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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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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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