantado no Fórum Regional de Santana, em São Paulo/SP. Possui 

como objetivo a concretização de uma política pública de celeridade, efetividade e acesso à 

Justiça. 

Tratando-se de caso enviado pela Vara de Violência Doméstica, o 

encaminhamento ao núcleo geralmente ocorre antes da primeira audiência criminal, no 

intervalo compreendido entre a chegada do inquérito ou termo circunstanciado ao Fórum e a 

realização da referida audiência. Observe-se, no entanto, que muitas vezes há processos já 

extintos que são encaminhados ao projeto, tendo em vista a manutenção do relacionamento 

familiar permeado pelos conflitos que os geraram. Nessas situações, também é 

disponibilizado atendimento, buscando prevenir novos episódios de violência. 

Um aspecto muito relevante do projeto está no fato de trabalhar os conflitos em 

sua integralidade, na esfera relacional, jurídica (cível, família, criminal), de segurança, saúde, 

educação, trabalho etc., não se atendo a soluções fragmentárias e pontuais, nem se 

                                                           
149

 O Projeto conta com atendimentos por psicólogos e estudantes de psicologia. Disponível em:  

http://www.premioinnovare.com.br/praticas/projeto-integra-mediacao-em-crimes-de-genero-e-familia-leis-

113402006-e-90991995-1782/. Acesso em 28/10/2015. 
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restringindo às disputas processuais decorrentes do delito. Conforme descrição fornecida pelo 

próprio Projeto, este 

 

endereça-se ao ser humano em situações de conflito. Vale dizer, o ser 

humano enquanto indivíduo projetado no mundo, seus oponentes, sua 

família, a comunidade e a sociedade às quais pertence. Também procura 

levar em conta suas necessidades aptas a dificultar o redimensionamento da 

forma de se relacionar com o outro e consigo próprio. (...) E, ao promover o 

respeito, a escuta, a auto-responsabilização quanto ao exercício de direitos e 

deveres, bem assim caminhos para a solução de problemas práticos (tais 

como a ausência de ocupação remunerada, de provisão alimentar, de saúde), 

o Projeto ambiciona disponibilizar ferramentas de curto, médio e de longo 

prazo para a administração pacífica dos conflitos.
150

 

 

O Projeto não se limita à gestão dos problemas interpessoais, mas também 

procura viabilizar a identificação de alternativas para responder aos conflitos sociais e às 

violências estruturais que permeiam as relações. Para isso, opera integrado às redes pública e 

privada locais nas questões de saúde, atendimento psicológico, entre outros.  

Assim, a metodologia do Projeto Íntegra proporciona aos envolvidos em 

contextos de crime e violência, sejam eles vítimas ou agressores, espaços de reflexão e 

empoderamento, visando à autorresponsabilização, à redução da litigiosidade e, com isso, à 

contenção e à diminuição da violência e seus impactos. Procura estimular, ainda, a 

comunicação e o relacionamento mais eficientes e, assim, acordos vindos das partes, sem 

pressões ou sugestões. 

Os casos são encaminhados ao Projeto pelos juízes da Vara de Violência 

Doméstica ou da Vara Criminal, Varas Cíveis, Varas de Família, pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública, todos atuantes no Fórum de Santana. O primeiro encontro costuma 

ser marcado mediante contato telefônico, agendando-se uma data para que compareçam 

ambas as partes
151

. Cada sessão dura cerca de uma hora, estendendo-se conforme a 

necessidade. 
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 Disponível em: http://www.premioinnovare.com.br/praticas/ projeto-integra-mediacao-em-crimes-de-genero-

e-familia-leis-113402006-e-90991995-1782/. Acesso em 28/10/2015. 
151

 Promove-se o primeiro encontro separadamente apenas quando não há possibilidade de reunir as partes no 

mesmo local. Isso ocorre, por exemplo, quando uma das partes afirma ter medo de encontrar a outra, ou aduz não 

querer encontra-la em nenhuma hipótese. 
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Os mediadores são voluntários. Muitos são oriundos do curso de capacitação de 

mediadores oferecido pela Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), coordenado por 

CÉLIA REGINA ZAPPAROLLI, e possuem formação variada, predominando psicólogos e 

operadores do Direito.  

Cumpre ressaltar o critério para o encaminhamento de casos ao Projeto. O caso, 

em primeiro lugar, deve envolver questões familiares, patrimoniais e/ou de gênero. Dos casos 

encaminhados pela Vara de Violência Doméstica, há alguns em que não existem elementos 

para a concessão da medida protetiva, e até mesmo em que houve reconciliação entre as 

partes, porém o magistrado percebe que há um contexto de violência que pode ser trabalhado 

e, por esta razão, envia-os ao Projeto.  

São também encaminhados casos em que há a iminência de um episódio violento. 

Nesses casos, em geral, a medida protetiva costuma ser deferida, e as partes são encaminhadas 

para o atendimento em grupo (grupos de discussão, mistos ou não). Após a participação nos 

grupos, as pessoas são encaminhadas à mediação. O trabalho nos grupos será discutido de 

forma mais detida mais adiante. 

Dada a forma como os casos chegam ao Projeto, por serem encaminhados por 

juízes, defensores públicos ou promotores, é imperioso notar que eles passam pelo filtro 

dessas instâncias. Ademais, verifica-se que predominam conflitos em que não há um risco 

iminente à integridade física da vítima, nem violência sexual.  

Nos primeiros atendimentos explica-se o que é o Projeto e seu método de 

trabalho. Há um breve esclarecimento sobre a mediação, envolvendo seu conceito, os 

princípios da confidencialidade, voluntariedade, imparcialidade dos mediadores, bem como 

seu papel dos mediadores de facilitadores da comunicação. As partes são convidadas a 

participar, assinando um termo de adesão. Além disso, os mediandos expõem o conflito pela 

primeira vez, e é oferecido suporte psicológico aos envolvidos, por meio de psicoterapia 

breve, individual ou de casal, a depender do caso.  

Importante ressaltar que a psicoterapia ocorre paralelamente às sessões de 

mediação e o conteúdo das sessões é confidencial, sendo reportado aos mediadores apenas o 

que puder ser de interesse para a mediação. A gestão das informações se dá de maneira 

estratégica, visando evitar que o conflito se agrave e ocorram novos episódios de violência. 
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É oferecido, ainda, auxílio em outras demandas que os mediandos apresentem, em 

relação a educação, saúde, tratamento psiquiátrico, entre outros, pois tais problemas 

interferem diretamente na vida dos mediandos e por vezes agravam ou impedem que 

administrem a situação conflituosa. Com tais medidas, busca-se consolidar a adesão ao 

procedimento de mediação e fortalecer as pessoas envolvidas. 

Nas sessões seguintes, em linhas gerais, ocorre a discussão das questões trazidas 

pelos mediandos, com a finalidade de auxiliá-los a encontrar alternativas para que seus 

interesses sejam atendidos de forma satisfatória para todos. 

Cada caso, quando há adesão de ambas as partes, demanda o número de sessões 

que for necessário, podendo variar entre três ou quatro atendimentos até atendimentos por 

mais de um ano. As sessões podem ser semanais, quinzenais ou serem agendadas com um 

intervalo maior entre cada atendimento. Eventualmente pode ocorrer de as sessões serem 

suspensas e retomadas, a depender das especificidades do caso. 

É relevante destacar que o Projeto cuida do conflito de forma global, reunindo 

todos os processos e demandas, bem como tratando de todas as questões que permeiam o 

conflito entre as partes. Quando há um processo penal em curso, caso a ação penal seja 

pública incondicionada, o processo criminal corre paralelamente à mediação, não sendo 

afetado formalmente pela mediação em curso. No entanto, caso a ação penal seja privada ou 

pública condicionada à representação, a mediação pode ter efeitos no processo, nos limites em 

que a lei processual permite à parte exercitar sua autonomia da vontade no processo, seja por 

meio do não oferecimento da representação, retratação, dentre outros. 

Ao final, considera-se que a mediação foi bem sucedida quando há uma 

transformação na conduta das partes, que se reflete em uma melhora na vida dessas pessoas, e 

que muitas vezes é materializada por meio de um acordo. Há a possibilidade de serem 

realizados pactos em matéria cível que são levados a juízo para homologação, como a 

formalização de divórcio, partilha de bens, alimentos, guarda dos filhos e regime de visitas. 

Para a homologação desse tipo de pacto o Projeto se utiliza do aparato do 

CEJUSC
152

, que atua no próprio Fórum de Santana. Neste ponto, importa destacar que, ainda 

que muitos casos cheguem ao Projeto em decorrência da prática de um crime, a pacificação 
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 Para mais informações sobre os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania- CEJUSC, vide o 

item 3.2. Aberturas legislativas aos métodos alternativos de solução de conflitos nos âmbitos cível e penal. 
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do contexto conflituoso que ocasionou a prática do delito não raras vezes demanda 

providências de natureza cível.  

 

4.2. Pesquisa quantitativa 

 

 

Logo após a criação do Projeto, foi realizada pesquisa quantitativa por ANTONIO 

RODRIGUES DE FREITAS JÚNIOR, professor da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, e os dados obtidos foram analisados por pesquisadores do Centro de Estatística 

Aplicada do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo 

(WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006). A pesquisa consistiu na aplicação de 

questionários a pessoas submetidas ao procedimento de mediação no âmbito do Projeto. 

O objetivo da análise era determinar as consequências da mediação aplicada aos 

casos de violência no âmbito familiar, a partir da percepção das pessoas submetidas ao 

procedimento de mediação. Os dados foram obtidos por meio de dois questionários, um 

questionário inicial aplicado às pessoas que compareceram ao primeiro atendimento, após a 

triagem de casos submetidos ao sistema judicial
153

, e um questionário final, para as pessoas 

que tiveram o procedimento de mediação finalizado (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 

2006, p. 08).  

O questionário inicial, aplicado antes do início dos trabalhos, procurava registrar 

as expectativas dos mediandos quanto ao próprio procedimento de mediação, contemplando a 

expectativa em relação ao resultado e ao tempo de duração da mediação, o contraste entre a 

posição subjetiva formal e a posição subjetiva emocional, bem como a expectativa quanto à 

receptividade e à imparcialidade do processo (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, p. 

08). 

O questionário final, por sua vez, buscou verificar a mudança da percepção da 

pessoa em relação à forma como compreende a si e a outra parte, o conflito e a definição de 

violência. Além disso, procurou aferir a satisfação das pessoas com o procedimento de 
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 Na ficha de triagem destacam-se os dados referentes à condição socioeconômica dos entrevistados, que revela 

que a maior parte dos entrevistados está classificada entre as classes média e baixa, e que possui escolaridade até 

o Ensino Médio (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, p. 10). 
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mediação realizado, a avaliação do mediador e a presença de advogado durante a mediação 

(WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, p. 09). 

Foram selecionados para serem submetidos à mediação 273 processos judiciais. 

Contudo, houve adesão de ambas as partes em apenas 100 processos, tendo sido respondidos 

98 questionários iniciais. Até o momento final da coleta dos dados 27 casos já haviam 

chegado ao fim, obtendo-se 21 questionários finais (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 

2006, p. 09). 

Da análise das respostas ao questionário inicial foi possível concluir que, no início 

do procedimento de mediação, as pessoas deram muita importância ao processo ter uma 

solução rápida e amigável, à obtenção de um resultado justo e à mudança de comportamento 

da outra parte, bem como de ambas as partes. Por outro lado, foi dada pouca importância à 

punição a parte contrária, à mudança de comportamento do próprio entrevistado e a um 

procedimento de mediação imparcial
154

 (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, p. 11).  

Essas respostas permitem concluir que essas pessoas priorizavam a solução do seu 

conflito em detrimento da punição da parte contrária. Por outro lado, revela a percepção 

unilateral do conflito, na medida em que a pouca importância dada à mudança do próprio 

comportamento indica a ideia de que a causa do conflito está no outro, e não em ambas as 

partes.  

Em outra questão, que buscava descobrir como o entrevistado atribui culpa pelo 

conflito, verificou-se que a maior parte das pessoas atribui a culpa a ambas as partes e uma 

quantidade considerável de pessoas a atribui apenas à parte contrária. Um dado interessante 

diz respeito ao fato de que, entre as vítimas, algumas atribuíam a culpa apenas à parte 

contrária, e outras a ambas as partes. Os agressores, por sua vez, apenas atribuíam a culpa a 
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 A primeira questão possui a seguinte redação: “O que espera da mediação em ordem de importância: 1. 

Solução rápida para o processo; 2. Solução amigável para o processo; 3. Reconciliação nas relações familiares; 

4. Punição para parte contrária; 5. Mudança de comportamento do entrevistado; 6. Mudança de comportamento 

da outra parte; 7. Mudança de comportamento de ambas as partes; 8. Um resultado justo; 9. Um procedimento de 

mediação imparcial; 10. Outras”. Para viabilizar a análise, foi dado peso 4 à opção assinalada como mais 

importante, peso 2 à segunda mais importante e peso 3 à terceira. Assim, seguindo esse sistema, chegou-se ao 

seguinte peso, em termos de importância, em relação ao total de alternativas: 1. Solução rápida para o processo: 

20%; 2. Solução amigável para o processo: 22%; 3. Reconciliação nas relações familiares: 10%; 4. Punição para 

parte contrária: 2%; 5. Mudança de comportamento do entrevistado: 3%; 6. Mudança de comportamento da outra 

parte: 12%; 7. Mudança de comportamento de ambas as partes: 11%; 8. Um resultado justo: 10%; 9. Um 

procedimento de mediação imparcial: 2%; 10. Outras: 8% (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, pp. 10-

11;22; 47). 
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ambas a partes
155

 (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, p. 11). É possível afirmar, 

assim, que havia uma divergência entre agressores e vítimas na compreensão do conflito em 

que estavam envolvidos. Quanto às vítimas que responderam que a culpa é apenas da parte 

contrária, novamente pode-se constatar a ausência da percepção relacional do conflito, e a 

possibilidade de equívoco desse ponto de vista é reforçada pela opinião dos agressores que 

atribuíram a culpa a ambas as partes, visto que não enxergam a si próprios como únicos 

responsáveis pelo conflito.  

Por fim, outra questão aborda a definição que o entrevistado dá a violência. A 

maioria das pessoas acredita que gritos contra ela, ofensa com palavras e agressão física são 

formas de violência. Porém, poucas pessoas marcaram que afirmar com convicção que a 

percepção do entrevistado está errada é ato de violência
156

 (WECHSLER; ASSUNÇÃO; 

STERN, 2006, p. 12).  

Dessas respostas pode-se depreender que a maior parte dos entrevistados 

identifica a agressão física, gritos e ofensas como violência. Entretanto, formas de violência 

mais sutis, como a desqualificação do pensamento do outro, aparentam serem menos 

percebidas como tal. Isso é de grande importância, pois a comunicação violenta cria ruídos na 

comunicação, minando a relação e propiciando a escalada para episódios mais graves. Por 

outro lado, a forma como a questão está colocada pode induzir o entrevistado a erro, pois não 

distingue com clareza a inferiorização do ponto de vista do outro da mera discordância.  

O questionário final, por sua vez, revela que a maioria das pessoas que concluiu o 

procedimento de mediação estava satisfeita com a mediação realizada, teve seus objetivos 
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 Trata-se da terceira questão do questionário inicial, que busca indicar o contraste entre a posição subjetiva 

formal e a posição subjetiva emocional, e possui a seguinte redação: “Como se sente nesse momento? 1. Vítima 

de uma situação de conflito em que a outra parte não tem culpa; 2. Vítima de uma situação de conflito em que a 

outra parte tem culpa; 3. Culpado pela situação que originou o processo; 4. Numa situação em que ambos 

erraram e portanto vêm sofrendo por isso. 5. Outras”. Para viabilizar a análise, foi dado peso 4 à opção 

assinalada como mais importante, peso 2 à segunda mais importante e peso 3 à terceira. Assim, seguindo esse 

sistema, chegou-se ao seguinte peso, em termos de importância, em relação ao total de alternativas: 1. Vítima de 

uma situação de conflito em que a outra parte não tem culpa: 5%; 2. Vítima de uma situação de conflito em que a 

outra parte tem culpa: 31%; 3. Culpado pela situação que originou o processo: 7%; 4. Numa situação em que 

ambos erraram e portanto vêm sofrendo por isso: 54%. 5. Outras: 3% (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 

2006, pp. 11;23; 47). 
156

 Trata-se da quinta questão do questionário inicial, com a seguinte redação: “Você considera que está sofrendo 

alguma violência quando: 1. Alguém grita com você; 2. Alguém o ofende com palavras; 3. Sofre algum tipo de 

agressão física; 4. Alguém afirma, com convicção, que sua percepção está errada; 5. Outros. Para viabilizar a 

análise, foi dado peso 4 à opção assinalada como mais importante, peso 2 à segunda mais importante e peso 3 à 

terceira. Assim, seguindo esse sistema, chegou-se ao seguinte peso, em termos de importância, em relação ao 

total de alternativas: 1. Alguém grita com você: 76%; 2. Alguém o ofende com palavras: 65%; 3. Sofre algum 

tipo de agressão física: 63%; 4. Alguém afirma, com convicção, que sua percepção está errada: 28%; 5. Outros: 

9% (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, pp. 12;23; 48). 
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alcançados e achavam que a mediação teve influência em suas vidas
157

 (WECHSLER; 

ASSUNÇÃO; STERN, 2006, p. 12).  

Além disso, a maior parte das pessoas ficou satisfeita, pois houve mudança de 

comportamento por parte delas próprias, de ambas as partes ou ocorreu a solução dos 

problemas que geraram o conflito familiar. Por outro lado, as opções “rapidez no processo”, 

“resultado foi justo”, “procedimento de mediação imparcial” e “outros” foram pouco 

marcadas
158

 (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, p.13). Essas respostas apontam para 

o sucesso da mediação com a mudança de comportamento das partes e a solução do conflito 

que deu início ao processo, evitando novos conflitos no futuro. A perspectiva do processo 

judicial foi deixada em segundo plano, conforme sugere a pouca incidência da resposta 

“resultado foi justo”, sendo que o resultado justo era uma expectativa recorrente nas respostas 

ao questionário aplicado no início do procedimento de mediação. Ao final da mediação, mais 

do que uma noção de justiça aplicada por alguém alheio à vida dessas pessoas, elas se 

mostraram satisfeitas por terem conseguido resolver seus problemas.     
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 Segue a redação da primeira questão do questionário final: “Seus objetivos foram alcançados pela mediação? 

a) Completamente; b) Em parte; c) Não; d) Outras”. Para viabilizar a análise, foi dado peso 4 à opção assinalada 

como mais importante, peso 2 à segunda mais importante e peso 3 à terceira. Assim, seguindo esse sistema, 

chegou-se ao seguinte peso, em termos de importância, em relação ao total de alternativas: a) Completamente: 

71%; b) Em parte: 24%; c) Não: 5%; d) Outras: 0. 

Complementando a primeira questão, segue a redação da segunda questão: “ Você está satisfeito com o resultado 

da mediação? a) Sim, estou bastante satisfeito; b) Não; c) A mediação satisfez em parte as minhas expectativas; 

d) Outros. Para viabilizar a análise, foi dado peso 4 à opção assinalada como mais importante, peso 2 à segunda 

mais importante e peso 3 à terceira. Assim, seguindo esse sistema, chegou-se ao seguinte peso, em termos de 

importância, em relação ao total de alternativas: a) Sim, estou bastante satisfeito: 76%; b) Não: 10%; c) A 

mediação satisfez em parte as minhas expectativas: 14%; d) Outros: 0 (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 

2006, pp. 12;24-25; 49). 

Na mesma linha, segue a redação da oitava questão: “Em sua opinião, esse procedimento de mediação teve forte 

influência na sua vida? a) Sim; b) Não; c) Alguma influência. Para viabilizar a análise, foi dado peso 4 à opção 

assinalada como mais importante, peso 2 à segunda mais importante e peso 3 à terceira. Assim, seguindo esse 

sistema, chegou-se ao seguinte peso, em termos de importância, em relação ao total de alternativas: a) Sim: 81%; 

b) Não: 14%; c) Alguma influência: 5% (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, pp. 12;26; 50). 
158

 Conforme o respondido na terceira questão do questionário final, que possui a seguinte redação: “ Em caso de 

satisfação, diga numerando pela ordem de importância os motivos principais: a) Rapidez no processo; b) Solução 

dos problemas que geraram o conflito familiar; c) Mudança de comportamento do entrevistado; d) Mudança de 

comportamento da outra parte; e) Mudança de comportamento de ambas as partes; f) Resultado foi justo; g) 

Procedimento de mediação foi imparcial; h) Outros”. Para viabilizar a análise, foi dado peso 4 à opção assinalada 

como mais importante, peso 2 à segunda mais importante e peso 3 à terceira. Assim, seguindo esse sistema, 

chegou-se ao seguinte peso, em termos de importância, em relação ao total de alternativas: a) Rapidez no 

processo: 10%; b) Solução dos problemas que geraram o conflito familiar: 17%; c) Mudança de comportamento 

do entrevistado: 24%; d) Mudança de comportamento da outra parte: 10%; e) Mudança de comportamento de 

ambas as partes: 25%; f) Resultado foi justo: 4%; g) Procedimento de mediação foi imparcial: 9%; h) Outros: 0 

(WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, pp. 13;25; 49). 
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Apenas uma pessoa respondeu estar insatisfeita com o procedimento de mediação, 

e a maioria das pessoas respondeu que o mediador conduziu bem o processo
159

. O motivo 

mais apontado foi o fato de ele ter dado oportunidade para que ambas as partes se 

expressassem
160

 (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, p. 13). Nesta questão verifica-

se a importância do protagonismo das pessoas na solução do seu conflito, já que elas ficaram 

satisfeitas por terem tido oportunidade de se expressar, coisa que não ocorre durante o 

processo judicial, em que os advogados assumem o papel de porta-voz de seus clientes e a 

análise do juiz restringe-se aos fatos relevantes à solução do processo sob o ponto de vista 

jurídico.  

Quanto ao impacto do procedimento de mediação na opinião do entrevistado 

sobre a outra parte, a maioria das pessoas passou a ter uma opinião melhor sobre a outra parte, 

e um número considerável de pessoas não teve sua opinião alterada. No entanto, ninguém teve 

a opinião mudada para pior
161

 (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, p. 13). 

No tocante às dificuldades que os entrevistados tiveram com a mediação, os 

principais motivos apontados foram a dificuldade em expressar a sua versão dos fatos e as 

emoções fortes trazidas à tona durante o processo
162

 (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 

2006, pp. 13-14). 

                                                           
159

 Conforme a quinta questão do questionário final. Segue a redação da questão: “Como você avalia o mediador: 

a) Conduziu bem o processo; b) Não conduziu bem o processo; c) conduziu razoavelmente o processo; d) 

Outros”. Para viabilizar a análise, foi dado peso 4 à opção assinalada como mais importante, peso 2 à segunda 

mais importante e peso 3 à terceira. Assim, seguindo esse sistema, chegou-se ao seguinte peso, em termos de 

importância, em relação ao total de alternativas: a) Conduziu bem o processo: 95%; b) Não conduziu bem o 

processo: 0; c) conduziu razoavelmente o processo: 5%; d) Outros: 0 (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 

2006, pp. 13;25; 49). 
160

 Conclusões obtidas a partir das respostas dadas à sexta questão do questionário final. Segue a redação da 

questão: “Se o mediador conduziu bem, diga enumerando pela ordem de importância os motivos: a) Deu 

oportunidade a todos para se expressarem; b) Foi imparcial; c) Foi objetivo; d) Conduziu com habilidade e 

eficiência; e) Possibilitou espaço de escuta de ambas as partes durante o processo; f) Outros. Para viabilizar a 

análise, foi dado peso 4 à opção assinalada como mais importante, peso 2 à segunda mais importante e peso 3 à 

terceira. Assim, seguindo esse sistema, chegou-se ao seguinte peso, em termos de importância, em relação ao 

total de alternativas: a) Deu oportunidade a todos para se expressarem: 48%; b) Foi imparcial: 9%; c) Foi 

objetivo: 14%; d) Conduziu com habilidade e eficiência: 13%; e) Possibilitou espaço de escuta de ambas as 

partes durante o processo: 16%; f) Outros: 0 (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, pp. 13;26; 49-50). 
161

 Informação obtida a partir das respostas dadas à décima questão do questionário final. Segue a redação da 

questão: “A mediação modificou sua opinião em relação à outra parte: a) Modificou para melhor; b) Modificou 

para pior; c) Não alterou nada; d) Outros. Para viabilizar a análise, foi dado peso 4 à opção assinalada como mais 

importante, peso 2 à segunda mais importante e peso 3 à terceira. Assim, seguindo esse sistema, chegou-se ao 

seguinte peso, em termos de importância, em relação ao total de alternativas: a) Modificou para melhor: 58%; b) 

Modificou para pior: 0; c) Não alterou nada: 26%; d) Outros: 16% (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, 

pp. 13;26; 50). 
162

 Informação obtida a partir das respostas dadas à décima primeira questão do questionário final. Segue a 

redação da questão: “Numere pela ordem de importância as dificuldades que encontrou na mediação: a) Não 

conseguiu expressar sua versão; b) Não conseguiu compatibilizar os compromissos da mediação com as 
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No tocante à satisfação das pessoas em relação ao tempo de duração da mediação, 

a maioria dos entrevistados (90%) apontou que “valeu a pena”
163

 (WECHSLER; 

ASSUNÇÃO; STERN, 2006, p. 14). 

Por fim, em relação à forma como as pessoas atribuem a culpa pelo conflito, a 

maioria dos entrevistados (81%) passou a culpar ambas as partes
164

 (WECHSLER; 

ASSUNÇÃO; STERN, 2006, p. 14). Essa questão sugere uma mudança na percepção do 

conflito pelos entrevistados que antes atribuíam a culpa apenas à outra parte. Essas pessoas 

possivelmente assumiram sua parcela de responsabilidade na criação do conflito, o que é 

fundamental para uma mudança de atitude de ambos e transformação da relação. 

A conclusão a que se pode chegar com os resultados dessa pesquisa é que, a 

despeito do espaço amostral reduzido, a mediação não possui aplicação ampla e ilimitada, o 

que pode ser constatado pela adesão consideravelmente baixa ao procedimento, fenômeno que 

se verificará novamente mais adiante, por ocasião da pesquisa qualitativa. 

 No entanto, nos casos em que a mediação chegou até o fim é possível verificar 

uma mudança na percepção das pessoas em relação ao próprio conflito. Ao que se depreende 

dos resultados, houve algum nível de assunção de responsabilidade por ambas as partes pela 

geração do conflito, bem como a mudança de comportamento. Ademais, as pessoas 

demonstraram sentir-se satisfeitas com o fato de poderem expressar seus pontos de vista, 

ainda que tenham sentido dificuldades em fazê-lo.  
                                                                                                                                                                                     
obrigações rotineiras; c) Não conseguiu superar os receios e a timidez; d) Emoções fortes trazidas à tona durante 

o processo; e) Outros”. Para viabilizar a análise, foi dado peso 4 à opção assinalada como mais importante, peso 

2 à segunda mais importante e peso 3 à terceira. Assim, seguindo esse sistema, chegou-se ao seguinte peso, em 

termos de importância, em relação ao total de alternativas: a) Não conseguiu expressar sua versão: 23%; b) Não 

conseguiu compatibilizar os compromissos da mediação com as obrigações rotineiras: 15%; c) Não conseguiu 

superar os receios e a timidez: 13%; d) Emoções fortes trazidas à tona durante o processo: 29%; e) Outros: 20% 

(WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, pp. 13-14;27; 50). 
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 Dado obtido a partir das respostas à décima primeira questão. Segue a redação da questão: “Considerando o 

resultado alcançado pelo procedimento da mediação (triagem até o término da mediação), em relação ao tempo 

utilizado, você diria que: a) Valeu a pena; b) Não valeu a pena; c) Outros”. Para viabilizar a análise, foi dado 

peso 4 à opção assinalada como mais importante, peso 2 à segunda mais importante e peso 3 à terceira. Assim, 

seguindo esse sistema, chegou-se ao seguinte peso, em termos de importância, em relação ao total de 

alternativas: a) Valeu a pena: 90%; b) Não valeu a pena: 0; c) Outros: 10% (WECHSLER; ASSUNÇÃO; 

STERN, 2006, pp. 14;27; 50). 
164

 Informação obtida a partir das respostas dadas à décima terceira questão. Segue a redação da questão: “Como 

se sente nesse momento em relação ao conflito tratado no processo de mediação? a) Vítima de uma situação em 

que a outra parte não tem culpa; b) Vítima de uma situação em que a outra parte tem culpa; c) Culpado pela 

situação que originou o conflito; d) Numa situação em que ambos erraram; e) Outros”. Para viabilizar a análise, 

foi dado peso 4 à opção assinalada como mais importante, peso 2 à segunda mais importante e peso 3 à terceira. 

Assim, seguindo esse sistema, chegou-se ao seguinte peso, em termos de importância, em relação ao total de 

alternativas: a) Vítima de uma situação em que a outra parte não tem culpa: 0; b) Vítima de uma situação em que 

a outra parte tem culpa: 10%; c) Culpado pela situação que originou o conflito: 0; d) Numa situação em que 

ambos erraram: 81%; e) Outros: 10%” (WECHSLER; ASSUNÇÃO; STERN, 2006, pp. 14;27; 50-51). 
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O grande índice de satisfação com os resultados obtidos é outro fator a favor da 

eficácia do método, bem como a assertiva de que a mediação teve influência na vida dos 

entrevistados. 

Ressalte-se que a pesquisa apresentada buscou investigar a percepção e a 

satisfação das pessoas com relação ao procedimento de mediação, sem relacioná-lo, contudo, 

ao processo judicial que propiciou o encaminhamento das pessoas à mediação. Não obstante, 

permite chegar a importantes conclusões sobre a importância do método para as pessoas 

envolvidas. 

 

4.3. Pesquisa qualitativa 

 

Com o intuito de verificar como se dá, na prática, o procedimento de mediação 

promovido pelo Projeto Íntegra, bem como a relação do procedimento com o processo 

judicial em curso, foi realizado o acompanhamento de oito casos a partir de janeiro de 2016.  

 

4.3.1. Metodologia da pesquisa 

 

 

O objetivo do acompanhamento foi verificar como o procedimento de mediação 

funciona, se ele consegue atender ao fim de pacificação social e se remanesce a necessidade 

da tutela penal mesmo após a conclusão de uma mediação bem-sucedida, bem como 

identificar pontos de contato entre o processo criminal e o procedimento de mediação.  

A coleta dos dados se deu no âmbito do Projeto Íntegra, que funciona no Fórum 

de Santana, em São Paulo/SP. Este Projeto foi escolhido porque, a despeito de existirem 

outras iniciativas interessantes em mediação penal em São Paulo, o Projeto Íntegra atende 

conflitos que envolvam violência de gênero e familiar, sujeitos à aplicação da Lei nº 

11.340/06, permitindo, dessa forma, a análise que se pretende com este trabalho. 

Para dar início à pesquisa visitou-se o Projeto e, após explicação sobre o presente 

estudo e seus objetivos, foi obtida autorização da coordenadora para o acompanhamento de 

algumas sessões de mediação, na posição de espectador e sem realizar qualquer interferência 
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nos atendimentos. Além disso, as partes deveriam permitir a presença da pesquisadora no 

recinto da sessão, acompanhando seu atendimento.   

Foi realizada a observação das sessões de mediação
165

 e consulta aos respectivos 

processos criminais envolvendo violência doméstica contra a mulher
166

. 

O plano inicial consistia em acompanhar casos que tivessem início nos primeiros 

meses de 2016, quando se iniciou a pesquisa, pois casos com início posterior possivelmente 

não se encerrariam em tempo hábil para a conclusão desta pesquisa, dado que o objetivo era 

acompanhar tanto a mediação quanto o processo criminal até o seu término. 

Excepcionalmente, no entanto, foi relatado também o caso de número três, um caso antigo 

que foi retomado em 2017, em razão de seu desfecho inusitado. 

Houve o acompanhamento semanal de casos entre janeiro e junho de 2016, 

retomando-se a periodicidade semanal em abril de 2017, a fim de verificar os desdobramentos 

dos processos de mediação iniciados em 2016. Na ocasião, passou-se a acompanhar o caso de 

número três, com participação nos atendimentos semanal ou quinzenalmente até dezembro. 

Foi realizado, igualmente, o monitoramento mensal dos processos judiciais relativos aos casos 

submetidos à mediação.  

Os casos foram escolhidos, basicamente, em função de sua origem. Em outras 

palavras, deveriam ter sido encaminhados ao Projeto em decorrência da prática de um crime 

envolvendo violência de gênero, sujeito à aplicação da Lei Maria da Penha. Por esta razão, 

diversos casos foram liminarmente desprezados por envolverem apenas questões cíveis, 

familiares ou de saúde, sem violência de gênero. Dos oito casos acompanhados, cinco deles 

tiveram adesão de ambas as partes e, destes, em quatro a mediação foi frutífera a ponto de 

gerar a solução do conflito entre os mediandos. Porém, em todos os casos há material para 

análise e discussão. 

Para cada caso será feita uma breve exposição dos fatos, primeiro sob a 

perspectiva do processo judicial que levou as partes à mediação e, em seguida, do relato que 

os próprios mediandos trouxeram nos atendimentos. Após, será abordada a atuação dos 

mediadores e seus objetivos diante das circunstâncias concretas do caso. Por fim, serão 
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 Faz-se relevante salientar que não houve a realização de entrevistas. 
166

 Embora frequentemente as partes no processo criminal submetido à Vara de Violência Doméstica possuam 

diversos processos cíveis em curso, optou-se por acompanhar apenas os processos criminais, de maneira a 

restringir o objeto de análise à questão penal e aos aspectos cíveis trazidos pelas partes nas sessões de mediação, 

posto estes últimos representarem, em princípio, os efetivos objetos de interesse dos envolvidos. 
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expostos os resultados tanto do procedimento de mediação quanto do processo judicial, com a 

discussão dos resultados. 

 

4.3.2. Casos observados 

 

4.3.2.1. Caso 1: Mediandos M (mulher) e H (homem)
167

. 

 

M e H viveram em união estável durante 17 anos, até que, em 2015, M registrou 

boletim ocorrência contra H pela prática do crime de ameaça e solicitou a concessão de 

medida protetiva de afastamento do lar. A medida protetiva foi indeferida e M foi 

encaminhada à Defensoria Pública. Segue o conteúdo da decisão judicial:  

Os elementos dos autos são insuficientes para o deferimento das medidas 

protetivas, não estando comprovados o fumus boni juris e o periculum in 

mora, ao menos nesta fase processual. A requerente informa que as partes 

vivem em união estável há 17 anos e que não aguenta mais o convívio, 

desejando a separação. Aparentemente antecipa divergências patrimoniais na 

partilha e não deseja arrolar testemunhas. Diante disso, entende-se que os 

elementos são escassos para o afastamento do lar por esta via, na forma 

pleiteada. Nesse quadro, a orientação jurídica afigura-se a melhor forma de 

assegurar a defesa do direito da mulher. Encaminho a ofendida à Defensoria 

Pública. (...) Ciência ao MP e à Defensoria, comunicando-se à autoridade 

policial. Intime-se a ofendida por carta. 

M e H foram encaminhados ao Projeto Íntegra e participaram do procedimento de 

mediação entre março e agosto de 2016, ocorrendo sessão de monitoramento dos resultados 

em outubro. Ambos aderiram à psicoterapia paralelamente à mediação.  

Nas sessões verificou-se que H era deficiente visual e que havia ficado cego 

recentemente em decorrência do diabetes, além de ser hipertenso e tomar medicação 

psiquiátrica. Nos atendimentos, M chegou decidida a se divorciar, queixando-se de se sentir 

escravizada pelos cuidados com a casa e com a saúde do companheiro, o qual pedia para ela 

fazer coisas o tempo todo, entre ofensas, ameaças e xingamentos.  

Segundo o relato de M, o companheiro exigia que ela cuidasse de tudo sozinha. A 

filha adolescente do casal, que morava com eles, queixava-se da amargura do pai, dizendo que 
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 Todos os casos relatados são reais, no entanto, a fim de preservar a intimidade das pessoas submetidas à 

mediação, seus nomes foram substituídos por letras aleatórias.   
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ele reclamava até se ela conversasse ou risse em voz alta. Queixou-se, ainda, de não poder 

levar amigos para sua casa. Segundo o relato da jovem, H frequentemente falava de forma 

agressiva, chegando a desejar, em voz alta, que ela morresse, o que a magoava. Além disso, 

demonstrou bastante insatisfação com a situação conflituosa em que os pais viviam.  

M também se queixava do afastamento de sua família, pois H implicava com 

todos que os visitassem, fazendo com os parentes evitassem ir à sua casa. Foi relatada também 

a questão do remédio psiquiátrico, que estaria deixando-o mais nervoso por estar em fase de 

adequação do medicamento.  

M reclamava, ainda, de ter que fazer tudo sozinha, como aplicar insulina em H 

três vezes ao dia e cuidar dos animais de estimação. A filha não ajudava e o filho oriundo de 

outro relacionamento, que morava com eles, trabalhava o dia todo e não tinha condições de 

auxiliar. Disse, ainda, que apesar de estar sobrecarregada e mesmo assim cuidar do 

companheiro, ele a infernizava o dia todo, “jogava indiretas”, “fazia pirraça”, como ligar a 

televisão em volume alto durante a madrugada para atrapalhar o seu sono, mesmo sabendo 

que ela estava exausta. Afirmou que gostaria de ter uma família harmoniosa, em que todos 

pudessem conversar e passar bons momentos juntos. 

 

a) Atuação dos mediadores: 

Uma relevante demanda de M era o fato de estar sobrecarregada. Nesse sentido, 

buscou-se o estabelecimento de pactos entre os membros da família, para dividir as tarefas 

domésticas entre todos e aliviar o peso sobre M. Além disso, os mediadores procuraram fazer 

H perceber o quanto ele precisava de M em razão de seus problemas de saúde, de maneira que 

maltratá-la e criar um ambiente doméstico ruim acabaria por prejudicar a todos e, 

principalmente, a ele mesmo.  

Além do foco na convivência e nos pactos diários, houve o encaminhamento de H 

à instituição Laramara, que oferece suporte a pessoas com deficiência visual, auxiliando na 

adaptação a essa situação
168

. O Projeto também obteve o contato do psiquiatra que atende H, 

para o caso de ser necessário contatá-lo, buscando a atuação em rede. 
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 Laramara é uma organização da sociedade civil que visa apoiar a inclusão educacional e social da pessoa com 

deficiência visual, contemplando cegos, pessoas com baixa-visão ou múltipla deficiência. Procura ser um espaço 
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b) Resultados:  

Após cerca de quatro meses, em junho de 2016, as partes solicitaram o 

encerramento da mediação e do atendimento psicológico, por entenderem não serem mais 

necessários, tendo em vista que houve melhora no relacionamento e ambiente familiar. O 

Projeto, contudo, recomendou a continuidade da psicoterapia. Relataram que as tarefas 

pactuadas para serem realizadas por H e pela filha estavam sendo cumpridas e benéficas para 

a convivência.  

Em sessão de monitoramento realizada quatro meses após o encerramento da 

mediação, em agosto de 2016, as partes manifestaram uma situação de tranquilidade e 

melhora na relação com a filha. Quanto à instituição Laramara, haviam passado por triagem e 

aguardavam atendimento.  

Em contato telefônico com M cerca de um ano depois, foi informado por ela que a 

situação estava pacificada. Disse que ambos os filhos estavam namorando e que não havia 

mais as brigas de outrora. Ressaltou ter sido uma vitória a mudança em sua vida. Contudo, 

afirmou que H estava desmotivado. Nesse ponto foi questionado sobre o atendimento pelo 

Laramara, ao que ela respondeu negativamente. Asseverou que faltaram ao primeiro 

atendimento, motivo pelo qual foram remanejados para uma lista de espera, sendo que não 

entraram mais em contato com a instituição desde então.  

Quanto ao crime de ameaça que ocasionou o envio do caso ao Projeto, a denúncia 

foi rejeitada em agosto de 2016. O fundamento da rejeição foi a inépcia da denúncia, que, 

segundo a decisão judicial, era genérica, pois não especificou em qual momento H praticou a 

conduta ilícita, dizendo apenas que foi entre 2012 e 22 de julho de 2015. 

   

c) Discussão: 

Trata-se de um caso em que evidentemente a tutela penal não faria sentido. O 

ofensor era um homem idoso, cego e doente, de modo que a imposição de uma sanção penal 

                                                                                                                                                                                     
de referência no trabalho com a família, escola e comunidade para a promoção do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da pessoa com deficiência visual. As ações da instituição incluem avaliação oftalmológica 

especializada, avaliação das necessidades educacionais especiais referentes à deficiência visual e atendimento de 

crianças e jovens. Fonte: http://www.deficienteciente.com.br/laramara-associacao-brasileira-de.html, acesso em 

05/04/2017. 
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seria inócua e até cruel. Por outro lado, a vítima desejava paz e auxílio nas tarefas do lar, o 

que não seria proporcionado nem pela persecução penal nem tampouco pelo mero 

arquivamento do inquérito policial, pois isso em nada alteraria sua situação doméstica. 

M chegou ao Projeto pedindo ajuda. Sem saber a quem recorrer, recorreu ao 

sistema penal. No entanto, ficou evidente que a tutela penal não era o que efetivamente 

queria, pois, se desejasse simplesmente que alguém a livrasse do companheiro, ele não tinha 

condições de impedi-la de abandoná-lo. Restou claro, inclusive pelo trazido por M nas 

sessões, que ela se importava com H e não queria desampara-lo, ainda que estivesse no limite 

de suas forças por causa dele.  

Em outras palavras, M precisava de uma prestação do Estado, mas não da tutela 

penal, embora o caso tenha chegado por essa via.  

É fato que a denúncia foi rejeitada por inépcia. Caso não o fosse, cabe questionar 

se não seria desejável que o resultado da mediação pudesse ser utilizado como fundamento 

para a rejeição.  

 

4.3.2.2. Caso 2: Mediandos N (mulher) e O (homem). 

 

N e O viveram em união estável e tiveram quatro filhos. Foram encaminhados ao 

Projeto porque N registrou boletins de ocorrência por ameaça e injúria, tendo, no entanto, 

renunciado à representação quanto ao crime de ameaça e não oferecido queixa-crime quanto 

ao delito de injúria.  

Durante os atendimentos, N relatou estar separada de fato de O e disse que ele já 

estava noivo de outra mulher. Ela disse que brigavam muito porque ele mantinha outro 

relacionamento amoroso enquanto ainda morava em sua casa. Por esta razão, depois da última 

briga, cerca de um ano antes, foi à delegacia, para obriga-lo a sair de casa. Por outro lado, 

desde que saiu da casa de N, O passou a não pagar a pensão alimentícia dos filhos nos dias 

determinados. Além disso, N afirmou que o que mais a incomodava era a indiferença dele em 

relação aos filhos, que sofriam muito com isso. Ele levava o dinheiro da pensão e ia embora, 

sempre quando os filhos estavam dormindo, porque não fazia questão de vê-los. 
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O, por sua vez, manifestou o desejo de se reaproximar dos filhos, mas ao mesmo 

tempo disse não saber como fazê-lo. Afirmou que os filhos não se interessavam por ele e que 

N contribuía para afastá-los. Disse que tem uma vida muito corrida, já tendo feito inúmeras 

tentativas de se aproximar dos filhos, até que desistiu. Além disso, não procurava os filhos 

para evitar problemas com a ex-companheira, pois todos moravam com ela. Em determinado 

momento, O disse ter muita dificuldade em assumir o papel de pai, relatando ter sofrido 

traumas gravíssimos com os próprios genitores. 

Os quatro filhos, a garota J, com 19 anos de idade, e os meninos M, com 16 anos, 

F, com 15 anos e P, com 13 anos, foram ouvidos, manifestando tristeza pela ausência do pai 

em suas vidas. M e F expressaram revolta pelo desinteresse do pai. 

 

a) Atuação dos mediadores: 

Constatou-se a necessidade de formalizar a dissolução da união estável entre O e 

N, bem como estabelecer pactos relativos a alimentos, guarda e visitas aos filhos. Foi feito 

logo no início um pacto provisório definindo esses pontos.  

Além disso, os mediadores procuraram oferecer alternativas para auxiliar O a se 

reaproximar dos filhos, visto que esse era um desejo tanto dele quanto dos adolescentes. 

Estabeleceram pactos provisórios, nos quais O se comprometeu a contatar os filhos e 

combinar passeios e atividades, visando o estreitamento dos laços. 

Foi oferecido suporte psicológico a todos, com o intuito de auxiliá-los a enfrentar 

as dificuldades relacionais. 

Por fim, como N não sabia ler nem escrever, o Projeto ofereceu auxílio a ela, que 

se mostrou interessada. Os mediadores entraram em contato com a Secretaria da Educação e 

localizaram uma instituição de ensino próxima à residência de N, onde ela poderia ser 

alfabetizada. Contataram a instituição, solicitando a sua inclusão, o que foi feito. 

 

b) Resultados: 

O inquérito policial referente aos crimes de injúria e ameaça foi arquivado em 

junho de 2016. 
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No âmbito cível, chegou-se a um consenso quanto ao acordo de reconhecimento e 

dissolução de união estável cumulado com alimentos, guarda e visitas. Foi realizada uma 

sessão, em junho de 2016, para ajustes no acordo, sendo as partes foram encaminhadas ao 

CEJUSC para homologação
169

. 

 No tocante à relação de O com os filhos, as visitações não ocorreram conforme 

o combinado. O não compareceu a algumas visitas, porém se comprometeu a tentar 

novamente o já pactuado. 

 

c) Discussão: 

Nesse caso é interessante notar que N foi à delegacia porque desejava expulsar o 

ex-companheiro de sua casa. Em outras palavras, utilizou-se do sistema penal para obter a 

separação de corpos.  

O processo penal sequer teve início. Na primeira sessão os mediadores 

questionaram N para saber se ela gostaria de dar seguimento ao processo criminal, e ela 

respondeu que não, dizendo que só registrou os boletins de ocorrência para obriga-lo a sair de 

sua casa. Brigavam muito, pois ela considerava uma afronta ele utilizar o celular para falar 

com a namorada na frente dela e ainda morando em sua casa.  

Essas afirmações de N só confirmaram a hipótese de que a tutela penal pouco 

tinha a oferecer no presente caso. É inegável que N conseguiu uma medida imediata, 

consistente na expulsão de O de sua residência, porém os problemas continuaram, dado que 

não ficaram acertadas as questões relativas a guarda, pensão e visitas, dando margem a 

reiterados desentendimentos. A relação com os filhos, por sua vez, piorou, tornando-se mais 

distante. 

O conflito entre N e O, que fez com que o caso fosse encaminhado ao Projeto, foi 

pacificado com a formalização da dissolução da união estável e a fixação de alimentos, guarda 

e visitas.  

                                                           
169

 Quanto à homologação pelo CEJUSC, trata-se de uma solução que o Projeto encontrou para poder dar 

efetividade às demandas de caráter cível dos mediandos. 
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A relação com os filhos, porém, ficou em aberto, tendo sido oferecido o espaço da 

mediação para trabalharem a relação. Contudo, tanto os filhos como O disseram preferir tentar 

se relacionar em casa, fora daquele espaço. 

A mediação foi oferecida, porém há limites do quanto é possível trabalhar a 

relação entre as pessoas, que podem não querer revolver questões internas dolorosas. Com 

efeito, a mediação possui limitações, que decorrem da própria voluntariedade. Não é demais 

destacar a questão de O com seus filhos possui grande complexidade, visto que O sofreu 

traumas extremamente sérios em relação aos próprios pais na infância, informação que veio à 

tona durante as sessões de mediação. 

Em outras palavras, a mediação não é capaz de substituir o trabalho que seria 

realizado na psicoterapia, pois os mediadores, via de regra, são capacitados para facilitar a 

comunicação e auxiliar as partes a buscarem soluções para seus conflitos, mas não para 

trabalhar questões internas com a profundidade que um profissional da Psicologia seria capaz 

de fazer. No caso em análise, foi oferecido suporte psicológico tanto a N e O quanto aos 

filhos, mas todos recusaram. 

Por fim, quanto à proposta de alfabetização de N, trata-se de medida que busca 

fortalecê-la, ainda que ela não esteja em uma situação de vulnerabilidade em face de seu ex-

companheiro. Sua vulnerabilidade, na realidade, possui caráter social, por ser uma mulher 

pobre, analfabeta, que trabalha como faxineira e cuida sozinha de quatro filhos.  

 

4.3.2.3. Caso 3: Mediandos B (mulher) e C (homem). 

 

B e C conviveram em união estável por 17 anos e possuem duas filhas 

adolescentes (Mo, com 15 anos, e Ma, com 17 anos) desse relacionamento. Trata-se de um 

caso antigo que retornou ao Projeto quando Mo foi morar com o pai. 

Em 2015 haviam sido concedidas a B as medidas protetivas de proibição de 

aproximação, proibição de manter contato e afastamento do lar, em razão de uma lesão 

corporal praticada por C contra B, consistente em um soco no braço, que foi confirmada por 

exame de corpo de delito. Além disso, há outro boletim de ocorrência da mesma época no 

qual B afirma que C a segurou pelo pescoço, inclusive levantando-a do chão. C, por sua vez, 

registrou boletim de ocorrência dando conta de que B atirou água sanitária em seus olhos e 



124 

 

 
 

que o provocava para fazê-lo perder o controle e se complicar com a Justiça. Em exame de 

corpo de delito, a agressão com água sanitária não foi comprovada. 

Houve algumas sessões de mediação na época, ocorrendo o abandono da 

mediação pelas partes. Quando retornaram ao Projeto em 2017, a situação era a seguinte: a 

filha Mo havia ido morar com o pai, motivo pelo qual C não queria mais pagar a B metade do 

valor da pensão, dado que ele passaria a suportar as despesas da filha. B, por outro lado, 

afirmava que havia feito dívidas para pagar os estudos da filha que estava morando com ela, 

onerando a maior parte da pensão, motivo pelo qual não tinha como dispor de metade do 

valor. 

C reclamava por B ter tomado esse tipo de decisão sem consulta-lo, afirmando 

que não tinha dinheiro para pagar as despesas de Mo e que não é justo investir todo o dinheiro 

em uma única filha, enquanto B exigia receber a pensão integral.  

Além disso, B aceitou suporte psicológico. 

Chegou-se a um impasse, pois B comprometeu a maior parte da pensão em 

dívidas com a filha que mora com ela, enquanto C estava decidido a reduzir o valor da pensão 

e não aceitava negociar. A coordenadora, que não estava atuando como mediadora neste caso, 

participou de uma sessão para dar orientação jurídica para ambos. O intuito era mostrar para 

B e C ser mais interessante para eles negociar naquele espaço do que em sede de ação 

revisional de alimentos, na qual o juiz decide e pode deixar ambos descontentes. Ao final, 

realizam um pacto provisório estabelecendo que 2/3 da pensão ficaria com Ma e 1/3 ficaria 

com Mo, ou seja, haveria uma redução de 1/3 no valor a ser pago por C a título de alimentos. 

Para a surpresa de todos, na sessão em que iam assinar o termo de dissolução da 

união estável, chegaram decididos a se reconciliar. Até então estavam firmes em suas 

posições e agindo de forma bastante agressiva um com o outro.  

Nesse dia, no entanto, relataram que C descobrira que possuía uma doença grave e 

estava muito debilitado. B, por sua vez, também estava doente e sofrendo por não ter mais 

acesso ao plano de saúde de C, visto que, uma vez que havia desconto na folha de pagamento 

de C do valor da pensão, a empresa em que trabalhava considerava que ele estava separado de 

sua companheira, motivo pelo qual ela não tinha mais direito ao seu plano de saúde.  
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Nesse momento C aceitou suporte psicológico. Ambos afirmaram, ainda, que a 

vida estava insustentável financeiramente e emocionalmente. Estavam esgotados pelas brigas 

e estavam dispostos a se ajudar mutuamente. B propôs que C voltasse a morar na casa dela, 

sendo que dividiriam o espaço e teriam uma relação baseada no companheirismo, dado que, 

como frisado por eles, era cedo para falar em reatar o relacionamento amoroso. 

Acrescentaram que as filhas possuem os próprios compromissos e não têm tempo para cuidar 

dos pais, sendo a melhor alternativa cuidarem um do outro. 

O mediador, então, buscou fazê-los refletir sobre como será essa relação a médio e 

longo prazo. Quanto ao valor da pensão, os mediandos definiram que será depositado em 

fundo comum a ser gerido por ambos mediante diálogo. Se não funcionar, poderão discutir 

novamente na mediação. 

Além disso, B afirmou não desejar que o inquérito policial que tramita contra C 

tenha seguimento. B, C e um representante do Projeto foram até o cartório formalizar a 

posição de B e apurar o que é possível fazer, pois trata-se de crime envolvendo lesão corporal. 

B desistiu das medidas protetivas.  

Em sessão ocorrida em setembro de 2017 os mediandos relataram que C havia 

voltado a morar na casa de B. Noticiaram que o pacto estava funcionando. Estavam 

finalizando a reforma da casa, de modo a separar os aposentos de cada um. Além disso, 

disseram ter equalizado a forma de decidir sobre a educação das filhas.  

Disseram que o dinheiro da pensão estava sendo administrado conjuntamente, 

coisa que não ocorria nem quando eram um casal, quando, segundo B, C monopolizava a 

gestão das finanças. 

Além disso, ficou clara uma divergência na forma de visualizar o ajuste: C disse 

que estava fazendo isso pelo bem de sua família, afetiva e financeiramente. Em várias 

oportunidades deu a entender que gostaria de reatar a relação conjugal. B, por sua vez, deixou 

muito claro que entendia o pacto como um ajuste para superar a questão financeira, apontando 

inclusive a possibilidade de vir a fazer um curso fora do país quando as filhas não precisarem 

mais deles.  

Conforme apontado pelo mediador em discussão posterior ao atendimento, C 

estava extremamente controlado e demonstrou muita serenidade ao receber as colocações 
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severas de B, contrariando suas expectativas. Dessa forma, o risco de novos episódios de 

violência parece ínfimo. 

Ficou estabelecido que a mediação seria encerrada e haveria apenas 

monitoramento telefônico mensal, pois os mediandos mostraram-se capazes de manter o 

diálogo e manter um padrão de civilidade em seu relacionamento. É necessário, assim, 

encerrar a mediação para não criar uma relação de dependência, de modo a evitar que só 

consigam conversar naquele espaço.  

 

a) Atuação dos mediadores:  

Em discussões após os atendimentos foi dito que, inicialmente, B apresentava 

características de uma mulher que sofre violência. No entanto, acabava perdendo a razão 

quando fazia exigências que sabia estarem além das possibilidades de C.  

Uma vez que trouxeram o desejo de se reconciliar, procurou-se estabelecer os 

termos em que se dará a convivência nesta nova situação, bem como projetar possíveis 

conflitos que possam ocorrer no futuro, tais como a repetição da polarização das filhas, que já 

havia ocorrido antes, bem como a possibilidade de algum deles começar a se relacionar com 

outra pessoa. Além disso, buscou-se auxiliar no que fosse possível para que a vontade das 

partes tivesse efeitos no processo penal, nos limites permitidos pela lei. 

 

b) Resultados: 

Em setembro de 2018 foi determinado o arquivamento do inquérito policial em 

relação ao delito de lesão corporal por ausência de elementos a embasar a denúncia, e a 

extinção da punibilidade pela decadência quanto ao crime de injúria, pois decorrido o prazo 

decadencial sem o ajuizamento de queixa-crime. 

B e C pactuaram uma forma de coabitação sustentável.  

 

c) Discussão:  
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Cuida-se de um caso bastante inusitado, dado que, após anos de mediação e 

negociação sobre a divisão dos bens e despesas, quando finalmente iam pactuar o fim da 

união estável, as partes perceberam que a separação era insustentável financeiramente. Além 

disso, estavam esgotados do ponto de vista físico e emocional, de sorte que o mais 

conveniente para ambos era manter formalmente a união, dividirem a mesma casa e 

realizarem a gestão conjunta dos valores destinados às filhas. Além disso, mostraram-se 

dispostos a apoiarem-se mutuamente. 

Neste caso definitivamente o processo penal não faria sentido algum. O contexto 

mudou radicalmente ao longo dos atendimentos e é indiscutível ter ocorrido a transformação 

de ambas as partes, que, inicialmente bastante violentas uma com a outra, ao final 

conseguiram não apenas adotar um padrão civilizado de comunicação, mas conseguiram 

desenvolver uma empatia mútua e pensar a própria situação de forma racional, decidindo pelo 

que consideraram o melhor para si.   

Muito relevante, aliás, ressaltar que a ideia de dividirem a residência e prestarem 

apoio mútuo nas questões relacionadas à saúde, bem como gerir conjuntamente o dinheiro 

destinado à pensão das filhas, partiu dos próprios mediandos. Nesse caso é inegável que as 

partes efetivamente empoderaram-se ao longo do procedimento de mediação, assumindo o 

protagonismo na gestão de sua situação. Propuseram uma solução que poderia parecer 

irrealizável para a maioria das pessoas, mas que funcionou para eles porque foi fruto de uma 

decisão madura, resultante do seu fortalecimento e da transformação na forma de 

relacionarem. 

 

4.3.2.4. Caso 4: Mediandos V (mulher) e T (homem). 

 

V e T estavam casados havia 17 anos, possuindo três filhos. Em outubro de 2015, 

V registrou boletim de ocorrência noticiando ter sido vitima dos crimes de lesão corporal, 

injúria e difamação praticados por seu marido.  

Na delegacia, V afirmou que o casamento passava por problemas havia cerca de 

oito anos, porque T a traiu, sendo que, na data dos fatos, discutiram sobre o relacionamento e 

ela o mandou sair de casa, ao que ele a ofendeu com impropérios. T respondeu que sairia 

apenas quando quisesse, mandou-a se afastar e foi para o quarto, deixando-a “falando 
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sozinha”, fato que ela mesma pontuou em seu relato. V foi atrás e forçou a porta para entrar, 

enquanto T segurava a porta fechada pelo lado de dentro. V forçou a porta com o braço até 

conseguir abrir, lesionando-o no vão da porta. Asseverou que T continua residindo no local, 

que é um imóvel de propriedade do casal. No boletim de ocorrência, V manifestou o desejo de 

representar criminalmente contra T pelos crimes de injúria e difamação, a despeito de a ação 

penal ser de iniciativa privada, e requereu medidas protetivas de urgência “desejando que o 

autor saia da residência, pois o relacionamento acabou”.  

Assim, foi formalizado o pedido de medidas protetivas de afastamento do lar, 

proibição de aproximação, proibição de contato e proibição de frequentar os mesmos locais 

que a ofendida.  

Ainda em outubro, a juíza da Vara de Violência Doméstica indeferiu o pedido de 

medidas protetivas, sob o argumento de não estarem comprovados o fumus boni juris e o 

periculum in mora. Segundo a decisão:  

Não se vislumbra situação de violência doméstica baseada no gênero ou 

perigo de dano irreparável que justifique a concessão da liminar de 

afastamento do lar. As demandas tópicas dos términos dos casamentos 

devem ser dirigidas ao juízo da família, na consideração de que as medidas 

protetivas não são substitutivas das medidas cíveis destinadas à 

regularização da situação patrimonial do casal após o término do 

relacionamento afetivo. 

Além disso, a juíza encaminhou o casal ao Projeto Íntegra.  

No Projeto, houve um primeiro atendimento em janeiro de 2016, no qual as partes 

aderiram à mediação e à psicoterapia individual. Em razão da confusão de V e T sobre o que 

gostariam de trabalhar na mediação, os mediadores decidiram aguardar que as partes 

realizassem seis sessões de psicoterapia, para só então retomar os atendimentos.  

Retornaram à mediação, então, em abril de 2016, decididos a se divorciar. 

Realizaram, nessa data, um pacto provisório definindo a guarda dos filhos e as visitas 

enquanto não houvesse a formalização do divórcio. Além disso, foram incluídos nos pactos 

pontos práticos de interesse dos mediandos, trazidos por eles durante o atendimento, como (i) 

a partilha provisória dos bens, determinando a permanência na residência de propriedade de 

ambos, que ficou unicamente com V, (ii) o uso da garagem do imóvel, vez que T precisa 

guardar o carro durante a noite e levar o filho à escola pela manhã, (iii) o pagamento de 

dívidas comuns referentes a cartões de crédito e débito, (iv) divisão das despesas com os 



129 

 

 
 

filhos, incluindo o valor pago por T a título de pensão. V e T comprometeram-se, nessa 

oportunidade, a retornar em maio munidos dos documentos solicitados para a homologação 

do divórcio.  

No encontro seguinte, como não haviam conseguido providenciar todos os 

documentos, fixou-se nova data para a homologação do divórcio. Além disso, a partir das 

demandas trazidas pelos mediandos, foram estabelecidos os pontos a serem incluídos no pacto 

definitivo. 

O divórcio, então, foi homologado por conciliadores do Cejusc Santana em junho 

de 2016. Foram tratados no documento: nome, partilha dos bens, partilha das dívidas, 

renúncia a alimentos para os ex-conviventes, alimentos para os filhos menores, plano de saúde 

para os filhos menores, guarda e visitas. 

Houve sessão de monitoramento em agosto de 2016, na qual foram repactuados 

alguns pontos do acordo que não funcionaram, como a data do desconto em folha dos 

alimentos devidos aos filhos, bem como a obrigação de informar ao outro caso deseje viajar 

com os filhos para fora da cidade. 

Ocorreu nova sessão de monitoramento em outubro de 2016, na qual discutiram a 

divisão do valor a ser pago em cursos de informática e inglês para a filha, bem como do 

aparelho celular adquirido para ela. Além disso, T terminou de pagar uma dívida que contraíra 

em nome de ambos e devolveu o cartão a V. 

Em março de 2017 houve o encerramento formal da mediação, com 

monitoramento telefônico mensal até fevereiro de 2018, estabelecendo-se, contudo, que caso 

tenham algum problema o Projeto está à disposição. Nesse encontro trouxeram alguns pontos 

do pacto para serem discutidos e revistos (periodicidade das visitas de T ao filho). 

 

a) Atuação dos mediadores: 

V e T disseram no início do procedimento de mediação que estavam separados, 

porém os mediadores perceberam que havia algo estranho no caso. Por essa razão, 

encaminharam ambos para terapia, para a questão vir à tona, sendo que isso acabou ocorrendo 

na própria mediação, fora da terapia. Na realidade, eles haviam retomado o relacionamento, 

porém omitiram esse fato da equipe. Quando voltaram aos atendimentos de mediação, 
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anunciaram que queriam se separar. No primeiro atendimento externaram muita mágoa e 

ressentimento, referindo questões mal resolvidas do passado o tempo todo.  

Uma vez que ambos definiram que queriam o divórcio, procurou-se mantê-los 

focados nas questões práticas da separação, como a partilha dos bens e das dívidas, bem como 

guarda e visitação dos filhos. Havia diversos pequenos pontos que geravam imensas 

discussões, como um cartão com dívidas que T contraiu, mas estava em nome de V, além de o 

carro ter ficado com T, mas ele precisar usar a garagem da casa de propriedade de ambos, em 

que V ficou morando com as crianças. A obtenção de um consenso quanto aos pequenos 

conflitos e o estabelecimento de pactos provisórios quanto a esses pontos viabilizaram a 

conversa e a solução da questão maior, que era o divórcio. As questões internas foram 

trabalhadas na psicoterapia. 

 

b) Resultados: 

V e T obtiveram o divórcio e conseguiram lidar de maneira positiva com suas 

questões. Verificou-se, nas sessões de monitoramento, uma redução significativa no nível de 

conflituosidade, pois as discordâncias tornaram-se menores e pontuais. Além disso, V e T 

demonstraram aptidão para conversar e tentar solucionar conjuntamente os problemas. 

Mesmo na sessão de encerramento o padrão de comunicação entre V e T ainda era violento, 

no entanto houve uma visível melhora, pois passaram a escutar um ao outro, coisa que antes 

era impossível, viabilizando o diálogo. 

Quanto ao inquérito policial, o Ministério Público requereu a decretação da 

extinção da punibilidade quanto aos crimes de injúria e difamação, visto que transcorrido o 

prazo decadencial de seis meses. 

Apesar de existir exame de corpo de delito noticiando a ocorrência de lesões 

corporais leves em V, o processo foi arquivado, tendo em vista as lesões sofridas por V não 

caracterizarem crime, pois conforme se depreende do próprio relato de V na delegacia, ela 

que colocou o braço no vão da porta para impedir T de fechá-la durante uma discussão, 

ocasionando os ferimentos. 

 

c) Discussão: 
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Nesse caso V recorreu ao sistema criminal com o nítido intuito de obter uma 

providência de natureza cível, qual seja, a separação de corpos.  

A partir do momento em que decidiram se divorciar, o Projeto se empenhou em 

tomar todas as providências para realizar o divórcio o quanto antes, buscando abreviar a 

situação de indefinição. Houve uma grande preocupação em focar na discussão e definição 

dos pactos provisórios e ir adequando-os conforme as partes demandassem nas sessões 

seguintes. 

No início do procedimento V e T não conseguiam dialogar, pois a todo momento 

questões mal resolvidas e mágoas vinham à tona, de maneira que a conversa logo era 

dominada por provocações e ofensas. Ao longo do procedimento e com o auxílio da 

psicoterapia, todavia, as partes passaram a conseguir conversar e focar nos aspectos objetivos 

do divórcio, viabilizando a sua concretização. Além disso, foi mantido um padrão civilizado 

de comunicação após a separação, o que é relevante considerando-se que possuem um filho 

comum. 

Cumpre salientar que o divórcio foi formalizado com as demandas que os 

mediandos trouxeram, disciplinando as questões da forma como eles decidiram, traduzindo 

um verdadeiro empoderamento dessas pessoas.  

Interessante notar que, mesmo quase um ano depois, V e T ainda desejavam 

ajustar pontos no acordo, o que chama a atenção para a importância do monitoramento 

periódico. Cuida-se, por vezes, de uma pequena alteração que visa evitar que todo o trabalho 

realizado até então se perca por conta de um único aspecto que não deu certo. 

 

4.3.2.5. Caso 5: Mediandos J (mulher) e K (homem). 

 

J e K estavam há casados 12 anos, possuindo um filho comum de 9 anos de idade. 

Em agosto de 2015, J registrou boletim de ocorrência contra K pela prática do crime de 

ameaça. Relatou, na ocasião, que o relacionamento passava por dificuldades em razão da 

infidelidade do marido. Além disso, afirmou ter sido agredida por ele algumas vezes, porém 

nunca registrou boletim de ocorrência. Ela manifestou o desejo de terminar o relacionamento, 

porém K não aceitava sair de casa, alegando que “não trabalhou tanto para deixar tudo para 

ela”. Na data dos fatos, K disse que se J deixasse o lar algo de muito grave lhe aconteceria. J 
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acrescentou, ainda, que o filho estava traumatizado em razão do comportamento violento do 

pai. 

J solicitou as medidas protetivas de afastamento do agressor do lar, proibição de 

aproximação, proibição de contato, proibição e frequentar os mesmos locais que a vítima, 

determinação de alimentos provisórios e separação de corpos. 

A juíza da Vara de Violência Doméstica, em decisão proferida três dias depois, 

indeferiu o pedido de medidas protetivas, considerando que havia apenas a narrativa da 

ofendida, que, no caso, era insuficiente para demonstrar que ela estava em situação de risco 

ou de emergência. Acrescentou, ainda, serem frágeis os indícios de perseguição ou ameaça, 

“sendo que xingamentos e ofensas proferidas em fase de término de relacionamento afetivo, 

por si só, não bastam para indicar que a mulher está em situação de violência doméstica”. A 

juíza encaminhou o caso ao Projeto Íntegra.  

O primeiro atendimento ocorreu em fevereiro de 2016. Afirmaram terem 

retomado a relação, porém noticiaram problemas para se relacionar. Ambos reclamaram dos 

ciúmes excessivos um do outro e demonstraram muita dificuldade para dialogar. J ainda 

manifestou e o seu interesse no não prosseguimento do processo criminal, motivo pelo qual 

foi orientada a trazer documentos para formalizar a renúncia, no atendimento seguinte. 

Recusaram a oferta de psicoterapia.  

No atendimento seguinte, em março de 2016, no entanto, J disse ter sofrido novos 

episódios de violência e afirmou desejar a continuidade do processo criminal. Além disso, 

manifestou o desejo de se divorciar, com o que K concordou. Diante dessa informação, os 

mediadores tentaram focar nas questões práticas do divórcio, porém J e K estavam muito 

exaltados, provocando-se o tempo todo.  

No atendimento seguinte, ainda em março, J e K voltaram com alguns dos 

documentos necessários ao divórcio, mas não todos. Chegaram extremamente ressentidos, 

sequer olhando um para o outro durante o atendimento. Nessa ocasião, trouxeram o filho 

pequeno, que ficou na sala de brinquedos.  

Por falta de salas disponíveis, o casal acabou sendo atendido na sala contígua à 

sala de brinquedos, de modo que a criança podia escutar o que estava sendo discutido na 

mediação. Os mediadores tentaram tratar das questões do divórcio, como a partilha dos bens, 
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visitas e alimentos. No entanto, o tempo todo J e K provocavam-se, falando de forma bastante 

violenta e discutindo por causa dos bens.  

Em determinado momento, a coordenadora, que não estava participando do 

atendimento, entrou na sala e chamou a atenção de ambos, dizendo que fora à sala de 

brinquedos e encontrou o filho do casal encolhido junto à parede, escutando o embate entre os 

pais, momento em que o levou para outro lugar. Convidou o casal a pensar no que 

consideravam prioridade, uma vez que estavam se agredindo por bens materiais enquanto o 

filho sofria escutando tudo. Além disso, ressaltou a importância de mudarem o tom da 

conversa para gerar tranquilidade ao filho, pois o garoto certamente percebia, no dia-a-dia, o 

tom agressivo e as acusações proferidas pelos pais. 

Após esse momento, a mediadora retomou o assunto das despesas do filho. J e K, 

no entanto, escutavam em silêncio. Pareciam não conseguir mais discutir valores depois do 

que aconteceu. A sessão foi finalizada e as partes assumiram o compromisso de providenciar 

a documentação para formalizar o divórcio no atendimento seguinte. 

Na sessão seguinte, J e K afirmaram o desejo de manter o casamento. No entanto, 

trouxeram os problemas de relacionamento e comunicação, que se mantiveram mesmo com a 

reconciliação. O projeto ofereceu, então, a psicoterapia de casal, que eles aceitaram.  

Ficou agendada uma sessão de monitoramento para junho. Contudo, o casal não 

compareceu. Foram feitas diversas tentativas de contato telefônico, sem sucesso. Por fim, o 

setor de psicologia informou a não adesão de J e K à psicoterapia de casal. Assim, diante do 

desinteresse das partes, foi encerrado o procedimento de mediação.  

 

a) Atuação dos mediadores: 

O foco mudou de acordo com as oscilações dos mediandos. Quando manifestaram 

o desejo de se separar, buscou-se trabalhar os pactos necessários para que o divórcio ocorresse 

da melhor forma possível e o quanto antes.  

Na primeira vez em que J disse que queria se divorciar, em “caucus”, houve uma 

grande preocupação dos mediadores com a forma como seria dada a notícia para K, pois, 

considerando o alto nível de conflituosidade entre o casal, era possível que houvesse um novo 

e grave episódio de violência quando voltassem para casa. Como J estava firme em seu 
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propósito de anunciar suas intenções para K naquele dia, procurou-se trabalhar a maneira 

como seria dito. Nesse sentido, J deveria demonstrar que tinha suas próprias necessidades, 

porém não queria prejudica-lo. Essa demonstração de preocupação com o outro poderia ajudar 

a conter a violência. 

Por outro lado, uma vez que J e K decidiram manter o casamento, foram 

encaminhados à terapia de casal. A mediação não responde a esse tipo de demanda. 

Verificou-se, aliás, no último encontro, que os mediadores ainda tentaram trabalhar a relação 

do casal, porém a conversa ficou circular. Nesse ponto, a coordenadora chamou a atenção 

para a importância de “amarrar” o caso, pois ao tentar fazer o trabalho do psicólogo o 

mediador pode dar início à discussão de questões que não terá capacidade de trabalhar e 

concluir. Nesse caso em que houve a opção pela manutenção do casamento, por exemplo, o 

ideal era encaminhar imediatamente o casal para a terapia, em vez de tentar trabalhar a 

relação conjugal na mediação. 

 

b)  Resultados: 

A mediação foi encerrada, diante da desistência tácita de J e K.  

Quanto ao processo criminal, não havia sido encerrado até a conclusão deste 

trabalho.  

 

c) Discussão: 

Cuida-se de um caso relevante porque revela, ainda que timidamente, o impacto 

da relação violenta sobre a vida dos demais membros do grupo familiar.  

É interessante notar que J mencionou na delegacia que o filho estava traumatizado 

por conta do comportamento violento do pai. No entanto, durante as sessões de mediação 

constatou-se que tanto J quanto K eram extremamente violentos na forma como se 

comunicavam.  

Talvez o maior ganho nesse caso tenha sido a obtenção de alguma sensibilização 

de J e K para o sofrimento que causavam ao filho por meio da forma violenta com que se 

relacionavam um com o outro. No entanto, a falta de adesão à psicoterapia representou a 



135 

 

 
 

perda de uma oportunidade de autoconhecimento e mudança de comportamento, dado que até 

o último atendimento de mediação a comunicação entre eles ainda era muito difícil. Ademais, 

uma melhora nesse ponto certamente beneficiaria a criança.  

 

4.3.2.6. Caso 6: Mediandos Z (mulher) e P (homem). 

 

Z e P viveram em união estável, possuindo uma filha de 06 anos. Além disso, Z 

tem um filho de 12 anos, de outro relacionamento. Em março de 2016, quando já estavam 

separados, Z registrou boletim de ocorrência noticiando ter sofrido lesões corporais e injúria 

por parte de P durante o aniversário de seu filho.  

Segundo as declarações prestadas por Z na delegacia, começaram a discutir por 

motivo sem importância, até que ele começou a ofendê-la com impropérios e afirmar que ela 

não queria trabalhar. Em dado momento, P passou a agredir Z com empurrões, socos e tapas, 

resultando em um corte no queixo. Ela disse que revidou as agressões, porém não chegou a 

produzir lesões em P. Esclareceu que estavam em processo de dissolução da união estável 

junto à Vara da Família. Z representou criminalmente contra P e solicitou medidas protetivas 

de proibição de aproximação e de contato.  

P também registrou boletim de ocorrência quanto ao mesmo fato, narrando ter 

sido agredido por Z, tendo apenas se defendido de tais agressões. Na ocasião, tiveram uma 

discussão, o que ocorria com frequência, com ofensas mútuas. P foi ao quarto onde Z estava 

para buscar alguns objetos. Z passou a agredi-lo com empurrões, socos e chutes, ao que se 

defendeu, segurando-a. Acredita que Z acidentalmente feriu o queixo com as próprias unhas. 

Também frisou que ajuizou processo de dissolução da união estável na Vara da Família.  

As medidas protetivas foram indeferidas e o caso foi encaminhado, no mesmo ato 

decisório, ao Projeto Íntegra, porque, segundo a decisão, o casal está separado e há filhos 

comuns. 

Para o primeiro atendimento foram marcados horários diferentes para Z e P 

porquanto P disse, ao telefone, que não aceitaria encontrar o companheiro. 

Z compareceu à primeira sessão e aderiu à mediação, aceitando também suporte 

psicológico para si e para os dois filhos. Contou que estavam separados há cerca de dois anos, 
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mas ainda moravam na mesma casa. Asseverou existir um impasse com relação à casa, pois 

ela, na realidade, é de propriedade de P e há uma reforma em curso. Depois do episódio que 

resultou no boletim de ocorrência, cerca de um mês antes desse atendimento, P saiu da casa e 

passou a dormir na casa da namorada, voltando apenas para buscar roupas, e ajuizou pedido 

de dissolução de união estável. 

Ainda segundo Z, quando estavam juntos, havia um acordo verbal entre eles, 

segundo o qual ele estudava e ela cuidava da casa. Acrescentou que P não a deixava estudar, 

sob a alegação de que ele garantiria o futuro dos dois. No entanto, após a separação, passou a 

ter que se sustentar sozinha. Afirmou que gostaria que P se preocupasse mais com a filha, pois 

faz “bicos” para sobreviver e não tem condições de assegurar estabilidade à criança.  

O primeiro atendimento de P teve que ser reagendado, por falta de energia elétrica 

no Fórum. P não compareceu ao atendimento seguinte e nem foi possível entrar em contato 

por telefone, a despeito das reiteradas tentativas.   

 

a) Atuação dos mediadores:  

O objeto a ser trabalhado na mediação só poderia ser definido após P fornecer a 

sua versão do conflito e trazer suas demandas. No entanto, partindo apenas do que Z relatou, 

aparentemente deveriam ser trabalhadas a relação parental e a questão patrimonial.  

 

b) Resultados: 

Quanto ao inquérito policial, houve a juntada dos laudos de exame de corpo de 

delito realizados por Z e P, ambos dando conta da ocorrência de lesões corporais de natureza 

leve. 

O magistrado, então, determinou o arquivamento do inquérito por ausência de 

justa causa para a ação penal, pois Z e P apresentaram versões conflitantes, “cada qual 

referindo os fatos da maneira que melhor convém, sem qualquer confirmação por outro 

elemento de prova, sendo inviável esclarecer a dinâmica dos acontecimentos”. 

A decisão pontuou, ainda, que a versão de P é plausível e compatível com as 

lesões suportadas por Z, e que ambas as partes sofreram lesões corporais, sendo impossível 
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determinar quem deu início a elas. Por fim, apontou que não há mais diligências a serem 

realizadas no sentido de esclarecer os fatos.  

Quanto aos atendimentos pelo Projeto, diante da impossibilidade de entrar em 

contato com P e, consequentemente, da sua falta de adesão, o procedimento de mediação foi 

encerrado.  

Z foi atendida pelo setor de psicologia em duas oportunidades, porém manifestou 

interesse em desistir do atendimento, alegando dificuldade em comparecer, por motivo de 

trabalho. Sua filha também foi atendida, uma única vez. 

 

c) Discussão: 

O episódio que gerou os boletins de ocorrência parece decorrer de problemas na 

convivência de ambos, dado que a coabitação ainda não havia sido levada a termo pelo 

procedimento de dissolução da união estável.  

Z manifestou durante o atendimento suas preocupações com a questão 

patrimonial, seja em relação à divisão do imóvel em que morava - que frisou pertencer a P, 

mas ressalvou que havia uma reforma em curso, indicando que investira no imóvel -, quanto à 

própria subsistência e da filha comum. Tudo isso poderia ter sido discutido nos atendimentos, 

seja estabelecendo pactos para a convivência até a separação de fato, estabelecendo os termos 

de uma separação de corpos provisória, ou realizando a dissolução em si, a ser homologada no 

Cejusc. 

A vantagem da realização da dissolução no âmbito do Projeto seria contemplar as 

demandas de ambos, o que até então não havia ocorrido na Vara da Família.  

Cabe, ainda, destacar os obstáculos materiais à mediação, tendo em vista que o 

procedimento demanda tempo e recursos dos mediandos. Para comparecer à mediação e à 

psicoterapia o mediando pode ter que se ausentar do trabalho, além do desgaste emocional de 

interagir com a outra parte no conflito, o que pode ser extremamente difícil - tanto que P 

deixou claro desde o primeiro contato telefônico que não aceitaria encontrar Z.  

De todo modo, Z foi atendida e acolhida nas sessões de mediação de que 

participou e na psicoterapia, tendo sido aberto um canal de comunicação entre ela e o Projeto. 
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Cabe destacar que não é incomum mediandos que desistem dos atendimentos retornarem 

tempos depois solicitando novamente a sua inclusão. 

 

4.3.2.7. Caso 7: Mediandos S (mulher) e F (homem). 

 

S e F viveram por sete anos em união estável, possuindo um filho de cinco anos.  

Cerca de quatro meses antes do encaminhamento ao Projeto, começaram a se desentender.  

S registrou dois boletins de ocorrência contra F, um por lesão corporal e ameaça 

ocorridos em 16 de abril de 2016, outro em 08 de maio de 2016, por lesão corporal e injúria. 

Quanto ao primeiro, S relatou que F viu mensagens que ela trocava com um antigo namorado, 

razão pela qual a agrediu e ameaçou de morte caso não saísse de casa. S, então, foi para a casa 

de sua mãe, deixando o filho com F. 

Quanto ao segundo boletim e ocorrência, S relatou que retornou à residência para 

retirar seus pertences e colocar em um veículo, ocasião em que F a puxou bruscamente, 

lesionando-a. Ela, então, acelerou o carro e colidiu contra a motocicleta de F. No dia seguinte, 

S voltou para buscar outros pertences. Começaram a discutir, e o pai de S, entendendo que ela 

estava desequilibrada, ajudou a amarrá-la com uma corda, conduzindo-a a um hospital para 

ser atendida por um psiquiatra (foi mencionado nos depoimentos de S e F que ela possui 

histórico de depressão e síndrome do pânico), de onde foi liberada, pois não possuía problema 

algum.  

Por fim, em 28 de junho S foi novamente à residência de F para levar o filho do 

casal, que havia passado a noite com ela. Disse para F que suspeitava estar grávida, ocasião 

em que, segundo S, ele a agrediu com tapas e chutes, expulsando-a de casa.  

 Em data posterior ao primeiro boletim de ocorrência, S manifestou, na delegacia, 

o desejo de que F não fosse processado por nenhum dos fatos por ela narrado. Quando da 

primeira ocorrência, S realizou exame de corpo de delito, cujo laudo atestou que ela sofreu 

lesões corporais de natureza leve. Na última ocorrência, S e F realizaram exame de corpo de 

delito, o qual revelou que ambos sofreram lesões corporais de natureza leve.  

F, em suas declarações, afirmava apenas se defender das agressões praticadas por 

S, não manifestando o desejo de ver S processada criminalmente pelas agressões que lhe 

provocou.  
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A juíza deferiu as medidas protetivas de proibição de aproximação e proibição de 

estabelecer contato em favor de S, em junho de 2016. Além disso, o casal foi encaminhado 

pela juíza ao Projeto Íntegra. 

Em julho, S compareceu ao cartório e informou não possuir interesse na 

manutenção das medidas protetivas.  

 

a) Atuação dos mediadores: 

No atendimento pelo Projeto, que teve início em agosto de 2016, S compareceu e 

aderiu à mediação. F, no entanto, não compareceu e, por telefone, afirmou que assim o fez por 

orientação de sua advogada, cujo contato ele forneceu. Ao telefonarem para a advogada de F, 

ela reiterou para os mediadores que F não participaria do procedimento de mediação.  

 

b) Resultados: 

Quanto ao inquérito policial, considerando a existência de agressões recíprocas, as 

versões contraditórias e a ausência de testemunhas, foi determinado pelo juízo o arquivamento 

do processo, com a revogação das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.  

O procedimento de mediação, por sua vez, foi encerrado, considerando o 

desinteresse de F em participar. 

 

c) Discussão: 

Verifica-se, pelos diversos boletins de ocorrência e laudos de exames de corpo de 

delito atestando agressões mútuas, que há uma relação extremamente conflituosa entre as 

partes, relação que continuará existindo por um tempo considerável, pois possuem um filho 

menor de idade. Nos boletins de ocorrência S afirma mais de uma vez que mantém contato 

com F por causa do filho. É bastante provável, assim, que haja novos episódios de violência, 

dado o nível de conflituosidade entre S e F, de um lado, e a necessidade de continuarem se 

encontrando por conta do filho, de outro.  

Nesse caso a mediação seria bastante indicada, visto que os conflitos entre S e F 

tendem a se perpetuar, pois possuem um filho em comum e são obrigados a se relacionar em 

decorrência disso. A mediação poderia auxiliá-los a encontrar uma forma pacífica e respeitosa 
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de se relacionar, o que seria bastante benéfico para o filho, que provavelmente é afetado pelos 

constantes embates entre os pais. 

No entanto, em razão da falta de adesão de F, o procedimento de mediação foi 

encerrado.  A atuação da advogada de F aparentemente foi decisiva, pois ela o orientou a não 

participar. Trata-se, assim, de um caso em que não houve adesão de uma das partes ao 

processo de mediação, ao que tudo indica, por conta da atuação da advogada, que orientou seu 

cliente a não comparecer sequer ao primeiro atendimento para conhecer a proposta do Projeto. 

O desfecho desse caso remete à já aludida deficiência na formação universitária 

dos operadores do Direito no que se refere aos métodos alternativos de solução de conflitos. 

Neste ponto, urge destacar a importância de sensibilizar os operadores do direito para os 

referidos métodos, especialmente os advogados, que são necessários durante a mediação, seja 

orientando seus clientes quanto aos aspectos jurídicos das questões tratadas no procedimento 

de mediação, quanto ao final, no momento de formalização dos acordos eventualmente 

alcançados.  

 

4.3.2.8. Caso 8: Mediandos D (mulher) e G (homem). 

 

D e G viviam em união estável havia sete anos e possuíam dois filhos, um com 

quatro anos e outro com três, quando, em fevereiro de 2016, D registrou um boletim de 

ocorrência noticiando ter sofrido ameaça e lesões corporais. Afirmou que desejava se separar, 

porém G não concordava em deixar a casa em que moravam. Na data dos fatos, teriam 

discutido por causa da chave do carro, até que, segundo D, G a agrediu com chutes e socos e a 

ameaçou de morte. D, então, saiu de casa e se hospedou provisoriamente na casa de uma 

amiga. 

D solicitou a concessão de medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de 

aproximação e contato e proibição de frequentar os mesmos locais que ela. Além disso, 

ofereceu representação quanto ao crime de ameaça e realizou exame de corpo de delito, o qual 

atestou que ela sofreu lesões corporais de natureza leve, provocadas por agente contundente, 

com hematomas e escoriações em diversas partes do corpo. A juíza designou, então, audiência 

de justificação.  
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Na audiência, ocorrida em março de 2016, as partes informaram que D havia 

voltado para casa. Por esta razão, a juíza entendeu não existir necessidade do deferimento das 

medidas protetivas e encaminhou o casal ao Projeto Íntegra. 

Participaram do primeiro atendimento ainda em março e aderiram à mediação. No 

entanto, não compareceram ao atendimento seguinte. Em contato telefônico G afirmou ter 

esquecido do agendamento, razão pela qual foi marcada uma nova data. Nessa nova data as 

partes novamente não compareceram. Por telefone, G informou ter se esquecido da sessão. 

Foi agendada uma nova data, em maio de 2016, na qual as partes faltaram mais uma vez. 

Considerando as reiteradas ausências, o procedimento de mediação foi encerrado, 

podendo ser reaberto futuramente caso as partes manifestem interesse. 

Ao ser ouvido em sede de inquérito policial em novembro de 2016, G afirmou que 

a briga aconteceu porque D viu mensagens de outra pessoa em seu celular, ao que passaram a 

discutir e agrediram-se mutuamente. Ela pediu a chave do carro e ele se negou a entregar, 

então ela atirou uma vassoura no carro, danificando um dos vidros. Ele afirmou não tê-la 

agredido, mas apenas se defendido segurando-a pelo braço. Negou, ainda, ter proferido 

ameaças. Relatou que não chegaram a se separar, que fizeram terapia de casal e agora vivem 

em harmonia, não ocorrendo mais nenhuma briga como essa. 

Em fevereiro de 2017, o Ministério Público ofereceu denúncia em relação ao 

crime de lesão corporal e requereu o arquivamento do inquérito policial no tocante ao crime 

de ameaça, por entender que as palavras proferidas por G não permitem aferir a existência de 

uma promessa de mal injusto e grave. 

 

a) Resultados: 

O procedimento de mediação foi encerrado, dada a ausência de adesão de ambas 

as partes.  

Quanto ao processo-crime de lesão corporal, por sua vez, houve audiência de 

instrução e julgamento em outubro de 2017, na qual G restou absolvido. G não foi encontrado 

no endereço em que havia citado, sendo decretada a sua revelia. D também não compareceu. 

O magistrado ponderou na decisão que não havia provas suficientes de autoria e 

materialidade, pois a prova produzida no inquérito policial não foi corroborada em juízo. 
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Ainda que o exame de corpo de delito tenha constatado que D sofreu lesões corporais de 

natureza leve, não houve a sua oitiva em juízo para a comprovação da dinâmica dos fatos 

narrados na denúncia. 

 

b) Discussão: 

Trata-se de um caso encerrado por falta de adesão das partes. Cabem aqui as 

observações já tecidas no que se refere à dificuldade para se obter a adesão. 

Vale observar que o não comparecimento de D à audiência de instrução e 

julgamento sugere o seu desinteresse na persecução penal e punição de G, que provocou a sua 

absolvição, dado que sua oitiva era elemento crucial para fundamentar uma sentença 

condenatória. Cabe ponderar se tal manifestação de vontade, levada a efeito por meio de sua 

omissão, não poderia ter sido colhida e considerada em momento anterior. 

 

4.3.3. Discussão sobre os casos 

 

É possível observar, inicialmente,  a grande distância entre os casos descritos nos 

inquéritos policiais e a vida real, da qual as pessoas trazem fragmentos nas sessões de 

mediação, com todos os seus detalhes e particularidades. Cumpre ressaltar, nesse sentido, que 

a mediação valoriza o relato dos mediandos em detrimento da apuração dos fatos, ou seja, 

mais relevante do que o que realmente aconteceu é a percepção das pessoas sobre que 

aconteceu. 

Pode-se constatar, também, como a obtenção da adesão dos mediandos é 

extremamente difícil. De fato, não se pode ignorar que o procedimento de mediação consome 

tempo e energia. Além disso, é necessário comprometer algumas horas do seu dia 

semanalmente ou quinzenalmente durante um período que pode se estender de forma 

considerável. Para ir às sessões, muitos precisam se ausentar do trabalho, o que pode causar 

transtorno, ainda que o Projeto forneça um atestado comprovando o comparecimento. Por fim, 

talvez o principal obstáculo esteja no fato de que o mediando precisa estar disposto a dialogar 

com a pessoa com quem está em conflito e se comprometer a assumir uma postura respeitosa. 
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Por outro lado, nota-se que em vários casos observados as mulheres precisavam 

de algum tipo de auxílio do Estado e recorreram ao sistema penal pela possibilidade de obter 

uma medida imediata e efetiva, consubstanciada em alguma medida cautelar prevista na Lei 

Maria da Penha, como nos casos em que as mulheres desejavam a separação de corpos de 

seus parceiros. Em outros, chegaram ao sistema penal simplesmente por não saber a quem 

recorrer, como é o caso de M, que estava perdida e estafada pelas demandas de sua vida 

doméstica. Conclui-se, assim, que o sistema penal tem, por diversas vezes, ocupado o lugar de 

outros ramos do Direito, ou até mesmo de serviços diversos que o Estado deveria prestar, 

como a oferta de psicoterapia. O Direito Penal é elevado ao seu grau máximo, recebendo 

demandas cíveis ou que sequer deveriam ter ingressado no sistema de justiça.  

Isso decorre, por vezes, da lentidão e ineficiência dos outros ramos do Direito, 

bem como da incompetência do Estado na implementação de politicas públicas. O sistema 

penal, por sua vez, embora também seja lento e ineficiente, permite uma resposta imediata à 

mulher mediante a concessão de medidas protetivas, desvirtuando, no entanto, sua finalidade.   

Ocorre, com isso, uma violação flagrante do princípio da subsidiariedade, pois o 

Direito Penal assume não só o lugar de outros ramos do Direito, mas também o dos serviços 

públicos não prestados. O resultado, no entanto, é bastante duvidoso.  

É improvável que um sistema calcado na imposição de sofrimento possa trazer 

algo de positivo para aqueles que a ele são submetidos, seja no papel de acusado ou de vítima. 

As mulheres, de um modo geral, não obtêm do sistema a validação e o auxílio que 

procuravam e o único benefício que conseguem – a medida cautelar – logo perde sua eficácia, 

muitas vezes porque elas próprias voltam atrás, em razão do esvaziamento da medida cautelar 

diante da complexidade da situação concreta. Os homens, por sua vez, sofrem com a 

estigmatização que acompanha uma acusação criminal. Não há oportunidade de crescimento 

para ninguém. Não são poucos os homens que demonstram sentirem-se injustiçados por 

serem tratados como “criminosos”. Dessa forma, o contexto de conflito pode se agravar e dar 

margem a novos episódios de violência e novos crimes.  

Por outro lado, em situações consideradas menos graves – como a maioria das 

acima descritas – há o arquivamento do inquérito ou a absolvição, o que também não 

responde ao contexto conflituoso nem evita novos desentendimentos com consequências mais 

graves no futuro. Nos casos em análise, aliás, é possível observar a densidade dos conflitos 
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que permeiam as relações, sendo o delito um pequeno desdobramento deles. Todavia, diante 

das possibilidades que o Direito Penal oferece, não resta alternativa ao magistrado. 

  

 

4.5. Grupos mistos 

 

Além do acompanhamento das sessões de mediação, foram observados dois 

grupos mistos, que consistem em grupos de discussão nos quais se procura abordar 

determinada temática, como gênero, conflitos, violência, parentalidade e conjugalidade.  

No Projeto Íntegra, para os grupos que abordarão prioritariamente questões de 

gênero, são convidados homens acusados da prática de violência doméstica e mulheres 

vítimas desse tipo de violência. Na triagem para os grupos priorizam-se casos em que há 

efetivamente a violência de gênero
170

.  

Importante ressaltar que não são convidados para o mesmo grupo o agressor e a 

vítima de um mesmo processo, para que eles possam participar e se manifestar livremente, 

sem se sentirem inibidos pela presença um do outro. Outro motivo para se evitar a reunião das 

partes no grupo é o fato de que em boa parte dos casos encaminhados há tensão e violência 

iminente, não sendo recomendável reunir vítima e agressor sem uma preparação anterior.  

Quando da implantação do Projeto, eram realizados grupos mistos toda semana e 

cada pessoa participava de quatro a cinco grupos. Embora isso fosse o ideal, atualmente os 

grupos são realizados esporadicamente, pois possuem um custo muito elevado para o Projeto: 

é necessário deixar a agenda do dia vazia, atrasando os atendimentos regulares, providenciar 

um “coffe break” atraente, de modo a estimular os participantes a comparecerem, mobilizar 

pessoal do Projeto que, caso seja necessário, deverá participar equilibrando a proporção entre 

mulheres e homens no grupo. 

Oportuno, dessa forma, a referência a dois grupos mistos observados durante a 

realização deste estudo. 

                                                           
170

 Isso ocorre porque há casos em que, embora tenham sido encaminhados pela Vara de Violência Doméstica, 

verifica-se que a raiz do conflito não está na violência de gênero, possuindo caráter eminentemente patrimonial, 

entre outras hipóteses.  
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4.5.1. Grupo misto realizado em março de 2016 

 

A escolha dos participantes deste grupo se deu aleatoriamente. Participaram 

homens e mulheres envolvidos em conflitos de gênero, observadores
171

, e CÉLIA 

ZAPPAROLLI, coordenando a discussão.  

O encontro tem início com a exibição de um vídeo curto, que retratava um rapaz 

que recebia “cantadas” cada vez mais agressivas de mulheres na rua, ensejando a discussão 

sobre essa forma de violência verbal. Todos os homens e mulheres foram convidados a 

expressar seus pontos de vista sobre as “cantadas”, promovendo a discussão e a reflexão.  

Para o encerramento, houve a exibição de outro pequeno vídeo, mostrando 

crianças imitando o comportamento violento dos pais.  

Durante a discussão realizada após o término do grupo, sem a presença dos 

convidados, a coordenadora mostrou-se insatisfeita com o trabalho realizado. A razão foi o 

fato de ter ocorrido um desequilíbrio no grupo, pois, como havia muitas observadoras 

presentes, e todas eram mulheres, havia muito mais mulheres do que homens no recinto. Os 

homens – que já chegaram sob o rótulo de agressores – ficaram acuados, de modo que alguns 

se sentiram inibidos e se retraíram e outros assumiram uma posição defensiva. Além disso, 

algumas observadoras extrapolaram seu papel e participaram ativamente, por vezes falando 

mais do que os convidados e direcionando a discussão em sentido diverso do proposto pela 

coordenadora.  

Dessa forma, percebendo que a discussão de gênero havia se perdido, a 

coordenadora buscou focar na adesão à mediação. Ela convidou cada um a trazer sua história, 

questionando acerca do tratamento recebido na delegacia e em juízo e de questões pendentes 

(guarda dos filhos, pensão etc.), que o processo judicial não é capaz de resolver. Em seguida, 

apresentou o Projeto, destacando que ele oferece um atendimento diferenciado em relação às 

instâncias formais e pode ajudar a lidar com as questões pendentes.  

                                                           
171

 Os observadores eram pessoas que estavam realizando estágio para a conclusão de curso de formação de 

mediadores. 
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A despeito dos problemas práticos que comprometeram os trabalhos, cabe 

destacar o relevante conteúdo das discussões propostas, envolvendo violência de gênero, com 

o fomento ao debate por meio da inversão de papéis, e imitação do comportamento violento 

dos pais pelos filhos. 

 

4.5.2. Grupo misto realizado em novembro de 2016 

 

O grupo foi composto por dois homens (A e B) e uma mulher idosa (C) 

convidados, além de três psicólogas do Projeto conduzindo o debate e uma pesquisadora. 

Os trabalhos iniciaram-se com uma dinâmica consistente em cada participante 

escolher um lápis com uma cor e se apresentar explicando o motivo de ter escolhido aquela 

cor, dizendo o que aquela cor representa em sua vida. Nas apresentações surgiu a questão de 

algumas cores serem identificadas com determinado gênero. Além disso, também apareceram 

demandas por sabedoria e respeito, bem como a esperança de um futuro melhor. 

A atividade seguinte consistiu na discussão a partir de trechos de músicas 

previamente selecionadas, quais sejam: “Ai que saudades da Amélia”, de Mario Lago, uma 

segunda música que fala sobre dinheiro para pagar as despesas do lar, que não foi 

identificada, “Faixa Amarela”, de Zeca Pagodinho e “Homem não Chora”, do cantor Frejat. 

As psicólogas, então, convidam os presentes a se manifestarem sobre as músicas. 

Os participantes espontaneamente relacionaram trechos das músicas com as próprias histórias 

e, a partir disso, as psicólogas realizam provocações pontuais no sentido de fazê-los refletir 

sobre os papéis socialmente atribuídos ao gêneros masculino e feminino.  

A atividade seguinte consistiu na exibição de um vídeo mostrando uma menina 

interagindo com o primeiro menino por quem se apaixonou. O menino a joga no chão e 

quando ela pergunta o motivo de ele ter feito isso é ofendida por ele. A menina, chorando, vai 

falar com sua mãe. Ao perguntar o motivo de o garoto ter agido dessa forma, a mãe responde 

que ele fez isso porque gosta dela. 

O objetivo da exibição desse vídeo era promover a discussão sobre o início da 

dificuldade de lidar com os sentimentos, bem como a naturalização do comportamento 

violento desde a infância. 
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Surgiram, ainda, ao longo das discussões, questões relevantes como a importância 

do respeito pelo parceiro, afirmada por C, que se sentia desrespeitada pelo ex-marido, bem 

como as dificuldades em lidar com o alcoolismo, que, segundo B, o tornava violento com a 

antiga esposa. 

O encontro é encerrado com um desenho conjunto, representando a conversa que 

tiveram e as experiências que trocaram.  

Pode-se afirmar que o grupo foi muito proveitoso. O fato de reunir tanto homens 

autores de violência doméstica quanto uma mulher vítima trouxe uma troca interessante de 

experiências, possibilitando a todos perceber o outro lado.  

Além disso, o fato de os participantes serem de casos distintos permite que cada 

um escute o relato dos demais com neutralidade, o que possivelmente não fariam caso o 

próprio companheiro estivesse falando, já que os próprios sentimentos seriam mobilizados.  

Foram discutidas questões relativas a gênero, bem como a naturalização da 

violência. Buscou-se fazer com que percebessem que o comportamento violento não é natural 

e que podem sim procurar mudar a forma como lidam com suas questões em seus 

relacionamentos futuros.  
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5. PROPOSTA DE REFORMA DA LEI Nº 11.340/06 
 

Serão abordados, a seguir, os modelos de mediação penal adotados em Portugal e 

na Bélgica, bem como sua relação com o Direito Penal e a possibilidade de aplicação do 

instituto aos crimes que envolvam violência de gênero. Tais modelos fornecerão importantes 

subsídios para a proposta de uma alteração legislativa compreendendo a Lei nº 11.340/06. 

 

5.1. Mediação penal no Direito Português 

 

Em Portugal, a mediação penal encontra-se disciplinada pela Lei nº 21/2007, que 

determina suas hipóteses de aplicação, o procedimento e a repercussão no processo judicial172. 

O referido diploma legislativo foi promulgado em atenção às recomendações do Conselho da 

União Europeia, que no artigo 10º da Decisão Quadro nº 2001/220/JAI consignou a 

necessidade de que cada Estado-Membro se esforçasse na promoção da mediação em 

procedimentos criminais, nas hipóteses delitivas em que entendessem cabíveis (OLIVEIRA, 

2015, p. 128). 

Dessa forma, a lei portuguesa dispõe, em linhas gerais, que a mediação em 

processo penal poderá ter lugar em procedimentos que dependam de queixa ou de acusação 

particular, excluindo-se, no entanto, as hipóteses em que o tipo penal preveja sanção de prisão 

superior a 5 anos ou constitua crime contra a liberdade ou autodeterminação sexual, crime de 

peculato, corrupção ou tráfico de influência, ou ainda quando o ofendido seja menor de 16 

anos ou aplicável o processo sumário ou sumaríssimo (OLIVEIRA, 2015, p. 129)173. 

                                                           
172

 A redação integral da Lei nº 21/2007 está disponível no sítio eletrônico oficial do governo português, o Diário 

da República Eletrônico, https://dre.pt/pesquisa/-/search/639130/details/maximized. Acesso em 17/10/2018. 

Observa GOMES que “enquanto principal instrumento da justiça restaurativa, a mediação penal é, nos termos do 

artigo 4.º da presente lei, ‘um processo informal e flexível, conduzido por um terceiro imparcial, o mediador, que 

promove aproximação entre as partes e os auxilia na tentativa de encontrar ativamente um acordo que permita a 

reparação dos danos causados pelo facto ilícito e contribua para a restauração da paz social” (2016, p. 21). 
173

 Isso significa que os seguintes crimes são passíveis de serem encaminhados à mediação: ofensa à integridade 

física simples, ofensa à integridade física por negligência, ameaça, coação, intervenções e tratamentos médico-

cirúrgicos arbitrários, difamação, injúria, publicidade e calúnia, ofensa à memória de pessoa falecida, ofensa a 

organismo, serviço ou pessoa coletiva, violação de domicílio ou perturbação da vida privada, introdução em 

lugar vedado ao público, devassa da vida privada, violação de correspondência ou de telecomunicações, violação 

de segredo, aproveitamento indevido de segredo, gravações e fotografias ilícitas, furto simples, abuso de 

confiança, furto de uso de veículo, apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada, dano, usurpação 

de coisa imóvel, alteração de marcos, burla, burla relativa a seguros, burla para obtenção de alimentos, bebidas 

ou serviços, burla informática e nas comunicações, infidelidade, abuso de cartão de garantia ou de crédito, usura 

e emissão de cheque sem provisão (SANTOS, 2013, p. 47). 
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Quanto ao procedimento, as partes envolvidas no delito podem requerer a 

mediação nos casos admitidos por lei (artigo 3º, 2), porém, se não o fizerem, o representante 

do Ministério Público deverá remeter diretamente o caso, em qualquer momento do inquérito, 

se “recolhidos indícios de se ter verificado crime e de que o arguido foi o seu agente, e se 

entender que desse modo se pode responder adequadamente às exigências de prevenção que 

no caso se façam sentir” (artigo 3º, 1)
174

. Em ambas as hipóteses, cumpre ao Ministério 

Público designar “um mediador das listas previstas no artigo 11.º”, remetendo-lhe “a 

informação que considere essencial sobre o arguido e o ofendido e uma descrição sumária do 

objecto do processo” (artigo 3º, 1 e 2). 

Se não houver acordo ou o procedimento de mediação não tiver sido encerrado em 

até três meses, o Ministério Público é informado pelo mediador e o processo penal tem 

prosseguimento (artigo 5º, 1). Caso haja forte probabilidade de ocorrer um acordo, o 

mediador pode solicitar a prorrogação da mediação em até dois meses (artigo 5º, 2). Por sua 

vez, a assinatura do acordo será equivalente à desistência da queixa por parte do ofendido e à 

não oposição por parte do agente, podendo o ofendido, caso o acordo não seja cumprido no 

prazo fixado, renovar a queixa no prazo de um mês, sendo reaberto o inquérito (artigo 5º, 4).  

Atribui-se ao Ministério Público, por sua vez, o dever de verificar se o acordo está 

dentro dos parâmetros definidos mais adiante na própria lei e, em caso afirmativo, homologar 

a desistência de queixa no prazo de cinco dias (artigo 5º, 5). Caso contrário, devolverá o feito 

ao mediador para que, em conjunto com as partes, sane a ilegalidade no prazo de 30 dias 

(artigo 5º, 8). 

O conteúdo do acordo é fixado livremente pelos sujeitos processuais participantes, 

não podendo estabelecer sanções privativas da liberdade ou deveres que ofendam a dignidade 

do arguido, ou ainda cujo cumprimento se deva prolongar por mais de seis meses (artigo 6º, 1 

e 2). 

A remessa do processo para a mediação suspende o prazo de 10 dias para 

oferecimento da acusação pelo Ministério Público175, bem como os prazos de duração máxima 

                                                           
174

 Note-se que na hipótese em que requerida pelas partes, a mediação penal não está condicionada à verificação 

desses requisitos (artigo 3º, 2).  
175

 O artigo 283 do Código de Processo Penal português dispõe, em seu item nº 1: “Se durante o inquérito 

tiverem sido recolhidos indícios suficientes de se ter verificado o crime e de quem foi o seu agente, o Ministério 

Público, no prazo de 10 dias, deduz acusação contra aquele”. 
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do inquérito176 (artigo 7º, 1). Também ocorre a suspensão do prazo prescricional desde a 

remessa do processo para mediação até a sua devolução pelo mediador ao Ministério Público 

ou, tendo resultado da mediação acordo, até a data estabelecida para o seu cumprimento 

(artigo 7º, 2). 

Não haverá pagamento de custas (artigo 9º), facultando-se às partes 

comparecerem às sessões de mediação acompanhadas de advogado ou de advogado estagiário 

(artigo 8º). A lei dispõe, ainda, sobre outras questões práticas relativas à operacionalização do 

procedimento, bem como requisitos para ocupar a função de mediador, sua remuneração, 

fiscalização, entre outros. 

Exposto o quadro geral da mediação penal no contexto português, cumpre agora 

apontar algumas ponderações realizadas pela doutrina daquele país. 

Em primeiro lugar, LEITE sustenta que a mediação penal, tal como adotada no 

direito português, foi atrelada ao sistema criminal, de modo a (i) garantir a observância do 

princípio da legalidade, vetor estruturante do ordenamento jurídico-criminal daquele país, (ii) 

resguardar as atribuições do Ministério Público e (iii) preservar todas as garantias individuais 

conferidas pelo Direito Penal177. Nas palavras do autor:  

(...) há vantagens dogmáticas, político-criminais e de eficácia dos sistemas 

em segmentar a criminalidade e em tratá-la com recurso a instrumentos que, 

apesar de diferentes, têm sempre de assumir o facto de serem partícipes de 

uma mesma orientação político-criminal democraticamente gizada e 

respeitadora dos direitos de todos os sujeitos e participantes processuais. 

Numa época em que tanto se apregoa um ‘Direito Penal a várias 

velocidades’ apontamos, isso sim, para um Direito Criminal de base única, 
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 O artigo 276 do Código de Processo Penal português regula os prazos para encerramento do inquérito, com a 

seguinte redação: “1 - O Ministério Público encerra o inquérito, arquivando-o ou deduzindo acusação, nos prazos 

máximos de seis meses, se houver arguidos presos ou sob obrigação de permanência na habitação, ou de oito 

meses, se os não houver. 2 - O prazo de 6 meses referido no artigo anterior é elevado: a) Para 8 meses, quando o 

inquérito tiver por objecto um dos crimes referidos no artigo 215.º, n.º 2;  b) Para 10 meses, quando, 

independentemente do tipo de crime, o procedimento se revelar de excepcional complexidade, nos termos do 

artigo 215.º, n.º 3, parte final;  c) Para 12 meses, nos casos referidos no artigo 215.º, n.º 3. 3 - O prazo de oito 

meses referido no n.º 1 é elevado: a) Para 14 meses, quando o inquérito tiver por objecto um dos crimes referidos 

no n.º 2 do artigo 215.º; b) Para 16 meses, quando, independentemente do tipo de crime, o procedimento se 

revelar de excepcional complexidade, nos termos da parte final do n.º 3 do artigo 215.º; c) Para 18 meses, nos 

casos referidos no n.º 3 do artigo 215.º 4 - Para efeito do disposto nos números anteriores, o prazo conta-se a 

partir do momento em que o inquérito tiver passado a correr contra pessoa determinada ou em que se tiver 

verificado a constituição de arguido [...]”. 
177

 “Pelo exposto, surgem-nos como ‘peregrinas’ e inconsistentes com o nosso sistema concepções como aquelas 

que propugnam pela concessão aos órgãos de polícia criminal de um poder discricionário através do qual se visa 

resolver por via civil (!) uma questão penal, patrocinando concepções de índole abolicionista bebidas em 

BIANCHI, CHRISTIE e HULSMAN” (LEITE, 2008c, p. 46). 
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constituído por princípios basilares irrenunciáveis, irradiando para várias 

formas de tratamento da conflitualidade penal, ponto é que as ditas 

‘velocidades’ – para nós, ‘matizes da intervenção criminal’ – se mantenham 

sempre dentro de um mesmo Direito de matriz liberal, garantista e eficaz 

instrumento de controlo social (LEITE, 2008c, p. 40). 

 

Nessa trilha, LEITE afirma que a mediação penal e, de modo mais geral, a justiça 

restaurativa não são substitutos do sistema jurídico-penal, cabendo-lhes um papel 

complementar e circunscrito a critérios materiais precisos de aplicação (2008c, p. 38). 

O autor defende, ainda, que a adoção da mediação penal representa um 

incremento aos espaços de oportunidade e consenso no ordenamento jurídico português 

(LEITE, 2008c, p. 36). O princípio da legalidade, no entanto, deve manter-se, segundo o 

autor, como regra na promoção criminal, causando uma situação de incompatibilidade apenas 

aparente, pois os princípios da legalidade e da oportunidade não necessariamente são 

excludentes entre si, podendo atuar de forma complementar (LEITE, 2008c, p. 36). 

Nesse sentido, a noção de legalidade fundada em uma concepção retributiva, 

segundo a qual todo e qualquer delito teria de ser perseguido sob pena de não se responder 

adequadamente à culpa de determinado comportamento, encontra-se superada (LEITE, 2008c, 

p. 37). Prevalece, em seu lugar, o entendimento de que se reforça a confiança na norma 

mediante o acionamento do aparato punitivo, ainda que haja a sua conclusão já no inquérito 

ou ocorra a condenação a uma pena que permita ao juiz dispensá-la178 (LEITE, 2008c, p. 37). 

Assim, não há um afastamento total da tutela penal, porém o procedimento não precisa 

resultar em punição para que haja uma resposta satisfatória do Estado (LEITE, 2008c, p. 37).  

Importante notar que os casos são encaminhados à mediação durante a tramitação 

do inquérito. Também vale destacar que, caso as partes não solicitem, cabe ao Ministério 

Público, titular da ação penal, realizar o encaminhamento do caso à mediação. LEITE 

defende, no ponto, que não se trata de um poder discricionário, mas de um poder-dever do 

Ministério Público, que decorre da interpretação literal do artigo 3º, 1, ao usar a expressão 
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 Nos termos do artigo 74 do Código Penal português. Segue a redação do artigo: “1 - Quando o crime for 

punível com pena de prisão não superior a 6 meses, ou só com multa não superior a 120 dias, pode o tribunal 

declarar o réu culpado mas não aplicar qualquer pena se: a) A ilicitude do facto e a culpa do agente forem 

diminutas; b) O dano tiver sido reparado; e c) À dispensa de pena se não opuserem razões de prevenção. 2 - Se o 

juiz tiver razões para crer que a reparação do dano está em vias de se verificar, pode adiar a sentença para 

reapreciação do caso dentro de 1 ano, em dia que logo marcará.  3 - Quando uma outra norma admitir, com 

carácter facultativo, a dispensa de pena, esta só tem lugar se no caso se verificarem os requisitos contidos nas 

alíneas do n.º 1”. 
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“designa um mediador”179 (2008c, p. 76). Em outras palavras, se verificados no caso concreto 

os requisitos para a remessa do feito à mediação, há um poder vinculado do Ministério 

Público, que deverá designa-la. Com efeito, não há elementos que permitam interpretar no 

sentido de que foi confiado ao parquet um verdadeiro critério de oportunidade (LEITE, 

2008c, p. 76)
180

. 

Ainda quanto ao regramento legal, LEITE questiona a constitucionalidade 

material da lei de mediação no que tange à previsão de que as partes possam definir o 

conteúdo do acordo, por violação ao princípio da taxatividade das sanções, previsto no artigo 

29º, nº 3º, da Constituição portuguesa181, na medida em que tais acordos devem restringir, em 

maior ou menor medida, direitos fundamentais, não sendo possível afastar o seu caráter 

sancionatório (2008c, p. 86). Para o autor, o estado não pode delegar a imposição de penas ao 

particular: 

(...) a imposição de deveres não é apenas um assunto a acordar entre 

ofendido e arguido, mas ainda uma função do Estado, mesmo em 

mecanismos de devolução aos particulares que, para nós, será sempre 

condicionada, sob pena de a dignidade do arguido sofrer sem apelo” 

(LEITE, 2008c, p. 86 – grifos no original). 

 

De outro giro, no que concerne às hipóteses de aplicação da mediação penal no 

contexto português, colhe LEONEL SANTOS que, no período compreendido entre janeiro de 

2008 e dezembro de 2012, conforme as estatísticas fornecidas pela Direção-Geral da Política 

da Justiça, foram encaminhados 735 casos à mediação penal, dos quais 389 envolvendo 

ofensa à integridade física simples, 81 casos de ameaça, 69 de dano, 63 de furto simples, 27 

de abuso de confiança, 27 de burla, 26 de injúria, 10 de emissão de cheque sem provisão, 8 de 

ofensa à integridade física por negligência, 7 de difamação, 6 de violação de domicílio ou 

perturbação da vida privada, 5 de burla para obtenção de alimentos, bebida ou serviços, 4 de 

apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada, 3 de coação, 3 de introdução em 

lugar vedado ao público, 2 de burla relativa a seguros, 2 de burla informática e nas 

                                                           
179

 Segue a redação do artigo 3º, nº 1, da Lei nº 21/2007: “Artigo 3.º Remessa do processo para mediação 1 - 

Para os efeitos previstos no artigo anterior, o Ministério Público, em qualquer momento do inquérito, se tiverem 

sido recolhidos indícios de se ter verificado crime e de que o arguido foi o seu agente, e se entender que desse 

modo se pode responder adequadamente às exigências de prevenção que no caso se façam sentir, designa um 

mediador das listas previstas no artigo 11.º e remete-lhe a informação que considere essencial sobre o arguido e 

o ofendido e uma descrição sumária do objecto do processo”. 
180

 Da mesma forma, se a realização for do interesse das partes, o Ministério Público também não poderá se opor 

(FERREIRA, 2013, p. 63).  
181

 O artigo 29º, nº 3º, da Constituição portuguesa dispõe: “Não podem ser aplicadas penas ou medidas de 

segurança que não estejam expressamente cominadas em lei anterior”. 
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comunicações, 1 de publicidade e calúnia, 1 de violação de correspondência ou de 

telecomunicações e 1 de usurpação de coisa imóvel (2013, p. 47). 

Observando esses dados, verifica-se que mais da metade dos casos encaminhados 

corresponde aos delitos de ofensa à integridade física simples, ameaça e dano, que 

correspondem aos crimes mais recorrentes no âmbito da violência doméstica no Brasil. 

Todavia, como observa CLÁUDIA SANTOS, o legislador português optou por não admitir a 

mediação penal nos casos de violência doméstica
182

, dado que apenas “alguns crimes 

particulares em sentido amplo” ensejarão sua aplicação
183

 (2010, p. 67).  

Com efeito, em 1995 houve uma alteração no artigo 152 do Código Penal 

português, que prevê as formas de violência doméstica, estabelecendo a necessidade de 

queixa para o ajuizamento da ação penal. Havia a possibilidade de o Ministério Público dar 

início à ação se entendesse que agia de acordo com os interesses da vítima, todavia esta 

podia obstar o seu prosseguimento. Contudo, a partir de 2000 o processo passou a ter caráter 

público, ou seja, qualquer pessoa pode denunciar a ocorrência do delito ao Ministério 

Público, que se encontra obrigado a dar continuidade ao feito (MONTEIRO, 2013, pp. 09-

10). Além disso, em algumas hipóteses, a quantidade de pena cominada aos delitos também 

afasta a possibilidade de remessa à mediação184. 

                                                           
182

 Aliás, a autora ressalta que a violência doméstica constitui exemplo paradigmático do complexo debate sobre 

a aplicação da mediação penal a determinados crimes (SANTOS, 2010, p. 69).  
183

 “Quando se compreende que a mediação penal consiste na oferta de uma possibilidade de encontro para se 

lidar com essa dimensão interpessoal do conflito, compreende-se também que ela pode, em alguns casos, 

resolver sozinha o conflito essencialmente interpessoal que existe num crime particular em sentido amplo. Se 

nos crimes particulares prepondera essa dimensão privada e é dominante a vontade da vítima quanto à existência 

de uma acção penal, aceita-se bem que as vontades da vítima e do agente possam ser de uma coisa outra que não 

a justiça penal. E, nesse caso, prescinde-se da acção penal e opta-se por essa outra via que é a desejada pelas 

“partes” naquele conflito com âmbito sobretudo privado” (SANTOS, 2010, p. 73). GOMES observa, por sua 

vez, que o anteprojeto da Lei nº 21/2007 previa sua extensão aos crimes de natureza pública, que restou 

suprimida em sua redação final, apontando “que o legislador tem fortes dúvidas sobre aquilo que deve proteger, 

a saber: a vítima deve ser protegida contra a sua própria vontade ou deve ser lhe dada a liberdade de decisão?” 

(2016, p. 19). 
184

 Segue a redação do artigo 152.º do Código Penal português: “Violência doméstica. 1 - Quem, de modo 

reiterado ou não, infligir maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e 

ofensas sexuais: a) Ao cônjuge ou ex-cônjuge; b) A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente 

mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem 

coabitação; c) A progenitor de descendente comum em 1.º grau; ou d) A pessoa particularmente indefesa, 

nomeadamente em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica, que com ele 

coabite; é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra 

disposição legal. 2 - No caso previsto no número anterior, se o agente praticar o facto contra menor, na presença 

de menor, no domicílio comum ou no domicílio da vítima é punido com pena de prisão de dois a cinco anos. 3 - 

Se dos factos previstos no n.º 1 resultar: a) Ofensa à integridade física grave, o agente é punido com pena de 

prisão de dois a oito anos; b) A morte, o agente é punido com pena de prisão de três a dez anos. 4 - Nos casos 

previstos nos números anteriores, podem ser aplicadas ao arguido as penas acessórias de proibição de contacto 

com a vítima e de proibição de uso e porte de armas, pelo período de seis meses a cinco anos, e de obrigação de 
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Porém, o legislador português contemplou a possibilidade de um “encontro 

restaurativo” entre ofensor e vítima, quando da vontade de ambos, após a “suspensão 

provisória do processo”
185

 ou a condenação (SANTOS, 2010, p. 67).  

O referido encontro decorria da previsão insculpida na Lei nº 112/2009, que 

estabeleceu um “novo regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à 

protecção e à assistência das suas vítimas”, segundo a qual vítima e ofensor poderiam se 

reunir na presença de um “mediador penal credenciado”, “com vista a restaurar a paz social, 

tendo em conta os legítimos interesses da vítima, garantidas que estejam as condições de 

segurança necessárias” (SANTOS, 2010, p. 68 e 75). Segundo CARDOSO, 

apesar da terminologia utilizada ser diferente, estamos perante uma 

verdadeira mediação penal, explicando-se talvez a fuga a esta última 

denominação pelo facto de o diploma que introduziu a mediação penal em 

Portugal excluir do seu âmbito de aplicação os crimes de violência 

doméstica, pois restringe o recurso a este meio de resolução alternativa de 

litígios aos crimes particulares em sentido amplo (2012, p. 31) 

Ainda de acordo com CARDOSO, o legislador teria sido cauteloso ao estabelecer 

o referido “encontro”, dado que pela primeira vez admitia a aplicação de práticas restaurativas 

aos crimes de violência doméstica, apontando para a preocupação de não transmitir para a 

                                                                                                                                                                                     
frequência de programas específicos de prevenção da violência doméstica. 5 - A pena acessória de proibição de 

contacto com a vítima deve incluir o afastamento da residência ou do local de trabalho desta e o seu 

cumprimento deve ser fiscalizado por meios técnicos de controlo à distância. 6 - Quem for condenado por crime 

previsto neste artigo pode, atenta a concreta gravidade do facto e a sua conexão com a função exercida pelo 

agente, ser inibido do exercício do poder paternal, da tutela ou da curatela por um período de 1 a 10 anos”. 
185

  Estabelece o artigo 281º do Código de Processo Penal português: “Suspensão provisória do processo – 1 - Se 

o crime for punível com pena de prisão não superior a 5 anos ou com sanção diferente da prisão, o Ministério 

Público, oficiosamente ou a requerimento do arguido ou do assistente, determina, com a concordância do juiz de 

instrução, a suspensão do processo, mediante a imposição ao arguido de injunções e regras de conduta, sempre 

que se verificarem os seguintes pressupostos: a) Concordância do arguido e do assistente; b) Ausência de 

condenação anterior por crime da mesma natureza; c) Ausência de aplicação anterior de suspensão provisória de 

processo por crime da mesma natureza; d) Não haver lugar a medida de segurança de internamento; e) Ausência 

de um grau de culpa elevado; e f) Ser de prever que o cumprimento das injunções e regras de conduta responda 

suficientemente às exigências de prevenção que no caso se façam sentir.  2 - São oponíveis ao arguido, 

cumulativa ou separadamente, as seguintes injunções e regras de conduta: a) Indemnizar o lesado; b) Dar ao 

lesado satisfação moral adequada; c) Entregar ao Estado ou a instituições privadas de solidariedade social certa 

quantia ou efectuar prestação de serviço de interesse público; d) Residir em determinado lugar; e) Frequentar 

certos programas ou actividades; f) Não exercer determinadas profissões; g) Não frequentar certos meios ou 

lugares; h) Não residir em certos lugares ou regiões; i) Não acompanhar, alojar ou receber certas pessoas; j) Não 

frequentar certas associações ou participar em determinadas reuniões; l) Não ter em seu poder determinados 

objectos capazes de facilitar a prática de outro crime; m) Qualquer outro comportamento especialmente exigido 

pelo caso. [...] 7 - Em processos por crime de violência doméstica não agravado pelo resultado, o Ministério 

Público, mediante requerimento livre e esclarecido da vítima, determina a suspensão provisória do processo, 

com a concordância do juiz de instrução e do arguido, desde que se verifiquem os pressupostos das alíneas b) e 

c) do n.º 1. [...]” (grifo nosso). 
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sociedade a mensagem de tolerância quanto à prática desse tipo de violência, cujo desvalor e 

inadmissibilidade tanto demoraram a se internalizar no corpo social (2012, p. 31). 

Tal previsão, cristalizada no artigo 39 da Lei nº 112/2009186, restou, no entanto, 

revogada pela Lei nº 129/2015. 

CLAUDIA SANTOS já apontava, à época de vigência da norma, que apesar do 

avanço, mesmo que simbólico, representado por essa abertura às práticas restaurativas, 

pressupondo “que há vítimas de violência doméstica que querem encontrar-se com o seu 

agressor porque acham que essa é uma solução boa para elas”, abandonando-se a imagem de 

“vítima indefesa, aterrorizada e incapaz” e permitindo-lhes gerir o próprio destino, destacava 

não haver motivo para que esse “encontro” ocorresse apenas após a suspensão ou sentença 

condenatória, questionando se não seriam razoáveis hipóteses em que a vítima tivesse o 

interesse de evitar o julgamento e a condenação de seu ofensor, justificando um encontro 

prévio ao deslinde processual  (2010, pp. 75-76).  

Como destaca CARDOSO, “o legislador abriu as portas e deixou entrar as 

soluções restaurativas para o domínio da violência conjugal, o que é muito louvável, mas 

ainda tímido” ao remeter o “encontro” para depois da decisão judicial, o que poderia 

prejudica-lo sensivelmente (2012, p. 32). Segundo FERREIA, “a verdadeira diferença é que 

nestes casos o estado e o processo penal não abdicam da sua resposta punitiva, ficando os 

‘restos’ para esta nova forma de tratar o crime” (2013, p. 53)
187

. 

Nas palavras de CARDOSO: 

É necessário ser, por vezes, ousado e não ter medo de inovar, é necessário ter 

consciência que desde o Código Penal de 1982 mudou a lei, mudaram as 

consciências e mudaram as vítimas, impondo-se reconhecer que muitas – 

esclarecidas, livres, cientes dos seus direitos – não querem a resposta da 

justiça penal tradicional, não pretendem a condenação do seu agressor, mas 

uma oportunidade para a alteração do seu comportamento e, enquanto 

vítimas, importa não mais as vitimizar, impondo-lhes um processo que não 

                                                           
186

 Segue a redação do revogado artigo 39.º da Lei nº 112/2009: “Encontro restaurativo – Durante a suspensão 

provisória do processo ou durante o cumprimento da pena pode ser promovido, nos termos a regulamentar, um 

encontro entre o agente do crime e a vítima, obtido o consentimento expresso de ambos, com vista a restaurar a 

paz social, tendo em conta os legítimos interesses da vítima, garantidas que estejam as condições de segurança 

necessárias e a presença de um mediador penal credenciado para o efeito”. 
187

 “No nosso entender esta realidade acaba por minar a utilidade do encontro e da sua finalidade, na resolução 

do conflito, uma vez que fecham as portas ou limitam soluções que podem surgir da vontade dos intervenientes e 

no caso particular da pena privativa de liberdade forçam o contacto do agente agressor com uma realidade que só 

potencia os seus comportamentos desviantes ao mesmo tempo que lhe fomenta o sentimento de medo, 

insegurança e desresponsabilização” (FERREIRA, 2013, p. 54). 
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desejam, obrigando-as a prestar declarações contra a sua vontade, importa 

reconhecer-lhes a possibilidade de optarem por outra solução, que pode 

muito bem ser, se assim o pretenderem, a restaurativa (CARDOSO, 2012, p. 

32).  

 

Ademais, observa GOMES que, além de contribuir para a pacificação social, a 

mediação penal evita a vitimização secundária gerada pelas instâncias formais de controle, 

nas quais o ofendido (ou ofendida) é, em geral, mal recebido e se sente excluído do 

desenvolvimento processual, em um alheamento decorrente, sobretudo, da não compreensão 

(2016, p. 18).  

No mesmo sentido, FERREIRA defende a expansão da mediação penal aos casos 

de violência doméstica, sendo este “o campo de excelência para a mediação poder trabalhar” 

(2013, p. 57)
188

. Com efeito, aplicar a mediação penal a esses casos seria atender à dimensão 

de pessoalidade própria desses conflitos. Nas palavras de SANTOS, “se a intervenção 

restaurativa tem como fundamento a pretensão de pacificar essa dimensão interpessoal do 

conflito, parece uma evidência a afirmação de que ela será tanto mais necessária quanto mais 

relevante for, no crime, essa dimensão interpessoal”, o que se mostra evidente na “violência 

doméstica”, que pressupõe um “contexto de proximidade existencial específico entre o agente 

do crime e a sua vítima” (2010, p. 72). 

Dessa forma, a violência doméstica “é um crime público apenas no sentido em 

que a promoção processual prescinde da queixa, mas que já o não é na afirmação da 

prevalência do interesse público na defesa da comunidade sobre o interesse privado da 

vítima”, motivo pelo qual se propugna a aplicação da mediação penal a esses casos 

(SANTOS, 2010, pp. 73/74). 

 

5.2. Mediação Penal no Direito Belga 

 

As primeiras iniciativas no sentido da implantação da justiça restaurativa na 

Bélgica foram promovidas por Organizações Não Governamentais (ONGs) no final da década 

de 1980 e tinham como foco adolescentes em conflito com a lei, de forma que os 

                                                           
188

 “O que defendemos é que a resposta do direito penal que pune só com o intuito de afirmar o desvalor do 

comportamento não deve prevalecer sobre a resposta da justiça restaurativa que é mais próxima, mais sensível, 

que acolhe os participantes e que em conjunto com eles resolve o conflito apoiada nas suas vontades 

esclarecidas” (FERREIRA, 2013, p. 56). 
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procedimentos possuíam uma orientação pedagógica, como dispunha a Lei Belga da Justiça 

Juvenil, de 1965 (ACHUTTI, 2014, p. 205). 

A referida lei, entretanto, não fazia menção especificamente à justiça restaurativa 

ou à mediação, o que, associado à ausência de políticas públicas efetivas e de orçamento 

específico para a execução de programas locais e aos constantes conflitos de competência 

entre os diversos níveis políticos da Federação, contribuíram para retardar o desenvolvimento 

da justiça restaurativa até meados dos anos 1990 (ACHUTTI, 2014, p. 205). 

Por sua vez, a mediação penal para adultos foi instituída por meio da Lei de 10 de 

fevereiro de 1994, que adicionou o artigo 216ter ao Código de Processo Penal (CPP) belga 

criando a possibilidade de o Ministério Público ofertar a mediação penal às partes antes do 

oferecimento da denúncia, em casos em que a pena prevista não superasse dois anos de 

prisão.189
 A mediação, nesses moldes, era realizada por assistentes de mediação190 

(ACHUTTI, 2014, p. 203) e, em caso de satisfação integral das condições impostas ao 

infrator, a acusação era extinta (artigo 2016ter, §4º, do CIC). 

Ao instituir a mediação para crimes de menor gravidade, o objetivo era, segundo 

ACHUTTI, dar uma resposta aos delitos que frequentemente eram ignorados pelo Ministério 

Público, em face da sua pouca relevância, mas que causavam perturbação no meio social em 

                                                           
189

 De acordo com o artigo 216ter do Código de Processo Penal belga, na redação dada pela lei de 10 de 

fevereiro de 1994: “Article 216ter. § 1er. Le procureur du Roi peut, sans préjudice des pouvoirs que lui 

attribue l'article 216bis, convoquer l'auteur d'une infraction et, pour autant que le fait ne paraisse pas 

être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou 

d'une peine plus lourde, l'inviter à indemniser ou réparer le dommage causé par l'infraction et à lui en 

fournir la preuve. Le cas échéant, le procureur du Roi convoque également la victime et organise une 

Médiation sur l'indemnisation ainsi que sur ses modalités. Lorsque l'auteur de l'infraction invoque comme 

cause de l'infraction la circonstance d'une maladie ou d'une assuétude à l'alcool ou aux stupéfiants, le procureur 

du Roi peut l'inviter à suivre un traitement médical ou tout autre thérapie adéquate, et à en fournir 

périodiquement la preuve durant un délai qui ne peut excéder six mois. Il peut également, après avoir fait 

procéder à une enquête sociale, inviter l'auteur de l'infraction à exécuter un travail d'intérêt général, ou à suivre 

une formation déterminée d'une durée de 120 heures au plus dans le délai qu'il fixe. Ce délai est d'au moins un 

mois et de six mois au plus [...]§ 4. Lorsque l'auteur de l'infraction a satisfait à toutes les conditions, acceptées 

par lui, l'action publique est éteinte.  L'extinction de l'action publique ne porte pas préjudice aux droits des 

personnes subrogées dans les droits de la victime, ou des victimes qui n'ont pas été associées à la procédure 

prévue au § 1er : à leur égard, la faute de l'auteur de l'infraction est présumée irréfragablement.” (grifos nossos). 

Disponível no sitio eletrônico oficial do governo da Bélgica: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/c 

hange_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994021043&table_name=loi. Acesso em 12/10/2018. 
190

 Sobre os assistentes de mediação, AERTSEN, DAEMS e ROBERT asseveram que “these are civil servants 

who, since the reform of the probation system in 1999, have been called ‘justice assistants’ and are part of the 

newly created ‘Houses of Justice’. Quantitatively, the legal system of penal mediation has developed quite fast 

and until now the justice assistants have carried out the majority of mediation cases in Belgium on an anual 

basis” (2012, p. 71). 
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razão de sua frequência191 (2014, pp. 212-213). Com isso buscava-se, por meio da expansão 

do controle penal, retomar a confiança da população no sistema de justiça criminal, oferecer 

uma resposta rápida aos delitos leves e aumentar o apoio às vítimas (AERTSEN, DAEMS e 

ROBERT, 2012, p. 71). 

Uma crítica a essa lei reside justamente no fato de instrumentalizar a mediação 

para oferecer uma resposta aos delitos leves, deixando em segundo plano a promoção da 

comunicação e participação da vítima e do ofensor (ACHUTTI, 2014, p. 217). Assim, a 

mediação foi prevista ao lado de outras medidas diversionárias como mais uma hipótese de 

encerramento do caso e não como uma possibilidade de mediar o conflito (ACHUTTI, 2014, 

p. 217).  

Nesse sentido, ACHUTTI aponta que os resultados insatisfatórios aproximam-se 

dos obtidos nos Juizados Especiais Criminais no Brasil, “especialmente em relação à 

frustração gerada nas vítimas pelo amplo uso da transação penal como forma principal de 

arquivar processos, e não de debater o conflito” (ACHUTTI, 2014, p. 217 – grifos no 

original).  

O cenário mudou com a Lei de 22 de junho de 2005, que instituiu a mediação em 

todas as fases do processo penal, até mesmo após a sentença192 (ACHUTTI, 2014, p. 213). 

Quanto a essa última hipótese, SANTOS remete sua origem ao projeto mediação para 

reparação, do Departamento de Vitimologia e Investigação Penal da Universidade Católica 

de Leuven, na Bélgica, que desde 1993 vinha trabalhando com crimes mais graves, dado que 

a grande maioria dos outros programas de mediação se  voltavam tão somente a crimes leves, 

acarretando, com isso, uma perda das potencialidades do método restaurativo (2012, p. 51). 

                                                           
191

 Nesse sentido, VAN CAMP e LEMMONE asseveram que “arguments were developed in the federal 

parliament claiming that it was necessary to accelerate the judgement of petty and repetitive delinquency. The 

inadequacy of the traditional system to react to this kind of crime was highlighted and considered as problematic, 

because it fuelled a general feeling of impunity within the public opinion. Penal mediation was considered as an 

intermediary measure” (2005, p. 06). 
192

 Trata-se da “mediation for redress”, “herstelbemiddeling” ou “médiation après poursuite” (AERTSEN, 

DAEMS e ROBERT, 2012, p. 71), podendo ser traduzida como mediação para reparação (SANTOS, 2012, p. 

51). Nos termos da do CPP belga, com as alterações da Lei de 2005: “Article 553. § 1er. Sous réserve de l'article 

216ter du présent Code, toute personne qui a un intérêt direct peut, dans chaque phase de la procédure pénale et 

de l'exécution de la peine formuler une demande de médiation. § 2. Le ministère public, le juge d'instruction, les 

juridictions d'instruction et le juge veillent à ce que les parties impliquées dans une procédure judiciaire soient 

informées sur la possibilité de demander une médiation. Pour autant qu'ils l'estiment opportun dans des dossiers 

concrets, ils peuvent eux-mêmes proposer une médiation aux parties. § 3. La demande de médiation est adressée 

à un service visé à l'article 554, § 1er.  Ce service peut informer le procureur du Roi de la demande et solliciter le 

cas échéant l'autorisation de prendre connaissance du dossier. § 4. Les parties peuvent se faire assister par un 

avocat au cours de la médiation". 
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Nas palavras do autor, “são as vítimas de crimes mais graves que mais necessitam de ser 

‘restauradas’ por se encontrarem numa posição ainda mais fragilizada” (SANTOS, 2012, p. 

51). 

Por sua vez, a referida legislação baseia-se, conforme AERTSEN, DAEMS e 

ROBERT, em uma filosofia orientada pela justiça restaurativa, definindo a mediação como 

um processo comunicativo e assegurando os princípios da confidencialidade e voluntariedade 

(2012, p. 72). A mediação é colocada a serviço das partes, e não como mero instrumento do 

sistema judicial, o que fica demonstrado (i) pela obrigação de as partes serem informadas de 

que o procedimento está à disposição em qualquer estágio do processo, (ii) pela necessidade 

de consentimento da vítima e do ofensor para a comunicação do resultado da mediação à 

acusação e ao juiz e  (iii) pela obrigação de o juiz mencionar na sentença de que está ciente do 

resultado da mediação (AERTSEN, DAEMS e ROBERT, 2012, p. 72)
193

.  

Note-se que o procedimento de mediação é realizado fora do sistema penal, nas 

sedes de ONGs privadas por mediadores qualificados e, se as partes o desejarem, o resultado 

pode ser encaminhado ao processo penal (ACHUTTI, 2014, p. 214). Caso a mediação seja 

realizada durante a execução da pena, os encontros ocorrerão fora do ambiente prisional 

(ACHUTTI, 2014, p. 214). 

As ONGs que realizam os processos de mediação cumprem uma série de 

requisitos para que sejam acreditadas pelo governo federal
194

. Por esse motivo, pode-se 

afirmar que a justiça restaurativa situa-se em posição semiautônoma, ou seja, entre o sistema 

de justiça criminal formal e os meios informais de solução de conflitos (ACHUTTI, 2014, p. 

218). “Apesar da independência organizacional do modelo restaurativo, a sua relação com a 
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 Não é por outro motivo, que SANTOS falará em um direito à mediação (2012, p. 54). Para o autor, “a 

mediação não pretende ser ‘apenas um serviço’ que é prestado a quem o solicita, mas pretende sobretudo 

proporcionar à vítima e ao ofensor a oportunidade de, através do acordo alcançado, contribuir para uma decisão 

judicial que esteja de acordo com as suas necessidades e expectativas” (SANTOS, 2012, p. 54). 
194

 São duas as ONGs que realizam a mediação penal: Suggnomè, na Comunidade Flamenca e Médiante, na 

comunidade Valônica (ACHUTTI, 2014, p. 202). Para que as ONGs possam receber a certificação estatal de 

reconhecimento pelos serviços de mediação devem atender aos critérios definidos pelo Decreto Real de 26 de 

janeiro de 2006, dentre os quais destacam-se: ser uma ONG sem fins lucrativos, ter a prática da mediação como 

propósito principal, oferecer performance regular e efetiva em relação ao serviço de mediação, trabalhar com 

pessoas que tenham conhecimento suficiente e competência para realizar a mediação, ter um Conselho de 

Administração cujos membros tenham conhecimento e experiência em matéria psicossocial, legal, ética e 

mediação, trabalhar com equipe multidisciplinar, fornecer apoio especializado à equipe, oferecer à equipe a 

possibilidade de treinamento permanente, observar o código deontológico criado pela Comissão Deontológica 

sobre Mediação e possuir infraestrutura adequada para realizar o serviço de mediação e que seja de fácil acesso 

por transporte público (ACHUTTI, 2014, p. 204). 
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justiça criminal é direta, o que faz com que seja, de certa forma, dependente do sistema 

tradicional” (ACHUTTI, 2014, p. 218). 

De outra face, a lei não define o formato do procedimento de mediação nem a 

quantidade de encontros, como também não excluiu a possibilidade de mediação indireta nem 

a participação de advogados, cuja atuação ficou limitada ao apoio e aconselhamento do 

cliente (ACHUTTI, 2014, p. 204). 

ACHUTTI destaca que em 2001 o Ministro da Justiça introduziu um grupo de 

trabalho interdisciplinar para investigar a possibilidade de inserir a mediação penal no Código 

de Processo Penal, que resultou na alteração legislativa de 2005, supramencionada (2014, p. 

214). O fato de a lei ter se baseado nas experiências já existentes e incorporado o 

conhecimento de mediadores atuantes fez com que disciplinasse o mínimo indispensável para 

o funcionamento do serviço de mediação, reduzindo “as margens de colonização do sistema 

restaurativo pelo sistema de justiça tradicional” (ACHUTTI, 2014, p. 214).  

A mediação, nos termos da Lei de 2005, passou a produzir os seguintes efeitos no 

processo penal: (i) se realizada durante a investigação e tiver por objeto delitos leves, aquela 

pode ser arquivada; (ii) se realizada pelo promotor de justiça e o crime tiver cominada uma 

pena não superior a dois anos, o promotor pode não denunciar o acusado; (iii) se realizada 

antes ou durante o processo e for levada ao conhecimento do juiz, ele necessariamente deve 

mencionar que está ciente do seu resultado e pode levá-lo em consideração na sentença 

(ACHUTTI, 2014, p. 214). 

A faculdade do juiz de considerar ou não o resultado da mediação está relacionada 

à posição da vítima, que pode não se sentir confortável com a mediação se houver a prévia 

certeza de que o autor será beneficiado pelo resultado positivo (ACHUTTI, 2014, p. 214). A 

ideia é que o encontro seja realizado com a máxima liberdade pelas partes (ACHUTTI, 2014, 

pp. 214-215). 

ACHUTTI avalia positivamente a lei, pois teria atendido às características centrais 

da justiça restaurativa e estabeleceu um canal de comunicação com a justiça tradicional, 

alterando efetivamente o panorama tradicional do funcionamento do sistema penal e 

possibilitando ao ofensor e à vítima participar ativamente na condução do caso (2014, p. 218). 
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AGRA e CASTRO observam, nessa toada, que a Bélgica é um dos países mais 

avançados em matéria de mediação penal no contexto europeu, sobretudo no que tange ao 

aspecto qualitativo, com “a implementação de um leque variado de programas, que se 

distribuem pelas diferentes fases do processo penal, contemplando ofensas de diferente 

natureza e gravidade” (2005, p. 96). 

Com efeito, no que tange a esse último aspecto, uma das críticas comuns ao 

modelo anterior a 2005 era sua limitação aos crimes de menor gravidade, fazendo com que a 

mediação perdesse muito do seu potencial consistente na “possibilidade de influenciar e 

reorientar o sistema judicial penal para uma abordagem mais restaurativa” (AERSTEN; 

PETERS, 2006, p. 30).  

Como observam VAN CAMP e WEMMERS, mesmo em crimes graves, as 

vítimas, apesar de desejarem que o controle da decisão permaneça nas mãos das autoridades, 

também gostariam de manter algum controle sobre o processo, de forma que a abordagem 

restaurativa deve ser aplicável a todos os tipos de crimes, cometidos por jovens e adultos, 

porém atuando de forma complementar, sem substituir o processo e a decisão judicial (2011). 

Nas palavras de SANTOS, 

em relação à lei de 1994, que instituiu a mediação penal na Bélgica e que 

tinha como objectivo principal permitir o descongestionamento dos 

tribunais, destinando-se apenas a crimes de menor gravidade, a lei de 

“mediação para reparação” de 2005 veio prever a mediação penal como um 

sistema complementar ao procedimento criminal, independemente da fase 

processual em que possa ocorrer e extensiva a todos os tipos de crimes 

(2012, p. 53). 

Assim, no que concerne ao objeto desse estudo, insta mencionar a Circular nº 

4/2006 do Ministério Público belga recomendando o encaminhamento de casos de violência 

conjugal para a mediação penal, mas ponderando o seu emprego com cautela, dado que 

muitas vezes há “uma relação de dominação de um parceiro sobre o outro” e ressaltando que 

o procedimento de mediação penal pressupõe o respeito à liberdade das duas partes em 

participar ou não do procedimento (MINISTÈRE PUBLIC, 2015). 

Por derradeiro, vale mencionar as conclusões e recomendações da Conferência da 

Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade (EUCPN) de 2013, cujo foco foi a “prevenção 

da violência doméstica”, que apontaram a possibilidade e utilidade da aplicação inovadora da 

mediação nesses casos, reiterando, entretanto, que deve ser “cuidadosamente avaliada a 
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situação concreta e as suas consequências, bem como as expectativas da vítima” (EUCPN, 

2013). 

 

5.3. O Projeto de Lei nº 7.006/06 

 

Há que se destacar, no contexto brasileiro, a existência do Projeto de Lei nº 

7.006/06 da Câmara dos Deputados, que propõe alterações na legislação pátria – 

acrescentando dispositivos nos Códigos Penal e de Processo Penal, bem como à Lei dos 

Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95) – com o fim de viabilizar a utilização de práticas 

restaurativas no sistema criminal (MORGADO, 2018, p. 184)
195

. A proposta, que se originou 

na sugestão nº 99/2005 desenvolvida pelo Instituto de Direito Comparado e encaminhada à 

Comissão de Legislação Participativa em 2005 (JOÃO; ARRUDA, 2014, p. 204), atualmente 

se encontra apensada ao Projeto de Reforma do Código de Processo Penal (PL nº 8.045/10) 

em trâmite no Congresso Nacional. 

O projeto, em linhas gerais, “busca instituir legalmente a justiça restaurativa, 

como forma facultativa e complementar ao sistema de justiça criminal”, criando núcleos 

responsáveis por sua aplicação, sem, contudo, estabelecer “quais as práticas restaurativas que 

poderiam ser adotadas” (ACHUTTI, 2016, p. 235). 

Além de indicar que os núcleos deverão funcionar com estrutura adequada, 

facilitadores capacitados e contando com uma coordenadoria técnica interdisciplinar formada 

por profissionais do serviço social e da psicologia (ACHUTTI, 2016, p. 235), o projeto de lei 

estabelece a observância aos “princípios da voluntariedade, da dignidade humana, da 

imparcialidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da cooperação, da informalidade, da 

confidencialidade, da interdisciplinaridade, da responsabilidade, do mútuo respeito e da boa-

fé” (artigo 9º). 

No que tange ao objeto deste estudo, oportuno destacar alguns dispositivos em 

matéria penal inclusos na proposta, como o acréscimo ao Código Penal de uma nova causa de 

extinção da punibilidade em decorrência do cumprimento do acordo restaurativo, bem como 
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 A íntegra do referido projeto de lei pode ser consultada no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, 

disponível em https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=393836& 

filename=PL+7006/2006. Acesso em 12/10/2018. 
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de uma nova hipótese de interrupção da prescrição, que incidiria com a homologação do 

referido acordo, durando até seu efetivo cumprimento (artigos 11 e 12, respectivamente). 

Por sua vez, em alteração ao Código de Processo Penal, propõe-se, dentre outros, 

a possibilidade da autoridade policial sugerir, no relatório do inquérito, o encaminhamento de 

casos ao procedimento restaurativo; do juiz remeter o caso aos núcleos de justiça restaurativa, 

com anuência do Ministério Público, facultando-se a este deixar de oferecer denúncia durante 

o desenrolar do procedimento restaurativo; e de suspensão do curso da ação penal na hipótese 

em que “recomendável o uso de práticas restaurativas” (ACHUTTI, 2016, p. 236). 

Entre os aspectos positivos, destaca ACHUTTI a ampla possibilidade de aplicação 

do procedimento restaurativo, com o encaminhamento de casos pela polícia, Ministério 

Público e juiz (2016, p. 236). Acrescenta o autor que 

outro ponto importante é a possibilidade de arquivamento do inquérito ou do 

processo penal quando o procedimento for bem-sucedido. Ainda, ressalta-se 

que o juiz, ao final, poderá levar em consideração o acordo restaurativo no 

momento de prolatar a sentença – o que, se bem compreendido pela 

magistratura, poderá resultar em uma nova possibilidade de atenuação de 

pena ou até mesmo de absolvição – ou, ainda, no renascimento da atenuante 

genérica prevista no abandonado art. 66 do Código Penal (ACHUTTI, 2016, 

p. 237)
196

. 

Não obstante, diversas críticas também são formuladas pela doutrina, como, por 

exemplo, a “ausência de menção à possibilidade de as partes solicitarem diretamente à 

autoridade competente o encaminhamento do caso aos núcleos de justiça restaurativa”, 

contrariando o paradigma de autonomia inerente ao método restaurativo, bem como a 

necessidade de anuência do juiz, centralização característica da justiça criminal comum 

(ACHUTTI. 2016, p. 237). 

Tem-se, ademais, que o procedimento restaurativo seria apenas “facultativo” 

(artigo 1º), o que, somado à ausência de critérios a indicar quais infrações penais poderiam ser 

encaminhadas, tenderia, segundo PALLAMOLLA, a que apenas casos de pouca relevância 

fossem remetidos à justiça restaurativa, preservando o campo de atuação do sistema judicial 

(2009, p. 179). 
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 Estabelece o artigo 66 do Código Penal brasileiro que “a pena poderá ser ainda atenuada em razão de 

circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”.      
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Do mesmo modo, para a autora, a forma como os dispositivos estão propostos, 

como uma possibilidade ou faculdade do juiz e do Ministério Público – de suspender a ação 

penal ou de não oferecer denúncia, respectivamente –, permitirá, dada a ausência de 

vinculação, a continuidade da persecução penal e a ocorrência de bis in idem, com uma 

sentença condenatória somando-se ao eventual acordo restaurativo (2009, p. 185). 

Ainda nesse sentido, considerando os artigos que se propõe introduzir no Código 

de Processo Penal, sobretudo as disposições dos novos artigos 556 e 562
197

, são severamente 

criticados o condicionamento da remessa de casos à justiça restaurativa à personalidade e 

antecedentes do autor, bem como às circunstâncias e consequências do crime, reproduzindo a 

seletividade do sistema penal no âmbito das práticas restaurativas (ACHUTTI, 2016, p. 239). 

Como destaca PALLAMOLLA, “tal disposição consistirá em barreira praticamente 

intransponível aos ofensores reincidentes e que tenham cometido delitos com emprego de 

violência”, perpetuando “a lógica punitiva do processo penal” e do direito penal do autor 

(2009, p.186). 

Da mesma forma, ao atribuir ao magistrado a possibilidade de recusar a 

homologação do acordo segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ou quando 

este deixar de atender às necessidades individuais ou coletivas dos envolvidos, novamente se 

afrontaria a autonomia das partes (ACHUTTI, 2016, p. 239). 

Como observam JOÃO e ARRUDA,  

o projeto de lei nº 7006/06, ainda que represente um importante passo em 

direção a implantação da justiça restaurativa no Brasil, apresenta diversos 

dispositivos problemáticos, que devem ser aparados de forma que não se 

frustrem os ideais restaurativos e que se possibilite uma aplicação precisa da 

lei. Há que se formular uma lei que responda as seguintes questões: Quais 

casos devem ser encaminhados à justiça restaurativa? Qual o critério a ser 

utilizado? Qual autoridade fará o encaminhamento? Quais as consequências 

do cumprimento do acordo? (2014, p. 207). 
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 De acordo com o Projeto de Lei nº 7.006/06 da Câmara dos Deputados: “Art. 16 - Fica introduzido o Capítulo 

VIII, com os artigos 556, 557, 558, 559, 560, 561 e 562, no Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941, com a 

seguinte redação: CAPÍTULO VIII – DO PROCESSO RESTAURATIVO - Art. 556 - Nos casos em que a 

personalidade e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias e conseqüências do crime ou da 

contravenção penal, recomendarem o uso de práticas restaurativas, poderá o juiz, com a anuência do Ministério 

Público, encaminhar os autos a núcleos de justiça restaurativa, para propiciar às partes a faculdade de optarem, 

voluntariamente, pelo procedimento restaurativo. [...] Art. 562 – O acordo restaurativo deverá necessariamente 

servir de base para a decisão judicial final. Parágrafo Único. Poderá o Juiz deixar de homologar acordo 

restaurativo firmado sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou que deixe de 

atender às necessidades individuais ou coletivas dos envolvidos”. 
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Assim, considerando as questões formuladas pelas autoras, as diversas críticas 

doutrinárias, os modelos belga e português, desenvolvidos anteriormente, e tudo quanto 

discutido neste trabalho, apresenta-se, no item seguinte, uma proposta legislativa de 

implantação da mediação penal aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher 

no Brasil. 

 

5.4. Proposta de reforma da Lei Maria da Penha 

 

Com o fim de concretizar, em alguma medida, o quanto exposto neste trabalho, 

propõe-se uma alteração na Lei nº 11.340/06, dispondo sobre a remessa de casos envolvendo 

os delitos previstos no referido diploma à mediação, bem como estabelecendo seus efeitos no 

inquérito ou processo penal correspondente. 

Observe-se que a referida proposta de reforma legislativa será apresentada tendo 

em conta aspectos positivos e negativos dos modelos de mediação penal português e belga, 

críticas doutrinárias ao Projeto de Lei nº 7.006/06, bem como a metodologia do Projeto 

Íntegra, abordados ao longo deste estudo. 

Dessa forma, propugna-se uma alteração legislativa nos seguintes termos: 

Projeto de Lei nº______, de 2018. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 

inserindo a possibilidade de que casos de violência doméstica e familiar contra a mulher 

sejam remetidos à mediação. 

Artigo 1º. Será acrescentado o artigo 41-A à Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 

2006, com a seguinte redação: 

“Artigo 41-A. A mediação será aplicável a todos os casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher descritos nesta lei, independentemente 

de sua gravidade, desde que consentido por vítima e agressor, maiores e 

capazes. 

§1º. A mediação de que trata este artigo não estará limitada ao âmbito 

criminal, devendo abranger qualquer matéria necessária à adequada 

resolução do conflito interpessoal, comunicando-se aos juízos competentes, 

se for o caso, e aplicando-se, no que couberem, as disposições da Lei nº 

13.140/2015. 
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§2º. O procedimento de mediação poderá ser iniciado a qualquer tempo, 

mesmo após a prolação de sentença, a pedido do ofensor, da ofendida, do 

Ministério Público ou do juiz. 

I - As partes devem ser informadas sobre a possibilidade de solicitarem a 

mediação a qualquer tempo.  

II – Ofensor e ofendida poderão se recusar, de forma independente, a 

participar da mediação, bem como desistir do procedimento a qualquer 

tempo. 

III - Se a mediação for solicitada pelas partes, o caso deverá ser 

obrigatoriamente remetido pelo juiz. 

§3º. A mediação será orientada pelos princípios da voluntariedade, 

autonomia, imparcialidade, confidencialidade e oralidade, devendo ser 

conduzida por mediador credenciado pelo Poder Judiciário e especialmente 

capacitado para atuação em conflitos envolvendo violência doméstica e 

familiar contra a mulher e acompanhada, quando necessário, por equipe 

multidisciplinar composta por, ao menos, um psicólogo e um assistente 

social. 

§4º. A mediação deverá ser realizada em ambiente próprio, diverso do 

utilizado para a realização de audiências, sendo o mediador responsável 

por zelar, durante todo o procedimento, pelo equilíbrio e voluntariedade 

entre as partes envolvidas, podendo interromper a mediação caso constate 

que esta se apresenta prejudicial a qualquer uma delas. 

I - Cabe ao mediador verificar previamente a viabilidade da mediação no 

caso concreto, podendo, para este fim, realizar sessões individuais com as 

partes. 

 

II - Caso entenda pela inviabilidade da mediação, deverá comunicar 

fundamentadamente o juízo, que poderá, se entender cabível, solicitar a 

manifestação de outro mediador.  

 

III- Se o ofensor estiver detido em estabelecimento prisional, a mediação 

deverá ocorrer fora de suas dependências. 

§5º. O procedimento deverá ser concluído em até seis meses, renováveis por 

igual período ante a solicitação fundamentada do mediador ao juiz, ficando 

suspensos o curso do processo penal ou do inquérito policial e do prazo 

prescricional até seu término, não afetando, entretanto, a execução de pena 

já iniciada. 
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§6º. Realizado o acordo, este será reduzido a termo, assinado pelas partes e 

remetido ao juiz para homologação, após manifestação do Ministério 

Público. 

I - O acordo poderá conter obrigações de dar, fazer ou não fazer, ou ainda 

consistir apenas em um relatório informando sobre as atividades realizadas 

e os resultados obtidos, com a manifestação expressa das partes no sentido 

de que houve a pacificação do conflito.  

II – Fica vedado às partes estabelecerem obrigações que violem a 

dignidade da contraparte, ou, caso seja prevista prestação a título de 

reparação do dano, que se estendam por mais de um ano. 

§7º. Na hipótese do acordo tratar de matérias que fujam à competência do 

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o magistrado 

deverá remeter cópia do acordo ao juiz competente, homologando apenas a 

parte adstrita a sua competência. 

§8º. A análise judicial do acordo se restringirá a sua regularidade, 

legalidade e voluntariedade, vedando-se ao magistrado a análise de 

proporcionalidade de suas cláusulas. 

§9. O mediador será responsável pela designação de sessões de 

monitoramento a fim de verificar o adequado cumprimento do acordo 

firmado entre ofensor e ofendida. 

§10. Encerrado o prazo designado no acordo, o mediador notificará as 

partes para a realização de sessão de encerramento, na qual elas se 

manifestarão quanto a seu efetivo cumprimento.  

§11. Pacificado o conflito ou cumprido o acordo firmado pelas partes, 

serão gerados os seguintes efeitos: 

I - Caso imputado ao ofensor delito cuja pena privativa de liberdade 

máxima cominada seja inferior ou igual a quatro anos, ou tenha ocorrido a 

condenação a pena não superior a tal limite, ocorrerá a extinção da 

punibilidade. 

II - Caso imputado ao ofensor delito com pena máxima cominada superior 

a quatro anos, ou tenha ocorrido a condenação, não transitada em julgada, 

à pena superior a tal limite, o magistrado ou Tribunal deverão considerar o 

acordo como circunstância atenuante na fixação da pena. Se em fase de 

execução penal, o acordo deve ser considerado como elemento favorável à 

progressão de regime e ao livramento condicional. 



168 

 

 
 

III - Caso seja imputada ao ofensor a prática de mais de um delito 

envolvendo violência doméstica contra a mulher, o limite de quatro anos 

corresponderá à soma das penas cominadas ou aplicadas. 

§12. Nas hipóteses de descumprimento do acordo, de desistência de 

qualquer das partes do procedimento de mediação, da inviabilidade de seu 

prosseguimento ou de o ofensor tornar a praticar ato de violência contra a 

ofendida, o mediador deverá comunicar imediatamente ao juiz competente, 

retomando-se o curso da persecução penal no estágio em que se encontre, 

bem como do prazo prescricional respectivo. 

§13. Os casos poderão ser reenviados à mediação, nos termos do §2º, 

todavia, nesta hipótese, não decorrerá qualquer efeito no processo penal.    

§14. Em nenhuma hipótese o procedimento de mediação poderá ser 

considerado em prejuízo do ofensor, nem as informações eventualmente 

colhidas serem utilizadas em processo judicial.”  

 

Tendo em vista a redação ora proposta, cumpre tecer alguns comentários e 

justificar algumas opções aqui realizadas. 

Inicialmente, cabe pontuar que a alteração da Lei nº 11.340/06 com vistas à 

institucionalização da mediação para casos que envolvam violência doméstica e familiar 

contra a mulher busca promover a autonomia dos envolvidos, bem como dar voz à mulher 

vítima de violência, dado que ofensor e vítima abandonam a posição de objetos do processo e 

tornam-se protagonistas na gestão do seu conflito.  

Faz-se oportuno esclarecer que a criação de um microssistema voltado às 

especificidades da violência doméstica não afasta a importância de ser disciplinado um 

sistema geral de aplicação dos métodos restaurativos, com a promulgação de uma lei de 

mediação penal e as respectivas alterações no Código Penal e no Código de Processo Penal, 

sistema geral sobre o qual não se avançará por fugir ao escopo deste trabalho. Com efeito, a 

Justiça Restaurativa possui amplo âmbito de aplicação e oferece muitas possibilidades de 

promoção da democracia participativa na justiça criminal, não podendo ser descartada a sua 

implementação em áreas diversas da violência doméstica.   
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Ademais, necessária a remição à Lei nº 13.140/15
198

, que dispõe sobre a mediação 

como meio de solução de controvérsias entre particulares, que deverá ser aplicada 

subsidiariamente, no que não for incompatível com esta proposta, de forma a reforçar as 

balizas legais já existentes no que tange ao procedimento de mediação no Brasil. Embora trate 

de conflitos cíveis, a lei traz disposições de ordem geral relativas à mediação, tais como 

princípios norteadores, orientações quanto ao procedimento de mediação judicial 

propriamente dito e critérios para a admissão de mediadores judiciais. Prevê, também, que as 

partes sejam assistidas por advogado.
 199

 
200

 

Quanto à posição da mediação em relação ao sistema penal, optou-se por uma 

solução intermediária entre (i) o modelo português, que inseriu a mediação na dinâmica da 

persecução penal, mas possui aplicação restrita a infrações de menor gravidade, sendo vedada 

a aplicação à violência doméstica, de maneira que os dispositivos que regulamentam a 

mediação são orientados à reparação do dano, de acordo com o tipo de delito a que se 

destinam, e (ii) o modelo belga, para o qual a mediação é totalmente externa ao sistema penal, 

realizada por Organizações Não-Governamentais, e que possui como desvantagem a 

circunstância de ser uma faculdade do magistrado levar em conta o resultado da mediação por 

ocasião da prolação da sentença, além das dificuldades de fiscalização das ONGs. Na presente 

proposição, por sua vez, a mediação é realizada por mediador externo aos quadros do Poder 

Judiciário e em ambiente diverso daquele em que realizadas audiências judiciais, porém o 

acordo obtido pelas partes está sujeito à homologação pelo magistrado, que realiza um 

controle de legalidade. 

Superados esses aspectos, importante destacar três características essenciais do 

Projeto de alteração legislativa, que possuem, como escopo, a valorização da vontade das 

partes. 

A primeira delas é a previsão de reunião de todas as demandas que envolvam as 

partes, inclusive questões cíveis (tais como divórcio, partilha de bens, discussão de guarda dos 

filhos, entre outros), o que contempla processos criminais, inquéritos, processos cíveis em 
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 A Lei nº 13.140/15 foi abordada no item 3.2. Aberturas legislativas aos métodos alternativos de solução de 

conflitos nos âmbitos cível e penal. 
199

 MORGADO defende que a participação de advogado nas práticas restaurativas constitui uma forma de 

garantir os direitos de seus clientes. O advogado não pode, todavia, ocupar o papel de protagonista ou interferir 

no direito de fala dos envolvidos, por violar as diretrizes restaurativas (MORGADO, 2018, p. 192). 
200

 Nos termos do artigo 26 da Lei nº 13.140/15: 

Art. 26.  As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, ressalvadas as hipóteses 

previstas nas Leis nos 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001. 
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andamento e demais questões que as partes entenderem pertinente ser discutidas em sede de 

mediação. Por sua vez, a previsão de comunicação ao juízo correspondente, tratando-se de 

demandas cíveis, visa evitar que o magistrado responsável pelo processo profira uma decisão 

que possa ir de encontro ao pactuado na mediação, cabendo ao juiz avaliar se não será melhor 

aguardar o resultado das sessões. 

Durante as sessões de mediação podem ser formalizados acordos versando sobre 

essas questões, que deverão ser remetidos aos juízos competentes para homologação, 

observando-se o procedimento previsto na lei civil (§7º). O objetivo é que o conflito seja 

abordado na sua totalidade, promovendo-se a efetiva pacificação do contexto conflituoso e o 

acesso à justiça, eis que as partes podem discutir todas as suas demandas em um único espaço. 

Isso é muito relevante ao se considerar as características de boa parte dos conflitos relativos à 

violência doméstica, qual seja, que o delito praticado corresponde apenas a uma diminuta 

parcela de um contexto complexo que envolve uma relação continuada e que, por vezes, não 

poderá ser totalmente rompida
201

.  

Trata-se de uma proposta inspirada no trabalho realizado pelo Projeto Íntegra. 

Conforme observado, as partes frequentemente manifestam em mediação a necessidade de 

discutir demandas cíveis que, por vezes, estão relacionadas com o contexto conflituoso que 

ocasionou o delito. As demandas extrapenais, aliás, de forma reiterada são de maior interesse 

para os mediandos do que o delito, de maneira que a discussão visando à pacificação acaba se 

voltando para o contexto maior. Assim, o diferencial da mediação em violência doméstica em 

relação a uma mediação penal de caráter geral que eventualmente venha a ser instituída por lei 

será a possibilidade de discutir todas as questões que os mediandos trouxerem, sem excluí-las 

da mediação apenas porque não dizem respeito ao delito. Todavia, de nada adiantar firmar 

pactos em matéria civil se eles não puderem ser homologados judicialmente, sob o risco de 

haver uma decisão judicial da Vara da Família conflitante com o pactuado pelas partes.  

O segundo aspecto essencial da lei diz respeito à redução do poder decisório do 

juiz ou da autoridade policial (a depender do estágio da persecução penal) ao mínimo 

necessário no que diz respeito à mediação. O mediador, por outro lado, adquire relevância na 

medida em que pode concluir pela impossibilidade do procedimento de mediação. Entende-se 
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 A título de exemplo, pode-se citar a hipótese de um casal que, a despeito do término da relação amorosa, 

precisará manter algum nível de interação em razão da existência de filhos comuns. Nesses casos, entende-se ser 

o melhor para todos os envolvidos, inclusive os filhos, que os pais consigam se comunicar de forma respeitosa 

por ocasião das tratativas a respeito dos assuntos relacionados a eles. 
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que o mediador possui mais condições do que o magistrado para aferir se a mediação é viável, 

dado que possui capacitação específica para isso.  

Busca-se regulamentar exaustivamente, de um lado, os efeitos da mediação no 

processo penal e, de outro, dispor o mínimo possível sobre o procedimento de mediação em 

si. Quanto aos efeitos penais da mediação, faz-se necessária uma regulamentação detalhada, 

em observância ao princípio da legalidade, eis que a mediação terá efeitos penais, podendo até 

resultar na extinção da punibilidade do ofensor. Já no tocante ao procedimento de mediação, 

busca-se estabelecer apenas as balizas gerais, deixando para o mediador e as partes 

determinarem a forma como as sessões serão conduzidas, sob pena de desvirtuar o método
202

. 

Nesse sentido de afirmação da autonomia das partes, quando o encaminhamento 

do caso à mediação for realizado diretamente pelo magistrado, ou após solicitação do 

Ministério Público, é necessária a concordância de ofensor e vítima.  

Na hipótese das partes envolvidas solicitarem o encaminhamento, por sua vez, o 

juiz deverá necessariamente efetivá-lo, sem a aplicação de quaisquer requisitos que não a 

manifestação de vontade livre do ofensor e da ofendida
203

 (§2º, III). Com efeito, condicionar a 

ocorrência da mediação à discricionariedade do magistrado ou de outra autoridade colidiria 
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 Sobre a inviabilidade da edição de uma lei detalhando o passo-a-passo da mediação, VASCONCELOS 

assevera que “o procedimento de mediação pode variar em função do modelo utilizado e, também, das 

circunstâncias do caso ou estilo do mediador [...] Ocorre que, em face da sua informalidade, a rigor não há 

etapas, mas um roteiro que ajuda o mediador a seguir uma sequência de técnicas e habilidades, para a evolução 

do processo, num encadeamento que vai das atitudes e providências iniciais até o final da mediação, com ou sem 

formalização de um termo final de acordo. Esta observação é especialmente aplicável à mediação transformativa, 

pois nela, mais do que nas demais abordagens, o mediador evita atitudes diretivas, não propõe regras prévias, 

deixa que os comportamentos fluam e construam seus próprios caminhos. Daí porque não há, propriamente, uma 

lei de mediação, no sentido do detalhamento passo a passo da mediação. [...] os marcos legais ou regulamentares 

da mediação estabelecem regras garantidoras da segurança jurídica do procedimento e dos participantes, 

hipóteses judiciais e extrajudiciais da sua aplicação, princípios, deveres do mediador e exigências para 

capacitação e cadastramento de mediadores judiciais. A mediação propriamente dita não está na lei, mas na 

linguagem ordinária das pessoas, na transdisciplinaridade, nas expressões espontâneas de sentimentos, interesses 

e necessidades dos mediandos, tendo como fundamentos iniciais a cooperação e a boa-fé. A qualidade da 

mediação, especialmente no tocante ao desempenho do mediador, está na concretização das habilidades 

(competências) comunicativas [...]aplicadas apropriadamente nas ‘etapas’ da mediação” (VASCONCELOS, 

2017, pp. 205-206). 
203

 Anote-se que a manifestação de vontade das partes pressupõe que sejam capazes para tanto, nos termos da lei, 

conforme consta do §1º. Além desse requisito formal, VALVERDE sustenta que as pessoas devem atender a 

critérios mínimos para que possam participar do procedimento de mediação, quais sejam: capacidade mínima de 

comunicação, empatia e consciência da norma. Não atendidos estes requisitos, deve ser afastada de plano a 

possibilidade de participar (2008, p. 28).  
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com a finalidade básica da proposta, que é valorizar a autonomia das partes na gestão de sua 

controvérsia
204

. 

Quanto ao consentimento das partes para o encaminhamento do caso à mediação, 

faz-se pertinente o questionamento acerca da aptidão da vítima para consentir, uma vez que 

pode estar em uma situação de vulnerabilidade em relação ao ofensor. Tal inquietação remete, 

contudo, à própria dificuldade em se realizar a mediação em delitos que envolvam violência 

doméstica contra a mulher, pois em tese as partes iniciariam o procedimento em uma situação 

de desequilíbrio.  

No tocante ao consentimento da vítima, há que se ponderar que sua manifestação 

de vontade, nesse momento, não gera qualquer efeito além do encaminhamento do caso à 

mediação, de maneira que, se eventualmente estiver sendo coagida a participar pelo ofensor e 

o magistrado não perceber, dificilmente tal circunstância passará despercebida pelo mediador, 

que pode, conforme previsão contida no §4º, encerrar a mediação.  

Já no tocante à desigualdade de poderes entre ofensor e vítima, deve-se atentar 

para uma das características essenciais da mediação, em especial da mediação transformativa, 

que consiste no empoderamento das partes. Nesse sentido, um mediador devidamente 

capacitado dispõe de ferramentas para lidar com situações de desequilíbrio e conduzir o 

procedimento de maneira a promover o equilíbrio entre as partes
205

. Caso isso se mostre 

inviável, ele ainda poderá determinar o encerramento da mediação. Com efeito, não se pode 

pressupor a inviabilidade do método e a incapacidade das partes para dele participar. 

O terceiro aspecto a ser destacado é a suspensão do inquérito ou processo penal e 

os efeitos penais gerados pela mediação. Entende-se ser um contrassenso o Estado estimular 

as pessoas a assumirem uma posição de protagonismo na resolução de seus conflitos e, 

concomitantemente, desconsiderar o que as partes decidiram, de maneira que a decisão 

judicial deve levar em conta o teor do acordo realizado. Além disso, considera-se que a 

mediação, a depender do caso, pode ser uma resposta do Estado suficiente para (i) sinalizar à 

sociedade que alguma providência foi tomada em relação ao delito praticado e (ii) mais do 
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 Em crítica ao Projeto de Lei nº 7.006/06, ACHUTTI e PALLAMOLLA destacam que, naquela sede, “há um 

excesso de controle por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público quanto ao encaminhamento dos casos e 

quanto ao conteúdo dos acordos, o que poderia gerar em redução significativa da autonomia das partes; 

[também] não há referência aos crimes ou contravenções que poderiam ser submetidos ao procedimento 

restaurativo, podendo resultar apenas no envio de casos de menor potencial ofensivo” (2013, p. 07). 
205

 A título de exemplo, podem ser citadas a possibilidade de reuniões individuais e a realização de grupos de 

pré-mediação, já mencionados no item 4.5. supra. 
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que ser menos lesiva do que a persecução penal aos interesses dos envolvidos, pode ser 

satisfatória tanto para autor quanto vítima, efetivando o acesso à justiça.  

Defende-se não existir motivo, assim, para manter a persecução penal quando o 

conflito foi pacificado, exceto quando a pena aplicada for a superior a quatro anos, ocasião em 

que o acordo deverá considerado como circunstância atenuante, não acarretando a extinção da 

punibilidade. Entende-se, nesses casos, que a tutela penal não deve ser afastada, por se tratar 

de crimes mais graves, sob pena de transmitir uma mensagem errônea de banalização do 

tratamento da violência doméstica. Isso não significa, todavia, que a mediação não deve ser 

promovida nesses crimes, cabendo ao mediador e aos envolvidos decidir pela sua viabilidade. 

De outra face, as partes devem ser informadas sobre a possibilidade de 

encaminhamento à mediação, que poderá ocorrer em qualquer fase do inquérito policial ou 

processo, inclusive após a sentença (§2º, I). De fato, não deve haver restrição à remessa de 

casos à mediação, ou seja, todos os casos são passíveis de serem encaminhados, 

independentemente da gravidade do delito imputado ao investigado/réu/condenado e de suas 

condições pessoais (personalidade, reincidência etc.)
206

. O objetivo é evitar que a mediação 

fique restrita apenas aos crimes de bagatela, como usualmente ocorre quando não estabelecida 

claramente sua aplicação geral (ACHUTTI; PALLAMOLLA, 2013, p. 07)
 
.  

As partes podem recusar a mediação, bem como desistir a qualquer momento, 

como decorrência inafastável do princípio da voluntariedade (§2º, II). Nesse sentido, 

ressaltam-se ainda alguns outros princípios essenciais à mediação no §3º, indicando-se, 

ademais, que esta deve ocorrer em ambiente próprio, diverso do local de eventual julgamento, 

e ser conduzida por mediador com capacitação específica para lidar com conflitos envolvendo 

violência de gênero, dado suas especificidades como o potencial desequilíbrio entre as partes 

e risco de revitimização, devendo zelar, sobremaneira, pela observância dos princípios 

supramencionados, em particular a voluntariedade (§4º).  

Note-se que, no sentido de reforçar a adequação do procedimento a ser 

desenvolvido e a proteção à vítima, incumbirá ao próprio mediador analisar a viabilidade da 

mediação. Para tanto, poderá realizar sessões individuais (caucus) com as partes de forma a 
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 Nesse sentido, sobre os critérios para encaminhamento de casos à mediação penal, ALMEIDA defende que “a 

reincidência NÃO deve ser fator de exclusão. Para além de um imperativo humanista e de acordo com a 

dignidade humana, há que considerar ainda um outro argumento: se, precisamente, a reação penal falhou, talvez 

(em certos casos com prognóstico favorável) seja indicado fazer face ao problema através de uma abordagem 

diferente (2005, p. 45). 
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constatar eventuais desequilíbrios e promover, se necessário, o empoderamento dos 

envolvidos. (§4º, I) No entanto, se por motivos concernentes ao estado geral das partes ou ao 

tipo de conflito a ser mediado, entenda, a qualquer tempo, que a mediação não deva ser 

realizada ou mantida, deverá informar imediatamente ao Juízo, de forma fundamentada (§4º, 

II), que determinará a continuidade da persecução penal (§12º). 

Nos termos da parte final do §3º, o serviço de mediação deverá contar com uma 

equipe de apoio formada por ao menos um psicólogo e um assistente social, bem como com 

uma estrutura de “rede”, a fim de promover o rápido e efetivo encaminhamento dos 

mediandos a serviços de saúde, educação, assistência social, psiquiatria, dentre outros, 

conforme as suas necessidades. O acesso a tais serviços constitui elemento importante no 

processo de fortalecimento dos mediandos. Destaque-se, ainda, a importância do oferecimento 

de atendimento psicológico aos mediandos, buscando promover a sua autonomia e 

autoconhecimento. A elaboração das questões internas na psicoterapia facilita a abordagem 

das questões objetivas nas sessões de mediação
207

. 

Além disso, a mediação deve ocorrer em espaço diverso do destinado à realização 

de audiências, com o intuito de promover a efetiva separação dos procedimentos e assegurar a 

independência do mediador. Caso o ofensor esteja preso, a mediação deve ocorrer fora do 

estabelecimento prisional
208

. 

Importante ressaltar que quando o caso for encaminhado à mediação, ocorre a 

suspensão do inquérito ou processo penal em curso, bem como do prazo prescricional, não 

atingindo, contudo, a execução de pena já iniciada (§5º). A previsão de suspensão do prazo 

prescricional foi inspirada na já mencionada Lei nº 13.140/15, que regulamenta a mediação 
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 Cuida-se de outra proposta inspirada na metodologia do projeto Íntegra. É bastante comum as partes 

chegarem à mediação com uma postura agressiva decorrente de mágoas e ressentimentos, que inviabilizam o 

diálogo. Com o auxílio da psicoterapia, as partes conseguem se organizar internamente e assumir uma postura 

cooperativa, tornando as sessões mais produtivas. 
208

 A ocorrência da mediação em ambiente diverso do que ocorrem as audiências, bem como fora do ambiente 

prisional, visa resguardar os princípios restaurativos, bem como delimitar para os mediandos que se trata de um 

espaço independente do sistema criminal, ainda que se mantenha um grau de vinculação. Trata-se de disposição 

com parcial inspiração no modelo belga, embora na Bélgica haja um distanciamento maior em relação ao sistema 

de justiça criminal, pois a mediação é realizada por ONGs em suas sedes (ACHUTTI, 2014, p. 214). Tal modelo 

parece ser difícil de ser transportado em sua integralidade para o contexto brasileiro, em razão das dificuldades 

em fiscalizar o trabalho realizado nas ONGs.  
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para causas cíveis, a qual no seu artigo 17, parágrafo único, determina a suspensão do prazo 

prescricional durante a mediação
209

.  

Com efeito, ainda que na presente proposta haja o limite de um ano para o 

encerramento do procedimento da mediação, com a suspensão do prazo prescricional busca-se 

evitar que o acusado se utilize da mediação apenas para que o seu processo prescreva em 

crimes com pena cominada mais baixa, gerando impunidade e frustrando os objetivos da 

proposta. 

Por sua vez, a suspensão do inquérito ou processo penal encontra paralelo no 

Projeto de Lei nº 7.006/06, que propõe alterações no Código de Processo Penal a fim de que o 

Ministério Público possa se abster de oferecer denúncia enquanto estiver em curso 

procedimento restaurativo, bem como possa ser suspenso o curso da ação penal quando 

recomendável o uso de práticas restaurativas
210

. 

O procedimento de mediação deve ser encerrado em no máximo seis meses, 

podendo ser estendido por igual período mediante solicitação fundamentada do mediador 

responsável pelo caso (§5º). A fundamentação deve explicitar a necessidade de prorrogação 

sem, no entanto, informar detalhes do caso, a fim de não comprometer a confidencialidade 

que orienta o procedimento. A delimitação do prazo baseia-se na média de duração dos casos 

observados na pesquisa prática e visa não suspender de forma indeterminada o curso do 

processo e da prescrição penal.  

Caso seja obtido um acordo, o mediador, comunicará sua ocorrência ao 

magistrado, que poderá homologá-lo, após manifestação do Ministério Público, conforme §6º.   

Remetido ao juiz para homologação, este somente poderá ser recusado em caso de 

irregularidade, ilegalidade e ou ausência de voluntariedade, critérios emprestados da Lei nº 

12.850/2013, que em seu bojo traz outra relevante abertura ao consenso no processo penal 
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 Segue a redação do artigo 17 da Lei nº 13.140/15: “Art. 17. Considera-se instituída a mediação na data para a 

qual for marcada a primeira reunião de mediação. Parágrafo único.  Enquanto transcorrer o procedimento de 

mediação, ficará suspenso o prazo prescricional”. 
210

 Segue a redação dos artigos 14 e 14 do PL 7.006/06: “Art. 14 - São acrescentados ao artigo 24, do Decreto-lei 

n. 3.689, de 3 de outubro de 1941, os parágrafos terceiro e quarto, com a seguinte redação: § 3º - Poderá o juiz, 

com a anuência do Ministério Público, encaminhar os autos de inquérito policial a núcleos de justiça 

restaurativa, quando vitima e infrator manifestarem, voluntariamente, a intenção de se submeterem ao 

procedimento restaurativo. § 4º – Poderá o Ministério Público deixar de propor ação penal enquanto estiver em 

curso procedimento restaurativo. Art. 15 - Fica introduzido o artigo 93 A no Decreto-lei n. 3.689, de 3 de 

outubro de 1941, com a seguinte redação: Art. 93 A - O curso da ação penal poderá ser também suspenso quando 

recomendável o uso de práticas restaurativas” 
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brasileiro consubstanciada nos acordos de colaboração premiada (artigos 4º e ss.)
211

. Como 

naquele contexto, não cabe ao juiz interferir nas pactuações formuladas pelas partes, mas tão 

somente o controle formal de seu desenvolvimento e correição legal, afastando-se eventual 

juízo quanto à proporcionalidade das cláusulas acordadas. Cuida-se, novamente, de disposição 

destinada a assegurar a autonomia das partes na gestão do conflito. 

No entanto, acolhendo as inovações do direito português (6º, 1 e 2, da Lei nº 

21/2007), o acordo celebrado não poderá conter obrigação que viole a dignidade da 

contraparte ou se estenda por mais de um ano (§6º)
212

.  

Importante esclarecer que a obrigação a que se refere o artigo diz respeito 

especificamente a alguma prestação destinada a reparar o dano causado à vítima com a prática 

do delito. Todavia, em razão das especificidades dos conflitos envolvendo violência 

doméstica, não necessariamente o acordo conterá uma obrigação de reparar o dano, podendo 

apenas ser reconhecida pelas partes e pelo mediador a pacificação do conflito, a depender das 

circunstâncias do caso concreto. Ademais, não faria sentido impor a limitação temporal de um 

ano a pactos destinados a regrar a convivência familiar (como por exemplo, compromissos 

firmados com relação aos cuidados com os filhos). 

Há a previsão de sessões de monitoramento cuja periodicidade deve ser 

determinada pelo mediador que, após o período máximo de dois anos, informará ao juízo 

acerca do cumprimento do acordo pelas partes. As sessões de monitoramento são importantes 

para verificar a necessidade de ajuste dos pactos firmados pelas partes, porém não convém 

estabelecer sua periodicidade em lei, sendo mais razoável deixar ao arbítrio do mediador, que 

fará essa determinação com base nas especificidades do caso concreto. 
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 Conforme dispõe o artigo 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/2013: “Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo 

termo, acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para 

homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, 

sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu defensor”. 
212

 Nesse sentido, ALMEIDA, referindo às medidas de reconciliação estabelecidas pelas partes em mediação 

penal no direito português, assevera que “todas as medidas devem ser admitidas, desde que não sejam 

humilhantes e ofensivas da dignidade do delinquente. A criatividade é um fator positivo poderosíssimo, 

catalisando, neste caso, o que há de melhor no ser humano enquanto cidadão. Para além disso, limitar a 

mediação a um catálogo seria amputá-la de uma de suas mais preciosas e fecundas virtualidades: a busca e 

construção da resposta adequada, do ponto de vista de ambas as partes. É nessa construção a dois que assenta a 

ponte que vai levar à apaziguação dos intervenientes e reforçar o cimento social, ultrapassando a ruptura 

produzida pelo crime. Mesmo a ‘proporcionalidade’ deve aqui ser entendida de forma muito lata, pois serão as 

partes o melhor juiz da proporcionalidade. Uma das virtualidades positivas da mediação é precisamente 

proporcionar uma ‘troca’ entre agente e vítima sobre a gravidade (subjectiva) dos factos. Em casos de medidas 

indignas ou fortemente desproporcionadas, o acordo deve ser rejeitado pelo homologador (se o mediador não 

tiver logrado obviar ao mesmo); mas tal só deve acontecer como ultima ratio (2005, p. 48). 
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Observe-se que a gravidade do delito (pena máxima superior ou inferior a quatro 

anos) apesar de não obstar a remessa do caso à mediação, refletirá nos possíveis efeitos na 

persecução penal. 

Caso haja o efetivo cumprimento e o delito imputado ao ofensor possuir pena 

privativa de liberdade cominada de até 4 anos, o juiz decretará a extinção da punibilidade, 

com a extinção do inquérito policial ou do processo judicial. A opção pelo limite de 4 anos se 

baseia no critério para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de 

direitos previsto no artigo 44 do Código Penal
213

. Se ao ofensor for imputada pena superior a 

4 anos, o acordo deverá ser considerado pelo magistrado na fixação da pena como 

circunstância atenuante
214

. Por fim, caso o processo esteja em fase de execução, o acordo deve 

ser considerado para a aplicação da progressão de regime e livramento condicional.  

As sessões de mediação podem ser realizadas com ambas as partes ou com cada 

uma separadamente, de acordo com a necessidade do caso concreto.  

Caso a mediação não seja bem-sucedida, o feito volta a transcorrer normalmente. 

Neste caso, a participação do acusado no procedimento de mediação em hipótese alguma 

poderá ser valorada em desfavor do réu, nem tampouco ser considerada como uma confissão.  

Ademais, os casos podem ser enviados mais de uma vez à mediação, porém, a 

partir da segunda remessa, o seu resultado não surtirá qualquer efeito no processo penal, eis 

que não é razoável que a jurisdição seja acionada e suspensa reiteradamente, à mercê das 

oscilações dos mediandos.  

Trata-se, enfim, de uma proposição que resulta dos achados que compõem este 

trabalho, mas que poderia ser aprimorada mediante o amplo debate com diversos setores da 
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 Optou-se apenas pelo critério temporal, embora o artigo 44 do Código Penal preveja outros requisitos para a 

substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Com efeito, a aplicação dos outros 

critérios (não ter sido o delito cometido com violência ou grave ameaça, não reincidência em crime doloso, 

culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do condenado, bem como os motivos e as 

circunstâncias) acabaria por inviabilizar a aplicação do instituto. 
214

 No tocante à não previsão de extinção da punibilidade para crimes com penas superiores a quatro anos, LUZ 

assevera que “o restaurativismo não é uma mudança total de paradigma que intenta exterminar por completo o 

modelo punitivo, porque a Justiça Restaurativa admite o seu recorte inicial e determina que, para casos mais 

considerados socialmente graves (contexto obtido a partir de cada contexto social e histórico, por meio de um 

diálogo entre os atores sociais), o sistema punitivo deve permanecer em vigor, apesar da crise, uma vez que a 

comunidade, ainda focada na ideia de perigosidade, não tem condições concretas de aceitar a reparação como 

única resposta. Para esses casos, infelizmente, o paradigma restaurativo não pode, ainda, ser a regra, porque iria 

contrariar um dos objetivos precípuos do direito, de manutenção da paz social” (2012, p. 114). 
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sociedade – em especial mediadores atuantes no sistema de justiça e movimentos sociais, 

sobretudo feministas –, que certamente a enriqueceriam consideravelmente.  
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6. CONCLUSÃO 
 

 

O presente trabalho buscou investigar a viabilidade de se aplicar a mediação penal 

aos conflitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, sujeitos à 

incidência da Lei nº 11.340/06. 

Inicialmente, estabeleceu-se, como premissa, que o Direito Penal em um Estado 

Democrático de Direito deve ser restrito ao mínimo necessário, limitando-se, com isso, o 

poder punitivo estatal. Logo, embora exista uma tendência em sentido contrário na atualidade, 

com a utilização indiscriminada do sistema punitivo para responder às demandas sociais, 

conclui-se ser esta uma opção equivocada, por comprometer a efetiva aplicação do direito e a 

credibilidade do sistema penal.  

Como decorrência do Direito Penal Mínimo, o princípio da subsidiariedade 

estabelece que o recurso ao Direito Penal, por ser ele o mais gravoso instrumento de que se 

pode valer o Estado, só se justifica quando não tenham logrado êxito os meios coativos menos 

gravosos e de natureza não penal. Assim, frisa-se a importância de se buscar, sempre que 

possível, alternativas à tutela penal para o fim de responder aos conflitos sociais. 

No segundo capítulo, por sua vez, procurou-se analisar o conceito de violência de 

gênero, bem como o seu desenvolvimento no âmbito da família. Além disso, efetuou-se uma 

abordagem mais detida da Lei Maria da Penha. 

 Observou-se, assim, que a violência de gênero, em particular a levada a efeito no 

âmbito da família, está intimamente relacionada ao modelo patriarcal de relações familiares e 

sociais, fortemente influenciado pela cultura da hegemonia masculina. Nesse contexto, o 

efetivo combate à violência de gênero passa por uma necessária transformação social, com a 

superação da cultura de submissão da mulher. 

Em seguida, analisaram-se diversos aspectos da Lei nº 11.340/06, diploma 

promulgado para atender às demandas de movimentos feministas por uma lei que firmasse o 

compromisso de promover os direitos humanos das mulheres, especialmente após o 

sentimento de banalização da violência de gênero causado pela Lei nº 9.099/95, com a 

aplicação de suas medidas despenalizadoras.  
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A Lei Maria da Penha representa, de fato, um compromisso do Estado brasileiro 

com o combate à violência contra a mulher e contém importantes disposições no que tange ao 

fomento de políticas públicas nesse sentido.  

Entretanto, o referido diploma apresenta alguns problemas no que concerne às 

suas disposições penais, sobretudo porque aposta, de forma equivocada, na tutela penal como 

meio de promoção de mudanças sociais, mais especificamente, o combate à violência de 

gênero. 

 Ademais, trata de maneira uniformizadora toda a pluralidade de casos concretos, 

desconsiderando, por vezes, a vontade da mulher vítima ou mesmo atuando contra o seu 

interesse, na ânsia de protegê-la. Note-se que a jurisprudência também contribui nesse 

sentido, como se verifica, por exemplo, na decisão do Supremo Tribunal Federal que afirmou 

ser pública incondicionada a ação penal nos crimes de lesão corporal leve que envolvam 

violência doméstica, afastando uma condição de procedibilidade (representação) que tinha por 

objetivo dar voz à vítima.  

Assim, com o intuito de propor uma nova forma de abordagem para os delitos 

cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, no terceiro capítulo foram 

apresentados os principais métodos alternativos de solução de conflitos, com destaque para a 

mediação. A partir dos diplomas legais existentes, nota-se que existe um movimento de 

incorporação de tais métodos no direito brasileiro, embora os avanços maiores tenham 

ocorrido, sem dúvida, na seara cível.  

No âmbito penal, destaca-se a Justiça Restaurativa, com alguma consolidação no 

Brasil no que tange à delinquência juvenil e delitos de menor potencial ofensivo. Embora a 

mediação não possa ser considerada como parte da Justiça Restaurativa – no sentido proposto 

por HOWARD ZEHR, em que se parte do pressuposto de que há um delinquente a ser 

reintegrado e uma vítima demandando a reparação do dano causado a esta –, há autores que 

defendem a mediação enquanto um procedimento restaurativo em sentido amplo, como um 

conjunto de práticas que visam promover a reflexão e o diálogo entre os envolvidos no 

conflito que ocasionou o delito, objetivando a construção de um contexto positivo. Essa 

possibilidade é reforçada pelo fato de que a Justiça Restaurativa não possui um método fixo, 

mas antes constitui um conjunto de práticas. 
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A mediação, de fato, não pode ser identificada com a Justiça Restaurativa, nesses 

termos, porque afasta-se da premissa de que há um culpado e uma vítima. Em que pese a 

flexibilidade metodológica, existem princípios inafastáveis que a norteiam, sendo um deles a 

imparcialidade do mediador, que certamente seria comprometida caso recebesse os mediandos 

com a rotulação advinda do Direto Penal. Além disso, a mediação parte da perspectiva 

relacional do conflito e busca a corresponsabilização, leituras que vão de encontro aos papéis 

engessados de ofensor e ofendida.   

Nesse caminho, a mediação transformativa, por buscar primordialmente a 

transformação da relação entre os mediandos, mostra-se bastante promissora para os conflitos 

envolvendo os delitos sujeitos à aplicação da Lei Maria da Penha, por se tratarem, em sua 

maioria, de relações continuadas e que, por vezes, não poderão ser totalmente rompidas, 

mesmo com o término do relacionamento amoroso (caso seja um casal).  

Com efeito, é comum existirem questões alheias ao delito – que podem até ter 

contribuído para o aumento da tensão – e que precisarão ser resolvidas, dando margem a 

novos episódios de violência, tais como formalização de divórcio, partilha de bens etc. Se 

houver filhos comuns, a situação será ainda mais complexa, pois dificilmente agressor e 

vítima poderão romper completamente o vínculo entre si antes da maioridade dos filhos. 

No quarto capítulo, a seu turno, foi documentada a pesquisa de campo realizada 

no Projeto Íntegra – Gênero e Família, atuante no Fórum de Santana, em São Paulo/SP. A 

partir dos casos observados, consideravelmente diversos entre si, foi possível notar que os 

problemas comunicacionais eram uma constante.  

Quase todos os casos observados chegaram ao fim e, desses, em nenhum houve 

condenação. Isso se deve, em grande parte, ao fato de terem sido encaminhados por juízes, 

promotores e defensores públicos, passando pelo filtro de instâncias desprovidas de 

conhecimento técnico acerca da mediação e suas possibilidades. Dessa forma, acabam sendo 

encaminhados predominantemente casos de menor gravidade ou em que não há risco iminente 

para a vítima, sendo que em muitos não há elementos aptos a sustentar uma condenação, 

revelando a percepção dessas instâncias sobre a aplicabilidade subsidiária da mediação penal. 

Todavia, defende-se neste trabalho que o mediador possui melhores condições de 

se inteirar do conflito e suas particularidades e verificar a viabilidade da mediação, 

independentemente da gravidade do delito praticado. Por esse motivo, na proposta de reforma 
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legislativa constante do capítulo cinco procura-se restringir o poder de decisão do juiz acerca 

da remessa do caso à mediação penal, valorizando a autonomia das partes e a maior 

proximidade do mediador com elas.  

A observação dos grupos mistos, por sua vez, mostrou ser essa uma forma de 

discutir questões relacionadas à temática de gênero e promover a reflexão por meio do debate 

entre réus e vítimas de delitos envolvendo violência doméstica. Cuida-se de um importante 

instrumento de reflexão e empoderamento de ofensores e vítimas, essencial para se promover 

a mudança cultural necessária ao combate efetivo da violência contra a mulher.  

A criação de grupos de discussão não consta do projeto de alteração legislativa 

por demandar um aparato significativamente maior e custoso, conforme já salientado por 

ocasião dos relatos dos grupos mistos. Porém, deve-se destacar que os grupos são ferramentas 

importantes de transformação social e podem ser de grande ajuda para o mediador, dado que 

os mediandos que já participaram de grupos podem chegar à mediação com suas posições 

mais flexibilizadas pela reflexão prévia.  

Como referido, no quinto capítulo foi desenvolvida uma proposta de alteração da 

Lei nº 11.340/06, com o objetivo de acrescentar a possibilidade de remessa dos casos 

envolvendo delitos de violência doméstica e familiar à mediação penal. A proposta teve como 

base os achados deste trabalho, a metodologia do Projeto Íntegra, o Projeto de Lei nº 7.006/06 

– que visa disciplinar a aplicação da Justiça Restaurativa no Brasil –, bem como críticas 

doutrinárias a ele dirigidas e as leis já existentes sobre mediação penal em Portugal e na 

Bélgica.  

Na proposta, a remessa à mediação importa na suspensão do inquérito ou processo 

e do prazo prescricional. Além disso, o resultado frutífero da mediação repercute no feito 

criminal, gerando a extinção da punibilidade, uma atenuação da pena ou benefícios na 

execução penal, a depender da gravidade do delito e do estágio em que a persecução penal se 

encontre no momento de remessa à mediação. 

No Projeto Íntegra a mediação acontece paralelamente ao processo, gerando 

efeitos apenas nos poucos espaços em que é permitido ao ofendido manifestar sua vontade no 

processo judicial, tais como em casos de ações penais privadas e condicionadas à 

representação.  
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Entretanto, entende-se que não faz sentido promover a autonomia das partes na 

gestão de seus conflitos e manter inalterada, concomitantemente, a resposta penal, 

preservando-se as posições de ofensor e vítima enquanto objetos do processo. Transmite-se às 

partes e à sociedade, com isso, a mensagem de que para o Estado de nada valeu todo o 

trabalho realizado em sede de mediação, visto que a necessidade de punir, com a pacificação 

formal do conflito, é mais relevante do que a pacificação concreta da sociedade.  

Anote-se que alguns dos casos observados no Projeto sequer deveriam ter 

ingressado no sistema penal (como o caso de M e H), razão pela qual se defende a 

possibilidade de encerramento do feito ainda durante o inquérito. Por outro lado, o processo, 

ainda que resulte em absolvição, também traz transtornos para os envolvidos – dado que o 

acusado sofre com o estigma de sua condição de réu – e para o Estado, que arca com as 

despesas de tramitação de um processo inócuo.  

Não colhe, por sua vez, a alegação de que a remessa à mediação com a 

possibilidade de repercussão no resultado da persecução penal pode transmitir à sociedade a 

mensagem de que a violência doméstica é uma questão privada ou de menor relevância. Com 

efeito, com a remessa do caso à mediação há uma resposta efetiva do Estado ao delito 

praticado, uma resposta voltada ao empoderamento das partes, em especial da mulher, que 

acaba tendo sua vontade esvaziada com o sistema atual, sendo que na mediação possuirá 

plenas condições de expressá-la. Assim, não se busca privatizar o conflito, mas empoderar 

tanto vítima quanto ofensor, que passam da posição de objetos do processo para a de 

protagonistas na gestão do seu conflito.    

Ademais, é evidente que a adesão voluntária do ofensor ao procedimento de 

mediação e o seu empenho em honrar os pactos firmados representa maior comprometimento 

com o sistema de justiça do que a sujeição forçada ao cumprimento da pena, motivo pelo qual 

se defende que a mediação produz efeitos positivos em termos de prevenção geral. A 

mensagem transmitida à sociedade quando há efetiva adesão à mediação parece 

consideravelmente mais forte do que a transmitida pela ameaça da pena.  

Encerra-se este trabalho, assim, com a esperança de que a humanização da 

resolução de conflitos, aqui representada pela mediação penal, posse ser vista como uma 

realidade viável, apta a atender aos anseios sociais e particulares envolvidos nos casos de 
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violência doméstica e familiar contra a mulher, sem empregar, de forma monolítica, a mais 

gravosa das instâncias formais de controle social. 
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