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Sobre o que a mediação penal 
(não) pode ser: uma abordagem
crítica das práticas luso-brasileiras

Cristina Rego de Oliveira*

Concerning what the penal mediation may 
(not) be: a critical approach about Brazilian and 
Portuguese practices

* Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina/UEL, Pós-Graduada em 
Sociologia Política, em Direito Penal e Criminologia, ambas pela Universidade Federal 
do Paraná/UFPR e, ainda, em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito 
Constitucional – ABdconst. Mestre em Ciências-Jurídico Criminais pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, publicando sua dissertação, intitulada como “Mediação Penal 
& Justiça - Da Ética da Alteridade como Fundamento Filosófico para a adoção das Práticas 
Restaurativas”. Participou do desenvolvimento do Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro – 
NAVES, no Ministério Público do Estado do Paraná, dentre os anos de 2013/2014. Atualmente, 
é Doutoranda em “Direito, Justiça e Cidadania no Século XXI” pela Faculdade de Direito e 
pelo Centro de Estudos Sociais, todos da Universidade de Coimbra. Bolsista do Programa de 
Doutoramento Pleno no Exterior pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), Processo n.° 1668/2015-3.

SUMáRiO: Introdução; 1. Notas sobre a Justiça Restaurativa; 1.1. 
Contextualização e definição; 1.2. Características; 1.2.1. Da concepção diversa 
sobre o conceito de crime: ofensa à relação intersubjetiva; 1.2.2. Importância 
da reparação dos danos; 2. Instrumento restaurativo em evidência: Mediação 
Penal; 2.1. Conceito; 2.2.  Princípios informativos da Mediação Penal; 2.3. Funções 
do mediador; 2.4. Importância da Mediação para os participantes; 3. Analise 
dos instrumentos legais destinados à regulamentação da Mediação Penal: um 
estudo comparado; 3.1. Da Mediação Penal de “adultos” em Portugal: Lei n.º 
21/2007, de 12 de junho; 3.2. Iniciativas legislativas no Brasil; 4. Perspectivas da 
Mediação Penal em Portugal: apresentação de dados estatísticos; 5. Hipóteses 
de trabalho sobre a ineficiência do Sistema de Mediação Penal em Portugal; 6. 
Considerações finais; 7. Referências Bibliográficas.
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Resumo: O texto aponta as principais características do paradigma 
restaurativo, detendo-se nos efeitos decorrentes de sua aplicação prática, 
especificamente através da utilização de um de seus instrumentos, qual 
seja, a Mediação Penal. Será análisado o conteúdo normativo da legislação 
portuguesa (Lei n.º 21/2007, de 12 de junho, que instituiu o Sistema de 
Mediação Penal) e, após, serão apresentadas hipóteses para compreender 
as razões de sua ineficácia, tomando-se como base os dados estatísticos 
mais recentes sobre o tema. Ainda, uma vez que o Brasil não possui estatuto 
jurídico semelhante ao lusitano, serão avaliadas algumas das iniciativas 
legislativas e dos projetos experimentais em andamento. 

ABSTRACT: The article points out the main features of restorative paradigm, 
stopping the effects of its practical application, specifically through the use 
of one of its instruments, namely, the Criminal Mediation. Will be parsed the 
normative content of Portuguese law (Law No. 21/2007 of 12 June, which 
established the Criminal Mediation System) and after, hypotheses will be 
presented to understand the reasons for its ineffectiveness, taking as base 
the most recent statistical data on the subject. Still, since Brazil doesn’t have 
legal status similar to the Portuguese, will be evaluated some legislative 
initiatives and pilot projects in progress.

PAlAvRAs-chAves: Justiça Restaurativa, Mediação Penal, Sistema de 
Mediação Penal Português, experiências brasileiras. 

KEywORDS: Restorative Justice, Criminal Mediation, Sistem of Criminal 
Mediation in Portugal, Brazilian experiences
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introdução

 Em evidência nos principais ordenamentos europeus e, mais 
recentemente, também enfatizadas nas discussões jurídico-políticas 
brasileiras, as práticas restaurativas surgem como formas diferenciadas de 
resolução de conflitos, aptas a fundamentar, sob muitos aspectos, a análise 
crítica acerca do modelo tradicional de monopólio estatal na construção 
da justiça. Entretanto, como será evidenciado, tais mecanismos deixam, 
por vezes, de constituírem-se sob os fundamentos materiais necessários à 
ruptura do estado de violência (que se associa à expansão do sistema penal 
repressivo), para serem, em muitos casos, apenas mais um dos “pacotes” 
de reformas da administração da Justiça, voltadas à redução das demandas 
(especialmente, da litigiosidade “de massa”), e consequente produção célere 
de respostas jurisdicionais, úteis e funcionais ao convívio em comunidade. 

 No Brasil, para além das medidas pontuais de alteração legislativa, 
a restauração em âmbito criminal avança, com pequenos e isolados passos 
(não fossem os debates realizados na academia), sendo pouco credível, em 
regra, pelos cultores do normativismo jurídico. Assim, timidamente, essas 
novas práticas tentam conquistar espaço no cenário institucional na medida 
em que se identificam projetos pilotos bem sucedidos, especialmente porque 
inovam nos modos de satisfação dos sujeitos envolvidos no conflito.

 De modo mais sistematizado, em Portugal, a propósito da 
normatização e consolidação do Sistema de Mediação Penal decorrente da Lei 
n.º 21/2007, de 12 de Junho, verifica-se que, na prática, sua expressão tornou-
se reduzida, causando pouco (ou nenhum) impacto na dinâmica monojurídica 
estatal consolidada nos moldes do pensamento jurídico tradicional. 

 Diante disso, a investigação pretende, antes de apresentar respostas 
às dinâmicas que circundam o complexo movimento de justiça restaurativa, 
suscitar hipóteses que, em tese, poderiam estar associadas ao fracasso do 
sistema lusitano. Para tanto, o texto será fragmentado, nos seguintes tópicos: 
em princípio, destacará os fundamentos teóricos da justiça restaurativa 
e da mediação penal, informando princípios, conceitos, origens, etc; na 
sequência, apresentará os contornos jurídicos da legislação portuguesa, 
com posterior apresentação do panorama restaurativo no Brasil. Após, serão 
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apresentados dados estatísticos acerca do funcionamento do Sistema de 
Mediação Penal de Portugal (SMP) e, finalmente, serão levantadas algumas 
hipóteses razoáveis para justificar a falência da prática no país.

1. Notas sobre a Justiça Restaurativa

1.1. contextualização e definição

 Contextualizar (e caracterizar) o surgimento do pensamento 
restaurativo significa apontar, ainda que de forma breve, que os 
desenvolvimentos teóricos que contestam a dinâmica de atuação do 
sistema penal – através do abolicionismo penal, da vitimologia e, ainda, 
pelo movimento de reforma do aparato judiciário (amplificado para todas as 
áreas de atuação do Direito) – são as linhas mestras e propulsoras da criação 
de caminhos diferenciados de resolução de conflitos.

 Ao passo que as matrizes teóricas do abolicionismo destacam 
as deficiências do sistema tradicional de justiça criminal, essencialmente 
quanto ao tratamento desumanizador dispensado aos sujeitos1, também as 
vítimas2 proclamaram o desejo de tornarem-se protagonistas na construção 
da resposta estatal, sendo participantes (ativas) no desfecho do conflito – e 
não meros instrumentos para a fundamentação da decisão jurisdicional – 
reivindicando, ainda, novas formas de reparação pelos danos suportados. 

1 De forma mais detida, o abolicionismo destaca que a violência (inflição de dor) é fator 
estruturante do sistema penal tradicional, e que sua crescente expansão revela-se, sobretudo, 
de forma seletiva e direcionada ao encarceramento da miséria. Para tanto, cfr. ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas. A perda de legitimidade do sistema penal. Rio 
de Janeiro: Revan, 1991; FONT, Enrique Andrés. Entrevista a Louk Hulsman. Derecho Penal y 
Criminologia: Revista del Instituto de Ciências Penales e Criminológicas. Bogotá, Vol. XVI, n.° 
52, en./abr., 1994, p. 93-113, p. 102. 
2  Uma vez que, com a Ilustração, afastou-se o sentido de “crime” enquanto ruptura – no 
sentido de ofensa – de uma relação de cuidado intersubjetiva, para tornar-se uma lesão a 
um bem jurídico comunitário sob tutela normativa, resultou no distanciamento da vítima 
na composição da resposta institucional, vez que a relação jurídica passou a ser delineada 
entre o autor do delito e o órgão de representação do Poder Institucional (v. ex, o Ministério 
Público). Para tanto, cfr., ANDRADE, Manuel da Costa. A vítima e o problema criminal. Coimbra: 
Coimbra, 1980; KOZOVSKI, Ester. Vitimologia, Direitos Humanos e Justiça Restaurativa. Revista 
IOB de Direito Penal e Processual Penal. [s.l], Ano VII, n.° 48, fev./mar., 2008, p. 148-162.
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 Paralelamente às questões substanciais atinentes à situação dos 
protagonistas do conflito, ressalta-se que as severas críticas apontadas 
ao insuficiente funcionamento dos órgãos jurisdicionais3 – atreladas, 
sobretudo, ao aumento escalonado do número de demandas, à morosidade 
da prestação, aos elevados custos, à inacessibilidade pelos economicamente 
menos favorecidos – foram determinantes para o deslocamento da lógica 
do monopólio decisório estatal para a construção de métodos alternativos 
de resolução de litígios, especialmente centrados na necessidade de 
democratizar o acesso à justiça.   

 Neste cenário de descontentamento, surge na década de setenta 
(com desenvolvimento mais razoável a partir dos anos noventa), uma nova 
concepção associada à justiça – qual seja, a restaurativa – que, sobretudo 
diante da novidade associada à experiência e diante da complexidade de suas 
práticas, não se pode restringir ou classificar em apenas um enquadramento 
conceitual4. 

3 Sobre a crise do modelo de administração da Justiça, e os principais eixos de propostas 
de reformas, PEDROSO cita as seguintes: “a) aumento quantitativo de recursos, ou seja, 
numa reforma de cunho expansionista, centrada na criação de mais tribunais e aumento 
do número de juízes em atuação. Aqui, o obstáculo incide na incapacidade financeira do 
Estado; b) reforma tecnocrática para a melhoria na gestão de recursos; c) investimento na 
modernização tecnológica dos meios de trabalho; d) e, ainda, criação de alternativas ao 
modelo formal – movimento “ADR” (Alternative Dispute Resolution) –, voltado para a criação 
de procedimentos e instâncias descentralizadas, informais, desviando a procura dos tribunais 
para outras instâncias públicas e privadas”. Nesse sentido, cfr. PEDROSO, João. A justiça em 
Portugal entre a (s) crise (s) e a (s) oportunidade (s) – Contributo para a construção de um 
novo paradigma de política pública de justiça. Scientia Ivridica. Abril – junho, 2006, Tomo LV, 
n.º 306, p. 263-302, cit. p. 285-286; PEDROSO, João. TRINCAO, Catarina; DIAS, João Paulo. Por 
caminhos da (s) reforma (s) da justiça. Coimbra: Coimbra, 2003.
4 Entretanto, existem alguns documentos internacionais que tentam apontar bases conceituais 
gerais: a) a Declaração da ONU relativa aos Princípios Fundamentais da Utilização de Programas 
de Justiça Restaurativa em Matéria Criminal destaca que a restauração é “um processo no qual a 
vítima, o infractor e/ou outros indivíduos ou membros da comunidade afectados por um crime 
participam activamente e em conjunto na resolução das questões resultantes daquele, com a 
ajuda de um terceiro imparcial”; b) a Resolução do Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas, de 13 de Agosto de 2002, anuncia “Princípios Básicos sobre Justiça Restaurativa”, 
quais sejam: a) Processo Restaurativo – significa que a vítima e o infrator, e, quando 
apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, participam 
coletiva e ativamente na resolução dos problemas causados pelo crime, geralmente com a 
ajuda de um facilitador. O processo restaurativo abrange mediação, conciliação, audiências 
e círculos de sentença; b) Resultado Restaurativo – significa um acordo alcançado devido a 
um processo restaurativo, incluindo responsabilidades e programas, tais como reparação, 
restituição, prestação de serviços comunitários, objetivando suprir as necessidades individuais 
e coletivas das partes e logrando a reintegração da vítima e do infrator. Disponível em: 
http://www.justica21.org.br/interno.php?ativo=BIBLIOTECA&sub_ativo=RESUMO&artigo= 
435&PHPSESSID=196003f5a7212bac9541fd2c85fbe3c5. Acesso em 10 de março de 2015.
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 Nesse sentido, os autores a abordam como um conceito aberto5 – 
unfinished product6 – variando sua caracterização de acordo com valores, 
princípios e resultados pretendidos, evitando, desde logo, uma visão 
reducionista do conceito e flexibilizando-o de modo a permitir “a sua melhor 
adaptação a diferentes cenários sociais”7. 

 Assim sendo, podem-se associar ao novo paradigma definições 
como a do acolhimento (enquanto possibilidade de “ser com os outros”, 
justificado por uma ética da hospitalidade8), a da vertente do encontro no 
espaço comunitário, da reparação da vítima, da transformação9, dentre 
outras10. Usualmente, adota-se o conceito de MARSHALL, que aponta a 
justiça restaurativa como um “process whereby parties with a stake in a 
specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the 

5 Para Larrauri, a ausência de definição apresenta como problemas o “riesgo que se devalúe 
lo que es la justicia reparadora al no respetar sus principios (…) y por que la evaluación del 
funcionamiento de estos programas deviene complicada, al no poder precisarse si por ejemplo 
un determinado fracaso es consecuencia de las prácticas restauradoras o precisamente debido 
a la ausencia de ellas”. LARRAURI, Elena. Tendencias actuales de la justicia restauradora. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n.° 51, nov./dez, 2004, p. 67-104, p. 73.
6 Para WALGRAVE, “(…)Restorative Justice is an unfinished product. It is a complex and lively 
realm of different – and partly opposite – beliefs and options, renovating inspirations and 
practices in different contexts, scientific ‘crossing swords’ over research methodology and 
outcomes. (...) It is a field on its own, looking for constructive ways of dealing with the 
aftermath of crime, but also part of a larger socio-ethical and political agenda”. WALGRAVE, 
Lode. Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship. Cullompton: Willan 
Publishing, 2008, p. 11.
7 SICA, Leonardo. Bases para o modelo de Justiça Restaurativa. De Jure: Revista Jurídica do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n.° 12, jan./jun, 2009, p. 411-
447, p. 416.
8 PAVLICH, George. Towards an ethics of restorative justice. In: WALGRAVE, Lode. Restorative 
Justice and the Law. Devon: Willan Publishing, 2002, p. 1-18, p. 8.
9 A transformação refere-se a uma nova forma de interação entre as pessoas, “da forma como 
se compreendem a si próprias e como se relacionam com os outros no dia a dia, em conexão 
e identificação com os outros sujeitos no mundo”. PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. 
Justiça Restaurativa: da teoria à pratica. IBCCRIM: São Paulo, 2009, p. 59.
10 Zehr, por exemplo, aponta a definição de justiça restaurativa pelo que ela não é: “restorative 
justice is not primarly about forgiveness or reconciliation, is not mediation, is not primarily 
designed to reduce recidivism or repeating offenses, restorative justice is neither a panacea 
nor necessarily a replacement for the legal system”. Continuando, o autor aponta que o 
movimento restaurativo “began na effort to rethink the needs which crimes create, as well as 
the roles implicit in crimes. Restorative Justice advocates were concerned about needs that 
were not being met in the usual justice process”. ZEHR, Howard. The Little Book of Restorative 
Justice. Intercourse: Good Books, 2002, p. 13. 



57

offence and its implications for the future”11. A amplitude das finalidades 
do paradigma justifica apontar como interessados na resolução do litígio, 
para além do ofensor e ofendido, seus familiares, amigos e membros da 
comunidade.

 O surgimento do modelo remonta às experiências indígenas e 
aborígenas praticadas em comunidades tribais da Nova Zelândia, Austrália12 
e Canadá. Os instrumentos utilizados para o alcance das finalidades 
restaurativas são inúmeros, podendo-se apontar, dentre outros, as 
conferências de família (family group conferencing, tais como as realizadas 
na Nova Zelândia13), a mediação vítima-infrator, os círculos restaurativos 
(sentencing circles realizados no Canadá e EUA14), os painéis comunitários 
de reparação (community reparation boards), e ainda, os programas de 
restituição (restitution programmes).

 A primeira designação do termo remonta a Albert Eglash, em 
1977, que, partindo da divisão da justiça em três modelos – quais sejam, o 

11 MARSHALL, Tony apud DUFF, Antony. Restoration and Retribution. In: HIRSCH, Andrew von 
(et. al). Restorative Justice and Criminal Justice: competing or reconcilable paradigms? Oxford: 
Hart Publishing, 2003, p. 43-59, p. 44.
12 Modelo Australiano (Young Offender Act), mais conhecido como “Wagga Wagga”, surge 
em 1991, sendo desenvolvido por oficiais de polícia. Baseia-se na ideia de John Braithwaite, 
para o qual a reitengrative shaming (vergonha reintegradora), quando baseada no respeito, e 
não na humilhação, apresenta aspectos positivos para os sujeitos da relação. MERINO ORTIZ, 
Cristina; ROMERA, Anton. Conferencias de grupos familiares y sentencias circulares: dos 
formas de resolución de conflictos dentro del paradigma restaurativo. Cuaderno del Instituto 
Vasco de Criminología, San Sebastián, n.° 12, 1998, p. 285-303, p. 290; ESTEVES, Raúl.  A 
novíssima Justiça Restaurativa e a Mediação Penal. Sub Judice – Justiça e Sociedade, Idéias, 
n.° 37, out./dez., 2006, p. 53-64, p. 54.
13 As conferências de grupos familiares (community conferencing), na Nova Zelândia, são 
resultado da forma como os Maoris resolviam suas controvérsias, se institucionalizando 
através da Lei de Justiça Juvenil de 1989. Tais conferências implicam a participação de um 
maior número de membros da comunidade (tais como amigos, assistentes sociais, etc), vez 
que “son invitados a participar en el proceso, son escuchados y tenidos en cuenta, lo que 
inplica que otros puntos de vista de cómo afecta el delito sean también considerados, y que 
lo crimen no es un hecho aislado, sin inserto en uma comunidad”. MERINO ORTIZ, Cristina; 
ROMERA, Anton. Conferencias (...), p. 288. 
14 Ainda mais abrangente quanto ao seu objeto, os círculos podem ser usados para 
“resolver um problema de comunidade, para prover suporte para a vítima e ofensor, e para 
considerar como acolher na comunidade os ofensores que estiveram presos”. Para maiores 
especificidades, cfr. PALLAMOLLA, Raffaella. Justiça restaurativa (...), p. 119.



58

distributivo (centrado no tratamento do delinquente), o punitivo (vinculado 
à imputação de uma pena) e o recompensador –, passou a postular, para este 
último, a ideia de restituição criativa.15 Entretanto, a obra considerada como 
marco teórico foi a publicada em 1990, por HOWARD ZEHR, denominada 
Changing Lenses: a new focus for crime and justice, ato no qual o autor 
postula uma nova visão acerca do crime e da resposta a ele vinculada.

 Inicialmente, deve-se alertar para o fato de que as práticas 
restaurativas não são uma forma primitiva de realização de justiça16, nem 
mesmo se equivalem à justiça pública “oficial”, visto que pressupõem um 
modelo consensual de resolução de controvérsias, numa perspectiva 
“menos punitiva, mais equilibrada e humana”17. Para tanto, o crime deixa 
de ser concebido enquanto ofensa a um bem jurídico pelo desatendimento 
de uma norma abstratamente veiculada (ou seja, enquanto infração 
estatal decorrente de violação da lei), para traduzir-se numa ruptura do 
relacionamento entre os sujeitos18. 

 Como consequência, torna-se possível agregar um amplo rol de 
respostas no âmbito de sua prática (para além daqueles efeitos jurídicos), 

15 JACCOUD, Mylène. Princípios, Tendências e Procedimentos que Cercam a Justiça 
Restaurativa. In: SLAKMON, Catherine; VITTO, Renato Campos Pinto de; PINTO, Renato Gomes 
(org.). Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento – PNUD, 2005, p. 163-188, cit. p. 167.
16 Assim, Santos dispõe que “não se pode afirmar (...) que com a justiça restaurativa se está 
a privatizar a dimensão pública de um conflito que cabe ao Estado resolver. Pelo contrário, 
com ela surge para o Estado a obrigação de disponibilizar os meios que permitam aos 
intervenientes num conflito que tem dimensão interpessoal um encontro orientado para 
a sua pacificação”. In: SANTOS, Cláudia Cruz. A proposta restaurativa em face da realidade 
criminal brasileira. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 17, n.° 81, nov./ 
dez., 2009, p. 208-229, p. 224.
17 FERREIRA, Francisco Amado. Justiça Restaurativa: Natureza, Finalidades e Instrumentos. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 25.
18 Apontando que o crime não é primeiramente uma ofensa contra a sociedade muito menos 
contra o Estado, mas sim uma ofensa contra as pessoas, cfr. ZEHR, Howard. Trocando as 
lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça restaurativa. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: 
Palas Athena, 2008, p. 172. Apontando, no mesmo sentido, acerca dos protagonistas do litígio 
(quais sejam, mais o autor, a vítima e a comunidade (aqui inseridos grupos e instituições) e 
menos o Estado por seu jus puniendi), cfr. CHRISTIE, Nils, “Conflict as Property”, The British 
Journal of Criminology, Vol.17, nº1, 1977, pp. 1-15.
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visto que são ligadas “à restituição, reabilitação e indemnização dos danos 
físicos, materiais, psicológicos e sociais da vítima, mas também a uma 
dimensão emocional e simbólica”19, possibilitando a retomada de valores 
éticos na construção da relação entre vítima e infrator.   

1.2. características:

1.2.1. Da concepção diversa sobre o conceito de “crime”: ofensa à relação 
intersubjetiva

 A análise das proposições defendidas pelos restauradores passa, 
sem dúvida, pela construção de um novo conceito de crime, diverso daquele 
estipulado pela dogmática penal, preocupado com a manutenção da 
expectativa contida na norma ou, ademais, da proteção do bem jurídico. O 
conflito perspectiva-se em duas dimensões, de naturezas distintas: observa-
se uma ofensa à relação intersubjetiva (dimensão concreta, privada) e outra 
que afronta àquelas normas que refletem valores comunitários que precisam 
ser resguardados pelo direito20 (dimensão abstrata ou pública). 

 Assim, ZEHR aponta que o crime representa “a profound expression 
of disrespect for the victim as person; it signifies a denial of the victims, 
personhood, a failure to value him or her as an individual”21. Desde logo, 
vislumbrar a concepção privada do delito significa viabilizar uma legítima 
retomada da participação dos agentes no cenário jurídico-penal: a esse 
envolvimento a doutrina comumente designa como empowerment, tido 
como “fundamento de uma nova subjetividade que atribua aos indivíduos 
papel ativo, de redefinição dos problemas, de reafirmação da própria esfera 

19 FERREIRA, Francisco. Justiça Restaurativa (...), p. 25.
20 SANTOS, Cláudia. Um crime, dois conflitos (e a questão revisitada, do “roubo do conflito” 
pelo Estado). Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Coimbra, ano 17, n.° 3, jul./set., 2007, 
p. 459-474, cit. p. 461.
21 ACHILLES, Mary; ZEHR, Howard. Restorative Justice for Crime Victims: the promise and the 
challenge. In: BAZEMORE, Gordon; SCHIFF, Mara. Restorative Community Justice: Repairing 
Harm and Transforming Communities. Cincinnati: Anderson Publishing, 2001, p. 87-99, cit. 
p. 90.
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de autonomia e poder, seja em termos culturais, políticos, psicológicos”22.

 É nesse cenário que ZEHR23 propõe um novo olhar – mediante a 
utilização de outra lente – sobre conceitos e funções atribuídas aos sujeitos 
e, em consequência, ao aparato jurídico. Para tanto, ressalta a necessidade 
de diálogo entre as partes prejudicadas (tidas como agentes centrais de todo 
o procedimento de restauração), visando à assunção de relacionamentos 
responsáveis e, portanto, aptos a construir uma sociedade civil participativa 
(emocionalmente) no momento da construção da resposta ao conflito.

 A tradicional punição imputada pelo sistema de justiça penal 
desconsidera fatores emocionais correlatos ao sofrimento advindo do crime, 
bem como de elementos culturais e sociais que circundam os autores dos 
fatos. Ou seja, afasta-se qualquer diferença – frise-se, enquanto alteridade 
– entre as partes componentes do litígio, as quais, no enfoque restaurativo, 
ativamente se apoderam do conflito, demonstrando maior autonomia e 
vontade na forma do desfecho da controvérsia, haja vista que expressam sua 
percepção acerca da ofensa sofrida.

 Assim, podem-se indicar três elementos característicos da justiça 
restaurativa. Inicialmente, “el elemento social latente en la idea de que el 
crimen, más que la violación de una ley, es una perturbación de las relaciones 
humanas y sociales, debiendo ser tratado como un acto de una persona 
contra outra”24. Ainda, “el elemento participativo que invoca la intervención 
activa de las víctimas y de los agresores, asumiendo estos el protagonismo 

22 SICA, Leonardo. Bases para o modelo (...) p. 418. Destacando que o empowerment está 
relacionado com a participação dos envolvidos, requerendo, para tanto, “capacity of both 
victim and offender to stand up for oneself and one’s interests, to speak out and to be able 
to “agree and desagree”, cfr. PELIKAN, Christa. General Principles of Restorative Justice. In: 
PELIKAN, Christa (et.al). A Introdução da Mediação Vítima-Agressor no Ordenamento Jurídico 
Português. Colóquio de 29 de junho de 2004 da Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto. Coimbra: Almedina, 2005, p.15-26, p. 23.
23 ZEHR, Howard. Trocando as lentes (...), p. 169.
24 PELIKAN apud CEBOLA, CATIA. La Mediación. Un nuevo instrumento de la Administración 
de la Justicia para la solución de conflictos. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade 
de Direito da Universidade de Salamanca. Disponível em: http://gredos.usal.es/jspui/
bitstream/10366/110503/1/DDAFP_Marques_Cebola_C_LaMediacion.pdf. Acesso em data 
de 15 de março de 2015, p. 354.



61

principal en el ámbito de los procedimientos de resolución de conflictos 
penales, concretamente en la definición del acuerdo final”25. E, finalmente, 
destaca-se o elemento reparador, como se demonstrará na sequência. 

 Desde logo, partindo-se de uma justiça de “proximidade”, o encontro 
restaurativo expressa “outra percepção da relação indivíduo/sociedade no 
que concerne ao poder: contra uma visão vertical na definição do que é justo, 
ela dá vazão a um acertamento horizontal e pluralista daquilo que pode ser 
considerado justo pelos envolvidos numa situação conflitiva”26. Utilizando-se 
do diálogo, busca-se potencializar a relação entre subjetividades, ganhando 
um estatuto que deve basear-se em princípios humanistas de reconciliação e 
de capacidade de compreensão do Outro. Assim, o conflito deixa de ser tido 
como “aquilo que há de ser rechaçado, apagado, aniquilado, mas sim como 
aquilo que há de ser trabalhado, elaborado, potencializado naquilo que pode 
ter de positivo”27. 

1.2.2 Importância da reparação dos danos 

 O modelo restaurativo preocupa-se, sobretudo, com a reparação 
das ofensas decorrentes da conduta praticada pelo autor. Entretanto, para 
compreender o alcance desse novo enfoque, deve-se questionar o que 
precisa ser restaurado: nesse passo, remete-se ao conceito de “dano”, que 
no novo paradigma é extremante amplo, uma vez que abrange todo o tipo de 
sofrimento e de prejuízo, material e emocional, decorrente do ato realizado, 
englobando, inclusive, àqueles sofridos pelo próprio ofensor28.    

 A reparação dos danos pauta-se na assunção de responsabilidades 

25 PELIKAN apud CEBOLA, CATIA. La Mediación (…), p. 354
26  MELO, Eduardo Rezende. Comunidade e Justiça em parceria para a promoção de respeito 
e civilidade nas relações familiares e de vizinhança: um experimento de justiça restaurativa 
comunitária. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, ano VI, n.° 23, jul./dez., 2006, p. 127-
151, p. 117.
27 MELO, Eduardo. Comunidade e Justiça em parceria (...), p. 117.
28 WALGRAVE, Lode. Restorative Justice and the law: sócio-ethical and juridical foundations 
for a systemic approach. In : WALGRAVE, Lode (ed.). Restorative Justice and the Law. Devon: 
Willan Publishing, 2002, p. 191-218, p. 194. 
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pelo ofensor, que pode resultar na restituição econômica/material para 
satisfação da vítima ou, ainda, na prática de trabalhos em benefício da 
comunidade. Porém, não se limita a tais hipóteses. Isso porque, não se trata 
apenas de “pagar una cierta cantidad de dinero y de articular algunas excusas 
hechas de paso. La recompensación es un proceso creativo, una contribuición 
personal y social que requiere un esfuerzo de confesión y de luto psíquico y 
social por parte del autor del delito”29. Se a ofensa pode alcançar a esfera 
mais íntima dos sujeitos, causando-lhes sofrimentos psicológicos, torna-se 
essencial que o arrependimento pelo ato praticado gere um acordo cujo 
objetivo seja um pedido de desculpas30, simbolizando, para além do perdão 
da vítima, a retomada do diálogo entre as partes. 

 Significa dizer que a restauração não visa somente à indenização 
pelos danos causados – o que a reduziria a mera compensação civil –, 
propondo-se também a reparação psicológica dos envolvidos, culminando na 
superação dos traumas decorrentes da infração. Assim sendo, se o pedido de 
“desculpas” efetivamente transmite remorso do agente31, acompanhado de 
uma genuína mudança de atitude após o reconhecimento do mal causado, 
a assunção simbólica dos danos é tão importante quanto a que resulta em 
compensações financeiras. 

29 SCHNEIDER, Hans Joachim. Recompensacion en lugar de sancion. Restablecimiento de la 
paz entre el autor, la victima y la sociedad. Derecho Penal y Criminologia: Revista del Instituto 
de Ciências Penales e Criminológicas. Bogotá, Vol. XV, n.° 49, enero/abr.,1993, p. 153-168, 
159.
30 Interessante ressaltar que as vítimas não possuem, em regra, uma tendência vingativa. Nesse 
sentido, “estudos efectuados em diversos países onde a mediação já conta com uma prática 
de anos revelam que as vítimas privilegiam a indemnização como medida mais adequada a 
impor ao agente (muito à frente da pena de prisão) e, que uma elevada percentagem refere 
como importante o pedido de desculpas, numa atitude mais orientada para a reparação e a 
reconciliação do que a vingança”. ALMEIDA, Carlota Pizarro. A propósito da Decisão-Quadro 
do Conselho de 15 de março de 2001: algumas considerações (e interrogações) sobre a 
Mediação Penal. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Coimbra, ano 15, n.° 03, jul./set., 
2005, p. 391-414, cit. p. 395.
31 BOTTOMS aponta a importância do pedido de desculpas: “the apology  does not annul 
the wrong that has occurred; but the pain and the regret of the sicere apology (often a 
difficult matter for the offender to Express), followed by the equally difficult act or forgiveness 
offered (perhaps uncertainly) by the wronged person, have the Power to effect a social 
transformation” BOTTOMS, Anthony. Some Sociological Reflections on Restorative Justice. 
In: VON HIRSCH, Andrew (et. al). Restorative Justice and Criminal Justice: competing or 
reconcilable paradigms? Oxfort: Hart Publishing, 2003, p. 79-111, p. 96.
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 Ademais, os agentes devem permanecer em contato direto 
durante o ato restaurativo, respondendo a questões e justificando certos 
comportamentos, tencionando que a compreensão resulte na reparação dos 
relacionamentos e da confiança que foram rompidos pela conduta. Desde 
logo, pode-se dizer que o objeto da reparação também alcança a relação 
pessoal, os laços entre os sujeitos.

 Entretanto, restam inúmeros questionamentos acerca do alcance 
dos atos tendentes à reparação dos danos, e de quais efeitos surtiriam para 
os envolvidos. Inicialmente, resta difícil mensurar a dor sofrida pela vítima 
em decorrência do dano, os sentimentos que o autor carrega desde a prática 
do ato, bem como qual impacto causou socialmente para se definir uma 
razoável reparação. Ora, a delimitação do que será suficiente para a reparação 
dos agentes resta temerário diante da ausência de um pressuposto objetivo, 
razão pela qual se defende que os acordos devam limitar-se a atos que, uma 
vez praticados, sejam adequados a garantir a dignidade dos envolvidos. 

2. Instrumento restaurativo em evidência: MeDIAÇÃO PeNAl 

2.1 Conceito

 Como ressaltado, a mediação penal, é considerada como um dos 
instrumentos aptos à efetivação das práticas restaurativas. A etimologia da 
palavra mediação “evoca o significado de centro, de meio, de equilíbrio, 
compondo a idéia de um terceiro elemento que se encontra entre as duas 
partes, mas não sobre elas.”32. Nessa linha, pode-se conceituá-la como “meio 
geralmente não hierarquizado de solução de disputas com a colaboração de 
um mediador (...) livremente escolhido ou aceito”33, o que possibilita que a 

32 SPENGLER, Fabiana Marion; MORAIS, José Luiz Bolzan de. O conflito, o monopólio estatal 
de seu tratamento e a construção de uma resposta consensuada: a “jurisconstrução”. Revista 
Sequência: UFSC, v. 28, nº. 55, 2007, p. 303-326, p. 320.
33 VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de Conflitos e práticas restaurativas. Modelos, 
Processos, ética e aplicações. São Paulo: Método, 2008, p. 36. Destaca-se que a mediação 
pode ser realizada de forma direta ou indireta, sendo esta última modalidade aquela na qual o 
mediador encontra-se com a vítima e com o ofensor separadamente, sem que posteriormente 
tais participantes se confrontem. Entretanto, o trabalho está restrito à compreensão da 
primeira modalidade, abordando seus princípios e efeitos fundamentais. 
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vítima encontre-se com o infrator na presença de um terceiro imparcial. 

 Apontando, também, para a dificuldade de definição, SANTOS 
opta por elencar elementos caracterizadores do instrumento restaurativo, 
apontando “em primeiro lugar, o procedimento radicado na participação 
voluntária do(s) agente(s) do crime e da(s) sua(s) vítima(s); em segundo 
lugar, a intervenção de uma instância de mediação que visa facilitar a 
comunicação e garantir a segurança dos intervenientes, mas que não detém 
autoridade decisória do conflito; em terceiro lugar, a existência de um 
processo comunicacional orientado para a expressão dos sentimentos e as 
necessidades dos intervenientes; finalmente, a procura de uma pacificação 
do conflito através da responsabilização e da reparação” 34.

 Em síntese, pode-se destacar, como requisitos essenciais: a) a 
existência de um conflito, b) a presença de pessoas que se opõem face a 
essa realidade e que se identificam perante ela como autor/vítima e, ainda, 
c) o envolvimento de um terceiro. 

 Desde logo, pauta-se essencialmente na possibilidade de negociação 
entre os participantes, conferindo-lhes voz ativa para a resolução do conflito. 
Almeja-se, ao final, a reintegração das necessidades da vítima, do autor e, 
para alguns, também da sociedade, que permeiam desde a restauração 
dos danos causados pelo fato (frise-se, no sentido amplo já citado) até a 
consagração da pacificação social. Como expressão dessa reparação, firma-
se um acordo entre as partes, o qual tem o condão de produzir efeitos no 
ordenamento jurídico.

34 SANTOS, Cláudia Cruz. A Justiça Restaurativa. Um modelo de reacção ao crime diferente da 
Justiça Penal. Porquê, para quê e como? Coimbra: Coimbra Editora, 2014, cit, p. 642. De forma 
elucidativa, a Exposição de Motivos do Anteprojecto de Proposta de Lei sobre Mediação Penal, 
conceitua-a como “processo informal e flexível, conduzido por terceiro imparcial, o mediador, 
que promove a aproximação entre o arguido e o ofendido e os apoia na tentativa de encontrar 
activamente um acordo que permita a reparação – não necessariamente pecuniária – dos 
danos causados pelo facto ilícito e contribua para a restauração da paz social”. BELEZA, Teresa 
Pizarro; MELO, Helena Pereira de. A mediação penal em Portugal. Coimbra: Almedina, 2012, 
cit, p. 31-32
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2.2. Princípios informativos da Mediação Penal
 
 Nos encontros restaurativos, através do diálogo os participantes 
expressam o seu ponto de vista e os seus sentimentos acerca do comportamento 
ofensivo, uma vez que “a vítima tem a oportunidade de confrontar o infrator 
com o impacto do seu acto, este tem por sua vez a oportunidade de assumir 
perante aquela a responsabilidade pela sua conduta e de compreender o mal 
que esta provocou”35. Abre-se, então, a possibilidade de estabelecimento de 
uma efetiva comunicação: entretanto, para a garantia de tais consecuções, 
algumas premissas devem ser respeitadas e garantidas aos participantes. 
Assim, alguns dos principais corolários que sustentam o procedimento 
são, essencialmente, a neutralidade do mediador, a participação voluntária 
das partes, a confidencialidade dos diálogos proferidos durante o ato e a 
informalidade. 

 Uma vez identificados a vítima e o autor do fato em questão, é 
necessário, primeiramente, que esse admita como responsável pela infração 
e que esteja disposto a mitigar os danos produzidos. Significa dizer que 
as práticas restauradoras devem ser resultantes de ato de vontade livre 
das partes, devendo-se primar pelo esclarecimento de seus pressupostos, 
ou seja, de suas funções e finalidades, sob pena da ocorrência de vícios 
de consentimento. Para tanto, cita-se a necessidade de uma fase de pré-
mediação, consistente no ato pelo qual “as pessoas envolvidas nas mesas 
de mediação são convidadas, antes mesmo do início do processo, para uma 
etapa que esclarecerá sobre os procedimentos e os princípios éticos, assim 
como sobre as mudanças paradigmáticas propostas pelo instrumento”36. 

 É também nessa fase prévia que o mediador, sensível acerca dos 
ânimos dos sujeitos envolvidos no conflito, verifica as condições pessoais 
– em especial emocionais – dos participantes, visto que, em alguns casos, 

35 LÁZARO, João; MARQUES, Frederico Moyano. Justiça Restaurativa e Mediação. Sub Judice – 
Justiça e Sociedade, Lisboa, Idéias, n.° 37, out./dez., 2006, p. 65-83, cit. p. 69.
36 ALMEIDA, Tânia. Mediação e Conciliação: dois paradigmas distintos, duas práticas diversas. 
CASELLA, Paulo Borba; SOUZA, Luciane Moessa. Mediação de Conceitos: novo paradigma de 
acesso à justiça. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 93-121, p. 95.
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o encontro resta improdutivo37 diante da impossibilidade de construir uma 
resposta alheia aos anseios de vingança. Nesse sentido, a vítima não pode 
ser coagida à aceitação do acordo, bem como o ofensor, também abalado, 
não pode ser induzido a assumir a autoria dos fatos praticados, sob pena de 
invalidação jurídica da decisão firmada38.

 Por tal razão, a mediação penal não pode ter como objetivo precípuo 
tornar-se instrumento para a aceleração do desfecho de processos ou para 
a redução de custos decorrentes da diminuição de demandas judiciais, visto 
que, diante da complexidade das questões em causa, é necessário que exista 
um período de maturação para a consecução do acordo, “tempo que tome 
em consideração a dívida, a memória e o perdão; tempo de discussão, de 
compreensão, de comunicação e de decisão, tempo de responsabilização e 
de reparação”39. 

 Para suscitar maior confiança das partes envolvidas, os diálogos 
travados no âmbito da mediação devem ser mantidos sob sigilo, razão pela 
qual a participação no ato não pode ser utilizada “contra o acusado no caso 
de reenvio do processo para as autoridades judiciárias, e uma aceitação dos 
factos ou mesmo uma confissão de culpa não (...) podem ser usados como 
prova em processo criminal”40. 

37 Nesse sentido, deve-se aferir se a vítima “tem capacidade para defender seus próprios 
interesses : uma pessoa que revele uma personalidade débil, conformada, influenciável, 
dificilmente conseguirá fazer valer a sua posição no âmbito da medição”. Da mesma forma, 
somente restará viável o encontro se o autor reconhecer a autoria do ato, e estiver disposto 
a assumir responsabilidades. Nesse sentido, LÁZARO, João; MARQUES, Frederico. Justiça 
Restaurativa (...,) p. 31. 
38 FERREIRA, Francisco. Justiça Restaurativa (...), p. 31.
39 Isso porque, o tempo para oferecimento da mediação aos agentes e para a consecução do 
acordo varia, em regra, diante da gravidade do dano causado. CASTRO, Josefina. O processo de 
mediação em matéria penal. Elementos de reflexão a partir do projecto de investigação-acçao 
da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito do Porto. Revista do Ministério Público, ano 
27, n.° 195, jan./mar., 2006, p. 145-154, p. 153.  Ainda, Rodrigues alerta sobre os perigos de 
se transformar a justiça restaurativa em uma nova forma de controle social “de orientação 
tecnocrática e actuarial, dando lugar a uma “engenharia de mediação” subordinada a uma 
lógica instrumental e dirigida à obtenção rápida do acordo”.  RODRIGUES, Anabela Miranda. 
A propósito da introdução do regime de mediação no processo penal. Revista do Ministério 
Público, Lisboa, ano 27, n.° 105, jan./mar., 2006, p. 129-133, p. 130.
40 LÁZARO, João; MARQUES, Frederico. Justiça Restaurativa (...), p. 35.
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 Assim, defende-se que as especificidades narradas sobre os fatos 
durante os debates não devam ser reduzidas a termo (privilegiando-se o 
princípio da oralidade), resultando somente na celebração do acordo final. Deve-
se notar, nesse mesmo sentido, a necessidade do dever de sigilo do mediador, 
decorrente do segredo profissional, pugnando pela confidencialidade daquilo 
que fora narrado pelos participantes durante as sessões.

 Ademais, para facilitar o processo de comunicação entre os agentes, 
é imprescindível que o ambiente físico no qual se realizam os debates possa 
incitar a abertura dos sujeitos – transmitindo-lhes segurança e confiabilidade 
–, ou seja, deve-se resgatar a informalidade do ato, diferenciando-o dos 
rituais formais que regem os processos jurisdicionais.

 Importa frisar que existe um livre espaço para a realização dos acordos 
firmados, mas que não podem afrontar direitos e garantias fundamentais dos 
participantes41. Aliás, sob uma visão ética de responsabilidade, a resposta 
construída não pode ser ultrajante à dignidade dos participantes, sob pena 
de destoar-se de todas as pretensões do paradigma. 

2.3. Funções do mediador:

 Para a consecução de suas finalidades, a mediação pressupõe a 
utilização de uma “personagem, terceira pessoa que entra no conflito, 
portadora de um outro rosto, desempenhando um novo papel, de sugerir 
ou estabelecer novas pontes de comunicação”42. Para tanto, o mediador 
escolhido deve exercer seu ofício de forma independente43, imparcial e 

41 A título de exemplo prático, o artigo 6° da Lei Portuguesa n.° 21/2007 aponta que: “1 - O 
conteúdo do acordo é livremente fixado pelos sujeitos processuais participantes, sem prejuízo 
do disposto no número seguinte. 2 - No acordo não podem incluir-se sanções privativas da 
liberdade ou deveres que ofendam a dignidade do arguido ou cujo cumprimento se deva 
prolongar por mais de seis meses.
42 COSTA, José de Faria. Diversão (desjudiciarização) e mediação: que rumos? Boletim da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, vol. LXI, 1985, p. 93-158, p. 94.
43 Amado aponta que a independência refere-se ao afastamento do mediador de quaisquer 
“pressões de origem política, ideológica, material, espiritual ou emocional (...) sendo livre 
para escolher a estratégia e as técnicas que a sua formação prévia em Mediação o habilitaram, 
sem interferência ou orientação por parte de alguém ou de uma entidade hierarquicamente 
superior”. FERREIRA, Francisco. Justiça Restaurativa (…), p. 159.
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competente, resultado de uma postura ética inerente à sua atuação. 

 A complexidade das relações estabelecidas entre os agentes 
pressupõe que o mediador tenha conhecimentos “interdisciplinares” – tais 
como os originários da Psicologia, da Sociologia e do Direito –, assumindo 
uma postura de não ingerência na resolução do conflito, viabilizando que 
as partes estejam ativas na mediação e dialoguem de forma direta. A partir 
disso, do conhecimento global do problema em questão, “os mediadores a 
atuarem devem ser regidos por uma lente multifocal que viabilize reconhecer 
e articular os diversos fatores – sociais, emocionais, legais, financeiros, entre 
outros – que acompanhem as desavenças”44.

 Afastar o tom adversarial (de vingança) da disputa é imprescindível 
para o estabelecimento de uma comunicação inclusiva, a qual deve ser 
querida pelos agentes, ou seja, deve decorrer de manifestação voluntária 
consistente na resolução do litígio. A partir desse processo colaborativo e 
mais humanizador, os agentes (em especial o autor dos fatos) confrontam-se 
com as consequências do seu comportamento, assumindo a responsabilidade 
pelos danos causados. Aqui, para SICA, o processo dialético estabelecido pela 
mediação pode funcionar como “fator de estabilização social”45, vez que o 
mediador é chamado para reconstruir o espaço comunicativo intersubjetivo 
entre as partes e encontrar um sinal comum que possa conduzir à superação 
do conflito.

 Ademais, o mediador deve permanecer atento às disparidades 
que se evidenciam na relação entre os sujeitos, sejam originárias de 
desigualdades socioeconômicas, sejam culturais ou em razão da idade 
das partes, para afastar o exercício de poder do mais favorecido sobre o 
outro. Nesse passo, ressalta-se que o diálogo deve manter sempre o tom 
de colaboração, e não de competitividade, sob pena de que a mediação se 
reduza a um instrumento de vingança privada. De forma contrária, qualquer 
tentativa de silenciar ou dominar os participantes deve ser contida, sob pena 

44 ALMEIDA, Tânia. Mediação e Conciliação (...), p. 97.
45 SICA, Leonardo. Bases para o modelo (...), p. 19.
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de desvirtuar o propósito restaurador46. 

 Importa destacar que, para a melhor regulamentação da atividade 
do mediador, criou-se o “Código Europeu de Conduta dos Mediadores”47, 
destinado à disciplinar princípios éticos, além de dispor sobre os direitos 
e deveres desse novo ator jurídico. Em Portugal, a título de exemplo, 
verifica-se, desde 2003, a existência do “Código de Ética e Deontologia 
dos Mediadores de Conflitos” o qual prevê, inclusive, procedimento para 
apuração de responsabilidade disciplinar, que poderá resultar na expulsão 
do quadro de mediadores associados48 e, ainda, das listas de profissionais 
aptos ao exercício da função, consolidada pelo Ministério da Justiça.   A 
nova Lei 29/2013 vincula os mediadores portugueses ao Código de conduta 
europeu (art. 26.º k)

2.4. Da importância da mediação para os participantes 

 Conforme exposto, sabe-se que, desde uma perspectiva jurídico-
processual tradicional, o papel da vítima no desfecho do litígio restou 
marginal, ocupando um lugar periférico na resolução do conflito. Nesse 
sentido, ZEHR49 aponta inúmeras formas de negligências sofridas pelo 
ofendido, tal como a ausência de percepção sobre os atos praticados, 
resultado de sua alienação ante a linguagem técnico-jurídica utilizada pelos 
operadores do direito, afastando-o da real compreensão das informações 
relevantes para o desfecho do litígio. 

46 Nesse sentido, Braithwaite aponta como um dos valores que regem a Justiça Restaurativa 
a “non-domination”, destacando que, caso ocorra no confronto entre as partes, “it is better 
if other stakeholders are given the space to speak up against domination speech. But if the 
domination persists and the stakeholders are afraid to confront it, then the convenor must 
confront it”. BRAITHWAITE, John. Principles of Restorative Justice. In: In: HIRSCH, Andrew von 
(et. al). Restorative Justice and Criminal Justice: competing or reconcilable paradigms? Oxford: 
Hart Publishing, 2003, p. 01-20, p. 09.
47 Versão traduzida para o Português em http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-
publica/mediacao-anexos/codigo- europeude/downloadFile/file/Codigo_Europeu_de_
Conduta_para_Mediadores_13.03.2014.pdf?nocache=1394707997.85 
48 O Código em questão somente aplica-se aos profissionais ligados à Associação de 
Mediadores de Conflitos (AMC) e, nada obstante tal regulamentação, os mediadores não 
estão obrigados à sujeição da disciplina regulamentada. 
49 ZEHR, Howard. The little book (…), p. 14.
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 Ainda, o aludido autor faz referência ao fato de que o procedimento 
penal não resta suficiente para viabilizar o alcance de quaisquer modalidades 
de restituição (seja econômica ou emocional), aumentando o sentimento 
de frustração com o aparato jurisdicional. Ademais, em uma avaliação 
global, observa-se ausente qualquer tipo de assistência psicológica, social, 
econômica, e até mesmo jurídica direcionada ao sujeito vitimizado.

 Os efeitos psicológicos decorrentes da prática do ilícito são de 
grande complexidade e remontam, sobretudo, à perda da identidade do 
sujeito vitimado, diante da desorganização de significações presentes em seu 
cotidiano50. Nesse passo, ZEHR aponta que, uma vez subjugada pelo infrator, 
a vítima sente perdida sua autonomia, passando a buscar respostas racionais 
para a compreensão do ocorrido51: aqui, mostra-se essencial o encontro com 
o autor, para que, através do diálogo, reinstaure, em si, uma ordem que fora 
antes violada. 

 Assim sendo, com a mediação penal, evidencia-se que, através da 
comunicação, as partes têm a “oportunidade para relatar os acontecimentos 
a partir do seu próprio ponto de vista, sendo que todos adquirem um claro 
entendimento do que aconteceu e das conseqüências do comportamento 
em questão e tomam consciência do que deve ser feito para que os danos 
sejam reparados”52. A interação entre os participantes facilita a superação 
dos traumas sofridos, visto que possibilita a reconstrução de sua identidade 
à medida que expressa “o seu ponto de vista e os seus sentimentos acerca do 
crime: a vítima tem a oportunidade de confrontar o infrator com o impacto 
do seu acto, este tem por sua vez a oportunidade de assumir perante aquela 

50 O crime sofrido pode fazer com que a vítima se auto-confronte e, assim, desencadeie 
traumas de três ordens: “the crisis of self-image (Who am I?), crisis of meaning (what do 
I believe?) and a crisis of relationship (Who can I trust)?”. ACHILLES, Mary; ZEHR, Howard. 
Restorative Justice (…), p. 88.
51 O contato direto faz com que a vítima queira compreender o delito, e portanto, passa 
a perguntar ao infrator “porque é que fez o que fez, porquê a mim, fiz alguma coisa que 
proporcionasse ou provocasse o crime?”. LÁZARO, João; MARQUES, Frederico. Justiça 
Restaurativa (...), p. 67.
52 CRISTAS, Assunção. Abertura. In: PELIKAN, Christa (et.al). A Introdução da Mediação Vítima-
Agressor no Ordenamento Jurídico Português. Colóquio de 29 de junho de 2004 da Faculdade 
de Direito da Universidade do Porto. Coimbra: Almedina, 2005, p. 07-10, p. 09. 
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a culpa pela sua conduta e de compreender o mal que esta provocou”53, 
contando ao Outro sua história, quais os impactos sofridos em decorrência 
das suas ações54.  

 Assim sendo, o contato direto também oportuniza que a vítima 
exponha ao ofensor sua mensagem, “sensibilizando-o para as consequências 
de seus actos”55 e “confrontando-o em suas responsabilidades”56. Assim, 
através do contato direto com o agressor, passa a questionar-lhe sobre as 
razões, circunstâncias da prática do fato, situando-se, ainda, em todo o 
contexto no qual está inserido, para que, após, dê-se-lhe voz para expor o 
que seria uma solução justa para o conflito concreto, negociando da referida 
solução de forma proporcional à parcela de suas corresponsabilidades.

 Analisando os efeitos da prática restaurativa sob a ótica do autor do 
ato ofensivo, a mediação penal também pode trazer-lhe respostas positivas. 
Isso porque, à medida que o coloca em contato direto com a vítima, faz com 
que tenha “necessariamente de atentar a perspectivas outras de avaliação 
que não as suas e, com isto, de reavaliar suas próprias condutas, de reavaliar 
a si mesmos”57. 

 O autor nada sabe sobre o sujeito que violou, sobre seus 
sentimentos, ou sobre os efeitos advindos de seu comportamento, nada 
podendo auferir sobre a dor que concretamente fora causada. Entretanto, 
ao se confrontarem face a face, resta possível que tomem consciência da 
extensão dos danos: tal reconhecimento desperta os “delinquentes” da 
situação de mero objeto, lhes devolvendo sua condição de sujeitos, sendo, 
portanto, também consideradas as suas reais necessidades. Pode-se suscitar 
a humanização do autor, visto que, a partir da “troca de pontos de vista sobre 
o crime, a possibilidade de ofendido e arguido se colocarem no lugar um 
do outro, serviria de metanoia, de desmistificação de papéis sociais pré-

53 LÁZARO, João; MARQUES, Frederico. Justiça Restaurativa (...), p. 69.
54 ZEHR, Howard; The little book (…), p. 14.
55 AERSTSEN, Ivo; PETERS, Tony. Mediação para reparação: a perspectiva da vítima. Sub Judice 
– Justiça e Sociedade, Idéias, n.° 37, out./dez., 2006, p. 9-23, p. 13 
56 Ibid., p. 13.
57 MELO, Eduardo. Comunidade e Justiça (...), p. 119.
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concebidos: o argüido mau e o ofendido bom (...)”58.

 Também sob o olhar da comunidade59 (e não somente com 
operadores do direito, tal como ocorre durante o procedimento penal) 
resgata-se o seu potencial de comprometimento com a reparação dos danos, 
sendo-lhe oportunizada a chance de desculpar-se pelo ato e de oferecer 
reparação diante do feito, visto que compõe a resposta final, em conjunto 
com os demais atores. 

3. Análise dos instrumentos legais destinados à regulamentação 
da Mediação Penal: um estudo comparado

3.1. Da Mediação Penal “de adultos” em Portugal: lei n.º 21/2007, de 12 
de junho.

 A inserção da mediação penal de adultos60 no ordenamento lusitano 
decorreu de fatores61 diversificados, que perpassaram desde a incidente 

58 LEITE, André Lamas. Justiça prêt-à-porter? Alternatividade ou Complementaridade da 
Mediação Penal à luz das Finalidades do Sancionamento. Revista do Ministério Público, 
Lisboa, ano 30, n.° 117, jan./mar., 2009, p. 85-126, p. 96.
59 Ainda que não seja esse o objeto do trabalho, faz-se referência às críticas pertinentes sobre 
a participação da comunidade nos procedimentos restaurativos. Entendendo que o delito 
apenas repercute sobre o autor e a vítima (e não a sociedade), e que, portanto, “seria (…) difícil 
de distinguir a mediação tradicional das formas de julgar os feitos penais se a comunidade (…) 
estivesse presentem uma vez que a pretensão punitiva societária também existe no processo 
penal “tradicional”, concentrada na figura do magistrado e do MP”, cfr. LEITE, André Lamas. A 
mediação penal de adultos. Um novo paradigma de Justiça? Análise crítica da Lei nº 21/2007, 
de 12 de junho. Coimbra: Coimbra, 2008, p. 43-44; em sentido contrário, cfr. ZEHR, Howard. 
The Little Book (…), p. 33. 
60 Vale ressaltar que em Portugal há previsão legal de mediação direcionada ao jovem infrator 
desde 1999 (cfr. Lei Tutelar Educativa n.° 166/99) e, em outras searas, ainda cita-se a criação 
de métodos alternativos de resolução de litígios nos Julgados de Paz, além dos referenciados 
aos conflitos de família (Sistema de Mediação Familiar em vigor a partir de 16 de julho de 
2007) e de consumo. 
61 ALMEIDA elenca serem diversos os impulsos para a adoção dos métodos alternativos de 
resolução de llitígios: a) como impulsos externos, os textos legais emanados de organizações 
internacionais; b) como impulsos internos, o descongestionamento dos tribunais, diminuição 
da morosidade e da burocratização, efetivando a criação de uma justiça de proximidade 
direcionada ao cidadão; c) impulsos difusos, que são os advindos da própria sociedade, 
especialmente dos doutrinadores (nacionais e estrangeiros), dos movimentos de cidadãos, 
como foi o caso da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV. Cfr. BELEZA, Teresa 
Pizarro; MELO, Helena Pereira de. A mediação penal (…), p. 15-29.  
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pressão política supra-estatal à necessidade da reforma da administração da 
justiça, especialmente direcionada à redução da carga processual existente 
nos Tribunais do país. 

 Isso porque, uma vez que o movimento restaurativo paulatinamente 
conquistava espaço nos mais diversos países do contexto europeu, foram 
editados textos de natureza jurídica62 (por vezes, não vinculativos), tendentes 
à sistematização das práticas realizadas. Nesse sentido, importante citar a 
Recomendação n.° R (99) 19, aprovada pelo Comitê de Ministros do Conselho 
da Europa em 15 de setembro de 1999 e, ainda, a Resolução do Conselho 
Econômico e Social da Organização das Nações Unidas n.º 2002/12, de julho 
de 2002, que destaca princípios fundamentais acerca dos programas de 
justiça restaurativa em matéria penal.

 No mesmo sentido, a Decisão-Quadro 2001/220/JAI, de 15 de março 
de 2001, do Conselho da União Europeia63, relativa ao estatuto da vítima 
em processo penal, estabelece disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para promover a mediação no processo penal 
(artigo 10)64 e, com isso, assegurar maiores garantias e medidas de apoio 
às vítimas, legitimando a realização de acordos que permitam atenuar os 
efeitos do crime. Para tanto, fixou aos Estados Membros o prazo limite de 
22 de março de 2006 para que atendessem às suas disposições (artigo 17°). 

 Como resultado de tais “impulsos decisivos supra-estatais”65, 

62 Listando os principais documentos (em âmbito internacional e europeu) que se referem ao 
tema em questão, cfr. LEITE, André Lamas. A mediação penal (…), p. 30-33.
63 Recentemente substituída pela Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 25 de outubro de 2012, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e 
à proteção das vítima da criminalidade. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:PT:PDF. Acesso em 19 de março de 2015.  
64 De acordo com o artigo 10° da Decisão-Quadro: “1. Cada Estado-Membro esforça-se por 
promover a mediação nos processos penais relativos a infracções que considere adequadas 
para  este tipo de medida. 2. Cada Estado-Membro assegura que possam ser tidos em conta 
quaisquer acordos entre a vítima e o autor da infracção, obtidos através da mediação em 
processos penais”. 
65 BELEZA, Teresa Pizarro. A mediação penal (…), p. 11-12 
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publicou-se em Portugal a Lei n.° 21/200766, de 12 de junho, direcionada 
a regulamentação do instituto através da criação do Sistema de Mediação 
Penal (SMP), que entrou em funcionamento, à título experimental pelo 
período de dois anos, em 23 de janeiro de 2008. Assim, importa analisar os 
parâmetros legais adotados para a consolidação da mediação, especialmente 
sob os seguintes aspectos: a) em relação aos âmbitos de aplicação temporal 
(referente ao momento processual no qual pode ocorrer) e material 
(correlacionando-a aos tipos legais de crime); b) quanto aos legitimados para 
a remessa do feito aos mediadores; c) apresentação do procedimento.

 Através do aludido diploma legal, observa-se que o legislador adotou 
o modelo de “mediação penal judiciária”, através do qual a prática tem lugar, 
de forma restrita, somente com o início do procedimento (fase de inquérito), 
não possibilitando, portanto, a realização perante a instrução processual, 
de julgamento, ou mesmo durante a fase executória da sentença67. Ora, 
enquanto mecanismo de diversão (tais como os demais já existentes na 
legislação), a mediação restou enxertada no processo  tradicional, pouco 
rompendo com a dinâmica de monopólio estatal da ação, que continua a 
cargo, como será visto, do Ministério Público.

 Diante da ocorrência do ilícito, caso o Ministério Público verifique 
a existência de indícios da prática do crime e individualização do autor do 
fato (enquanto convicção necessária para formular eventual acusação) e, 
de forma cumulativa, caso entenda que através da realização do acordo se 
responderá adequadamente às exigências de prevenção, poderá designar 
um mediador, escolhido aleatoriamente através de sistema informatizado, 
remetendo-lhe as informações essenciais sobre o caso (cfr. art. 3º, n.º 1, da 
Lei 21/2007). 

66 Regulamentada pelas Portarias n.º 68-A/2008 (que aprova o modelo de notificação previsto 
no n.º 3 do art. 3º da Lei 21/2007), 68-B/2008 (que aprova o Regulamento de Seleção dos 
Mediadores Penais) e 68-C/2008 (aprova o regulamento do Sistema de Mediação Penal), 
todas de 22 de janeiro de 2008( ver o que diz cada portaria) 
67 Atualmente, com a edição da Lei 115/2009, de 12 de outubro (cfr. art. 47º, n.º 4), que 
aprovou o Código de Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade, passa-se a 
admitir que os reclusos participem de programas de justiça restaurativa, desde que de forma 
voluntária. 
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 Nesse ponto, inúmeras são as críticas suscitas em relação à 
necessidade de verificação, no caso concreto, do atendimento aos fins 
atribuídos às penas para legitimar a remessa de casos ao Sistema. Isso 
porque, os resultados dos encontros restaurativos carecem de significados 
genuinamente penais, visto que são voltados ao “reconhecimento de uma 
nova dimensão do conflito” 68, à margem do poder punitivo (disciplinador 
e repressivo), vez que se pretende, sobretudo, a abertura de um processo 
comunicativo entre as partes empoderadas e, ainda, a reparação dos danos 
suportados.

 Por sua vez, a regra do art. art. 3º, n.º 2, da aludida lei, autoriza 
que os diretamente envolvidos no conflito possam requerer ao Ministério 
Público a remessa ao sistema de mediação, desde que o ofendido e o 
arguido estejam de acordo, o que parece ser pouco provável, diante da 
conflituosidade imanente ao fato. Nesse particular, ressalta-se que deixa de 
ser exigido ao Ministério Público o juízo discricionário de atendimento aos 
fins de prevenção (sendo a remessa automática), razão pela qual parte da 
doutrina aponta como ilegítima a solicitação de remessa exclusivamente dos 
envolvidos nos fatos69, por retirar poderes do órgão de acusação.

 No que tange ao aspecto material, sabe-se que a Decisão-Quadro 
deixou certa margem de liberdade aos Estados para a fixação de um catálogo 
de crimes passíveis de serem incluídos no âmbito da mediação. Aqui, destaca-
se que o Acordo Político Parlamentar para a Reforma da Justiça celebrado 
entre o PS e o PSD, em data de 08 de setembro de 200670, foi essencial para 
a delimitação do concreto âmbito de aplicação da mediação, influenciando, 
de forma decisiva, o rol disposto na Legislação de 2007.

68 SANTOS, Cláudia. Justiça Restaurativa (…), p. 676-677. Em sentido oposto, dispondo que 
também a mediação possui finalidades preventivas, LEITE, André Lamas. A Mediação Penal 
de Adultos (…), p. 47-48. Destacando, de forma detalhada, se existe compatibilidade entre a 
mediação penal e os fins preventivos das penas, cfr. SEIJAS, Fernando Vázquez-Portomeñe. La 
Mediación entre la víctima y el agressor como forma de resolución de conflitos en el derecho 
penal de adultos. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. LXXXVI, 
2010, p. 315-339.
69  Nesse sentido, cfr. LAMAS LEITE, André. A Mediação Penal de Adutos (…), p. 72-73
70 Sobre o teor do acordo, cfr. CARMO, Rui do. Um exercício de leitura do regime jurídico da 
mediação penal. In: Revista Portuguesa de Ciências Criminais, ano 20, n.º 3, jul-set de 2010, 
p. 451-474, cit. p. 454
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 Assim, a redação do artigo 2°, n.º 1, dispõe como suscetíveis de 
tal prática os ilícitos particulares em sentido estrito e os semi-públicos, 
afastando a possibilidade de mediação penal em casos de crimes públicos71, 
opção política que, para alguns, se justifica no “interesse comunitário na 
punição que prevalece sobre as vontades individuais quanto à intervenção 
punitiva do Estado”72 ao passo que, nos ilícitos autorizados pelo legislador, 
“se julga que os interesses dos concretos intervenientes no conflito merecem 
preponderar sobre uma decisão de proteção de valores orientada por um 
ajuizamento do interesse coletivo”73. 

 Entretanto, a própria redação legal ainda elenca outras restrições, 
todas observáveis cumulativamente: nos crimes semi-públicos, a mediação 
poderá ser realizada somente quando se tratar de ofensa contra as pessoas 
ou contra o patrimônio (artigo 2°, n.° 2) e desde que respeitadas as demais 
condições previstas no artigo 2°, n.° 3, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” ou “e”.   

 O aludido artigo terceiro exclui da mediação o tipo penal que prevê, 
em sua moldura abstrata, pena superior a 05 (cinco) anos de prisão (em clara 
alusão à pequena e média criminalidade) e que, para evitar a revitimização 
da vítima, se referencie a processo por crimes contra a liberdade ou 
autodeterminação sexual (incluídos a coacção sexual, violação, abuso sexual 
de pessoa incapaz de resistência, importunação sexual, fraude sexual e 

71 Tal questão não é pacifica na doutrina portuguesa, visto que restou severamente discutida a 
viabilidade de inclusão dos crimes públicos nesse catálogo. De acordo com o afastamento dos 
crimes públicos, apontando que as condições para a mediação não estarão preenchidas, tais 
como “a maior dificuldade em chegar a uma plataforma comum mínima quanto aos factos; 
dificuldade (ou inexistência) de identificação de um ofendido em sentido materializável – os 
ditos “crimes sem vítima” (pense-se nos crimes contra o Estado) –, o que impede a relação 
comunicacional pressuposta na mediação”, cfr. LEITE, André. A mediação penal de adultos. 
Um novo paradigma (...), p. 55. Também negando a prática para crimes públicos, visto que 
necessitam presente “um interesse público que o Estado pretende acautelar através do 
exercício da ação penal, por motivos de prevenção geral, cfr. PINTO, João. O papel do (…), p. 80; 
PEREIRA, Rui. A introdução da mediação no Direito Penal Português. In: Colóquio: discussão 
pública do Anteprojeto de Proposta de lei sobre Mediação Penal. Alguns Textos. Ministério da 
Justiça, Centro de Estudos Judiciários, 2006, Agora Comunicação, p. 27-34, p. 31. De outro 
lado, reconhecendo a possibilidade de mediação para esses crimes, cfr. SANTOS, Cláudia. 
A mediação Penal (...), p. 95-96, e exemplificando tal postura especificamente em relação 
aos crimes de violência doméstica, cfr. SANTOS, Cláudia Maria Cruz. Violência Doméstica e 
Mediação Penal: uma convivência possível? Julgar, Coimbra, n.° 12, set./dez., 2010, p. 67-79.
72 SANTOS, Cláudia. Justiça Restaurativa (…), cit. p. 675
73 SANTOS, Cláudia. Justiça Restaurativa (…), cit. p. 675
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actos sexuais com adolescentes). Ainda, exclui do rol os delitos de peculato, 
corrupção ou tráfico de influência. 

 Atenta-se ainda para a necessidade de que o ofendido tenha idade 
igual ou superior a dezesseis (16) anos (art. 2º, n.º 3, “d”), uma vez que 
constitui a “opção do legislador penal de fixar nos 16 anos a fronteira a partir 
da qual se pressupõe que o agente ou o ofendido (…) atingiu sua maturidade 
psíquica ou espiritual”74. 

 Por fim, ainda veda-se o a remessa do feito à mediação caso seja 
aplicável à espécie os processos sumário ou sumaríssimo, em atenção ao 
pressuposto de que são ritos céleres e que atendem à lógica da economia 
processual75. O primeiro aplica-se a sujeitos detidos em flagrante pela 
prática de crime punível com pena de prisão, cujo limite máximo não seja 
superior a 05 (cinco), tendo o julgamento início, em regra, 48 (quarenta e 
oito) horas após a custódia. O segundo aplica-se nos casos em que o crime 
seja punível com pena de prisão não superior a 05 (cinco) anos ou somente 
com multa, e  caso o Ministério Público considere adequada a aplicação de 
pena ou medida de segurança não privativas de liberdade ocasião em que, 
havendo a concordância do arguido com a proposta apresentada pelo órgão 
de acusação, as penas são aplicadas pelo magistrado sem que seja realizada 
a audiência de julgamento.

 Definidos os casos possíveis de serem remetidos pelo Ministério 
Público ao Sistema, é selecionado um mediador76 e, na sequência, as 
partes são notificadas (art. 3º, n.º 3, da Lei 21/2007), ocasião em que serão 
contatadas para esclarecimento acerca de seus direitos, deveres, finalidades 

74 BELEZA, Teresa. A Mediação Penal (…), p. 75.
75 Tereza Beleza aponta para a necessidade de eliminação da restrição, sustentando que, por 
vezes, o “recurso à mediação penal gera para o Estado, em caso de se chegar a acordo, uma 
despesa inferior à resultante da opção pelas referidas formas processuais, e que a despesa 
com a administração da Justiça é elevada”, razões que, por si só, autorizariam a remessa ao 
sistema de mediação penal também nesses casos. BELEZA, Teresa. A Mediação Penal (…), p. 
78 Ademais, de acordo com o art. 9º da Lei 21/2007, o fato de não existirem custas a serem 
pagas nesse sistema, também autorizam sua preferência, por concretizar o acesso à justiça 
pelos envolvidos.
76 Para maiores detalhes sobre a atividade do mediador, cfr. a redação dos artigos 10º (exercício 
da atividade), 11º (sobre listas de mediadores), 12º (pessoas habilitadas ao exercício da 
mediação), 13º (remuneração do mediador), todos da Lei n.º 21/2007.
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e demais elucidações acerca da mediação, para, ao final, uma vez analisada 
a possibilidade de participar do processo pelo mediador, declararem (ou 
não), consentir e participar do encontro, sob pena de prosseguimento do 
rito tradicional do processo (art. 3º, n.º 5, 6 e 7).

 Se da mediação resultar acordo, este será reduzido a termo, 
assinado pelos participantes e homologado pelo Ministério Público, caso 
seu conteúdo respeite as limitações legais, concernentes à impossibilidade 
de inclusão de sanções privativas de liberdade, ou deveres que ofendam a 
dignidade do arguido e, ainda, cujo cumprimento prolongue-se por mais de 
seis meses (art. 5º, n.º 3, e art. 6º, n. 2). 

3.2. Iniciativas legislativas no Brasil:

 No Brasil77, ainda que existam iniciativas destinadas à construção 
e desenvolvimento de modelos possíveis e adequados às mais díspares 
realidades – como podem ser citados, a título de exemplo, os Projetos 
de Bandeirantes/Brasília78 (no seio do Juizado Especial Criminal), em São 
Caetano do Sul/São Paulo79 e Porto Alegre/Rio Grande do Sul80 (nas Varas da 
Infância e da Juventude) – não há que se falar em normativa, geral e abstrata, 

77 No Brasil, as primeiras práticas restaurativas foram implantadas, a partir de 1988, nas 
instituições públicas de educação, como programas de pesquisa acerca da prevenção da 
desordem, violência e criminalidade, tais como o Projeto Jundiaí, no qual se criaram câmaras 
restaurativas, para a solução de incidentes no contexto escolar. Para mais detalhes, cfr. NETO, 
Pedro Scuro. O enigma da esfinge: uma década de Justiça restaurativa no Brasil. Revista IOB de 
Direito Penal e Processual Penal. Ano VII, n.° 48, fev./mar., 2008, p. 163-184.
78 Realiza encontros mediados para as infrações tidas como de menor potencial ofensivo, 
afastando aquelas relacionadas com o uso de entorpecentes e de violência doméstica. Cfr. 
PALLAMOLLA, Rafaella. Justiça Restaurativa (...), p. 122.
79 Projeto com vertente educacional e jurisdicional, visto que, para além do próprio fórum 
(viabilizados pela equipe da vara, e no seu próprio recinto), há encontros entre os adolescentes 
infratores nas escolas, realizados por seus professores e diretores, tendo como público alvo 
os próprios alunos. Para detalhes sobre o programa, consultar RAUPP, Mariana; BENEDETTI, 
Juliana Cardoso. A implementação da Justiça Restaurativa no Brasil: uma avaliação dos 
programas de Justiça Restaurativa de São Caetano do Sul. Ultima Ratio, Rio de Janeiro, ano 1, 
n.° 1, 2007, p. 3-36.
80 Em Porto Alegre, a prática restaurativa tem como peculiaridade o seu âmbito de aplicação, 
visto que se volta à “qualificação da execução das medidas sócio-educativa atribuindo novos 
sentidos éticos às proposições do atendimento sócio-educativo a partir dos princípios da 
justiça restaurativa”. RAUPP, Mariana; BENEDETTI, Juliana. A implementação (...), p. 11.
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destinada a regular a matéria em sede de mediação penal de adultos.  

 Destaca-se, entretanto, a existência do Projeto de Lei n°. 7006 de 
200681, de iniciativa da Comissão de Participação Legislativa, que restou 
arquivado após o relatório elaborado no âmbito da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, do Plenário da Câmara dos Deputados, sob alegação 
de que sua aprovação resultaria no crescimento da impunidade, bem como 
na sensação de insegurança social, visto que retiraria a persecução penal das 
autoridades legalmente investidas para tanto82. 

 Ademais disso, ainda argumentou-se que, diante da existência 
de mecanismos como a transação penal e a suspensão do processo no 
âmbito dos Juizados Especiais Criminais, deveriam ser aprimorados tais 
institutos através de “maior investimento do Estado naqueles órgãos, com 
incremento do número de juízes e servidores, além de uma melhor estrutura 
de trabalho”83, restando, flagrante, a impossibilidade de uma reforma que 
esteja alheia ao alargamento das estruturas já consolidadas. 

 Seguindo-se a reiterados arquivamentos e desarquivamentos, o 
último parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em 
data de 04 de junho de 2014, foi favorável a aprovação do Projeto de Lei, que 
segue em tramitação.

 De qualquer modo, em caso de aprovação, as regras destinam-se 
a regulamentar a utilização facultativa e complementar de instrumentos 
de justiça restaurativa84 enxertados no atual sistema tradicional de justiça 

81 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao 
=323785. Acesso em 12 de março de 2015.
82 Relatório elaborado pelo Deputado Antônio Carlos Biscaia, no sentido da “constitucionalidade, 
juridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição” do projeto. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785.
83 Relatório, p. 04. Disponível em   http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade 
tramitacao?idProposicao=323785.
84 O PL utiliza a concepção ampliada de justiça restaurativa em seu art. 2º, nesses termos: 
“considera-se procedimento de justiça restaurativa o conjunto de práticas e atos conduzidos 
por facilitadores, compreendendo encontros entre a vítima e o2 autor do fato delituoso e, 
quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados, que participarão 
coletiva e ativamente na resolução dos problemas causados pelo crime ou pela contravenção, 
num ambiente estruturado denominado núcleo de justiça restaurativa.”
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(artigo 1°), através da inserção de dispositivos no Código Penal, Processual 
Penal e na Lei dos Juizados Especiais (Lei n.º 9099/95). 

 Para a efetivação da política, determina a criação de “núcleos 
de justiça restaurativa”, compostos por: coordenação administrativa 
(de gerenciamento), coordenação técnica interdisciplinar (formada por 
profissionais da área de psicologia e serviço social, responsáveis por 
selecionar, capacitar e avaliar os facilitadores) e, ainda, pela equipe de 
facilitadores, competentes para a preparação e condução do procedimento 
restaurativo (cfr. artigos 5º e 6º). 

 Destaca-se que os legitimados para o encaminhamento de casos 
aos Núcleos seriam, para além do Ministério Público, a autoridade policial 
(mediante “sugestão”, nos termos dos artigos 13 e 18) e, por fim, também o 
Magistrado, desde que com a anuência do Promotor de Justiça (artigo 4º). 

 Neste ponto, duas questões são perceptíveis de plano: de forma 
diversa da opção legislativa portuguesa, evitou-se deixar a cargo de instituição 
única a remessa dos feitos, tornando-se, ao que parece, mais democrática e 
ampliada as possibilidades de realização de encontros restaurativos. O que, 
entretanto, não afasta a preocupação de certa discricionariedade na decisão 
pelo encaminhamento do feito, uma vez que, em certos casos, a possibilidade 
de restauração decorreria da observância, pelo juiz, da “personalidade do 
agente, de seus antecedentes, bem como das circunstâncias e consequências 
do ato praticado” (cfr. art. 16), seguindo os moldes da justiça criminal comum. 
Assim, a “centralização de uma decisão importante como essa nas mãos 
dos magistrados contraria, desta vez, a autonomia do sistema restaurativo, 
tornando-o mero apêndice do sistema penal e reduzindo substancialmente 
as chances de redução do poder punitivo” 85. 

 Ainda, também destacando acerca da redação do art. 16 do 
aludido Projeto, a doutrina vanguardista destaca que a norma baseia-se 

85 ACHUTTI, Daniel. PALLAMOLLA, Raffaella. Justiça restaurativa e a cultura jurídica brasileira: 
análise crítica do projeto de lei 7.006/06. In: SPENGLER, Fabiana Marion; COSTA, Marli 
Marlene Moraes da (org). Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa. Curitiba: Multideia, 
2013, p. 195-227, cit.  p. 218
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em “conceitos demasiadamente vagos, e que abrem enorme porta para 
decisões não amparadas em critérios objetivos ou de fácil verificação, ou 
até mesmo para decisões arbitrárias de denegação de eventuais pedidos de 
encaminhamento de casos. Além disso, tal redação reforça as mazelas do 
positivismo criminológico sobre a pessoa do acusado e, consequentemente, 
poderá reproduzir, nessa escala, a conhecida seletividade do sistema penal”86.

 De outro lado, no Projeto de Lei em análise, não existe possibilidade 
de solicitação de encaminhamento de casos pelos envolvidos no conflito 
(previsão diferenciada no art. 3º, n.º 2, da Lei n.º 21/2007 de Portugal), o 
que, de forma negativa, suscita críticas acerca da acessibilidade da justiça, da 
autonomia e do empoderamento das partes e da construção do ideário de 
pacificação social.

 Também de forma diversa da legislação lusitana, destaca-se que não 
existe um rol informativo/taxativo de quais comportamentos lesivos podem 
originar o procedimento: a possibilidade do encontro restaurativo decorreria, 
tanto em fase pré-processual (inquisitorial) como processual, sendo, 
portanto, viável seja diante da ocorrência de crime ou de contravenção penal. 
Importante, aqui, destacar a crítica de PALLAMOLLA, aduzindo que “cria-
se o risco de que sejam encaminhados à justiça restaurativa apenas casos 
de bagatela, visto que, como ensinam inúmeras experiências, quando não 
existem regras claras sobre quais casos são passíveis de encaminhamento, a 
tendência é que juízes, promotores públicos e a polícia encaminhem apenas 
casos de pouca relevância, buscando não reduzir seu campo de atuação” 87.

 Segue-se o texto normativo apontando, de forma bastante vaga, 
acerca dos princípios (art. 9º), finalidades (art. 3º) e procedimentos (art. 7º 
e 15). O que se pode notar, em toda a redação, é a “colonização” da prática 
restaurativa pelo Poder Judiciário – especialmente pela magistratura, uma 
vez que seus representantes é que serão responsáveis pela possibilidade (ou 
não) de homologação do acordo (art. 15), pelos efeitos dele decorrentes (art. 
11, 12, 15) – ainda que, para o movimento restaurativo, o conflito não mais 
pertença ao Estado, e sim aos que nele se envolveram.

86 ACHUTTI, Daniel. PALLAMOLLA, Raffaella. Justiça restaurativa  (…), cit. p. 219
87 PALLAMOLLA, Raffaella. Justiça Restaurativa (…), p. 179
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 Finalmente, importa destacar a recente Resolução n.º 125/2010, 
de 29 de novembro de 2010, através da qual coube ao Conselho Nacional 
de Justiça88 instituir a “Política Judiciária Nacional de tratamento adequado 
dos conflitos de interesses”, determinando aos órgãos judiciários que 
disponibilizem para a sociedade, no prazo (limite) de doze meses, 
mecanismos para o tratamento consensuado de satisfação da controvérsia, 
especialmente centrados na conciliação e na mediação, além de prestar 
atendimento e orientação aos cidadãos acerca dos novos serviços ofertados 
(cfr. art. 1º). 

 No que tange à seara criminal, a redação do art. 7º, § 3º, da 
Resolução n.º 125/2010 apenas determina que os Núcleos poderão 
centralizar e estimular programas “de mediação penal ou qualquer outro 
processo restaurativo, desde que respeitados os princípios básicos e processos 
restaurativos previstos na Resolução n° 2002/12 do Conselho Econômico e 
Social da Organização das Nações Unidas e a participação do titular da ação 
penal em todos os atos”, sem apresentar maiores detalhamentos acerca dos 
métodos que poderiam ser utilizados para a configuração da prática. 

4. Perspectivas da Mediação Penal em Portugal: apresentação de 
dados estatísticos 

 Cientes de que a normativa sob enfoque foi inicialmente aplicada de 
forma experimental durante o período de dois anos e que, nos dias atuais, 
tornou-se prática consolidada, faz-se, por bem, quantificar os dados atinentes 
ao número de remessas feitas ao Sistema de Mediação Penal (SMP), para, ao 
final, elaborar críticas pertinentes sobre o assunto. Para tanto, apresentam-
se as seguintes tabelas:

88 Em breve síntese, Conselho Nacional de Justiça é órgão de controle da atuação administrativa 
e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, e foi 
criado com a Emenda Constitucional n.º 45/2004, atinente à Reforma do Poder Judiciário (cfr. 
art. 103-B da Constituição Federal).
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Ano 2008 2009 2010 2011

Número de remessas 
ao SMP

95 224 261 90

Acordos realizados (%) 16
16,8%

47
20,9%

71
27,2%

35
38,8%

Acordos não realizados 
(%) 

14
14,7%

40
17,8%

87
33,3%

50
55,5%

*Fonte: SANTOS, Cláudia Cruz. A Justiça Restaurativa. Um modelo de reacção ao crime 
diferente da Justiça Penal. Porquê, para quê e como?. Coimbra: Coimbra, 2014 (p. 201)

Ano 2012 2013

Número de remessas ao SMP 65 23

Acordos realizados (%) 14
21,5%

10
43,4%

Acordos não realizados (%) Não informado Não informado

*Fonte: dados remetidos pelo Gabinete para a Resolução Alternativa de litígios, 
mediante e-mail, em data de 09 de março de 2015.

Dados mais recentes (referenciados ao ano 2014) foram disponibilizados no 
website do Ministério da Justiça, com algumas restrições:

Movimento de processos de mediação pública (2014 – 1.º semestre)89

Fase do 
Processo

Pendentes a 
31/12/2013

Entrados Findos Pendentes a 
30/06/2014

área N.º processos N.º 
processos

N.º processos N.º 
processos

Familiar 92 151 128 115

Laboral --- 3 5 ---

Penal --- 5 5 ---

TOTAL 95 159 138 116

*Última atualização: 15/12/2014
(---): Resultado nulo/protegido pelo segredo estatístico

89 Disponível em: http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao anexos 
/mediacaopublica/downloadFile/file/20141219_MediacaoPublica.pdf?nocache= 
1422957347.4. Acesso em 10 de março de 2015. 
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 Analisando-se as tabelas supra, denota-se que, ao menos nos três 
primeiros anos de implementação (2008 a 2010), verificou-se um número 
crescente de envios de casos ao Sistema de Mediação Penal, o que foi, nos anos 
posteriores severamente diminuído (especialmente no primeiro semestre de 
2014, em que o número de casos resumiu-se a apenas cinco). Em relação 
aos acordos efetivados no final dos encontros restaurativos, também importa 
notar que, após o período experimental, restou crescente a quantidade de 
casos encerrados sem o consenso das partes (cerca de 55% em 2011).   

 A breve leitura dos dados parece indicar que o modelo adotado pelo 
ordenamento lusitano não alcançou os efeitos desejados (seja por aqueles 
que defendem a redução da carga de processos do sistema tradicional de 
justiça, ou para os que apostam na restauração como forma de viabilizar 
uma resposta diferente ao crime praticado). Resta traçar, então, hipóteses 
(teóricas, uma vez que não existe aqui possibilidade de adentrar a campo 
e promover análises empíricas sobre problema) de estudos referentes 
às razões pelas quais resultou fracassada a dinâmica imposta pela Lei n.º 
21/2007.

5. hipóteses de trabalho sobre a ineficiência do sistema de 
Mediação Penal em Portugal:

 Pretende-se, nesse último tópico, destacar hipóteses (teóricas) que 
podem ter contribuído para a ineficácia do Sistema de Mediação Penal em 
Portugal. Vejamos:

a) Influência de documentos jurídicos internacionais para a adoção de 
mediação em matéria penal:

 Uma vez que a normatização da mediação em Portugal resultou, 
de forma geral, da grande influência exercida por documentos emanados 
de organizações internacionais – especialmente a Organização das Nações 
Unidas e demais diretrizes da União Europeia, destinadas à necessidade 
de proteção das vítimas –, suscita-se que, o simples adimplemento de um 
comando externo pode não ter sido suficiente para adequar-se ao contexto 
sócio-histórico lusitano, especialmente no que tange à importância dada 
pelos atores jurídicos ao sistema penal tradicional. 
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 Isso porque, se a adoção de uma nova dinâmica de tratamento 
aos crimes praticados requer a aceitação dos legitimados (os sujeitos 
destinatários e o Ministério Público), faz-se essencial que os titulares 
participem, de alguma forma, da tomada de decisões, opinando acerca da 
importância da temática. 

b) A Lei n.º 21/2007 foi restritiva em seus conteúdos: 

 Como já enunciado supra, a legislação deixou de autorizar a remessa 
ao sistema de mediação penal de crimes classificados como públicos, 
restringiu o momento da incidência (apenas durante a fase investigatória) 
e, ainda, retirou dos maiores interessados a possibilidade de requisição do 
encontro restaurativo (em razão da necessidade do consenso entre as partes), 
deixando, na prática, a cargo do Ministério Público a atuação discricionária, 
sempre em atendimento a lógica de prevenção. 

 A restrição normativa pode ser considerada como uma limitadora 
da adoção das práticas e, em amplo sentido, dificulta o acesso ao direito (e à 
justiça) dos diretamente envolvidos no litígio, visto que condiciona a remessa 
dos feitos ao interesse do Ministério Público. Nesse sentido, inclusive, 
aponta-se para a necessidade de alteração da redação do art. 3º, n.º 02, 
da Lei 2/2007, no intuito de ampliação do rol de legitimados, retirando-se 
a conjunção “e” e acrescentando “ou”, afim de que quaisquer dos agentes, 
independentemente de consenso, possam enviar seu caso ao sistema.

 Como resultado da atuação direta dos envolvidos, de acordo com 
BELEZA, poderia se vislumbrar, a longo prazo, maior desenvolvimento 
da cidadania (participativa), decorrente “uma maior sensibilização da 
população para a novidade que representou a introdução desta nova forma 
de resolução de conflitos”90. Assim, o empoderamento dos sujeitos traria, 
também, consequentemente, pacificação social associada à construção do 
sentido de assunção de responsabilidades.  

 Ademais disso, como já ocorre em diversos países, os instrumentos 
restaurativos poderiam ser adotados em outras fases do procedimento e, 
inclusive, em sede de execução de sentença, desde que os interessados, 

90 BELEZA, Teresa. A Mediação Penal (…), p. 89



86

voluntariamente, entendessem como viável a resposta construída no 
encontro restaurativo. 

 No que toca ao catálogo de crimes, a restrição aos ilícitos semi-
públicos e particulares em sentido estrito também dificulta o envio de casos 
ao Sistema. Aqui, coloca-se a reflexão (obviamente, precedida de debates) 
acerca da possibilidade de alargamento das categorias, para alcançar delitos 
considerados públicos, desde que os envolvidos consintam com a realização 
da mediação do conflito.   
 
c) Críticas à atuação do Ministério Público:

 O Estatuto do Ministério Público (EMP - Lei nº 60/98, de 27 de 
agosto), estabeleceu, como funções precípuas do órgão que representa o 
Estado, a participação na execução da política criminal, o exercício da ação 
penal orientada pelo princípio da legalidade e, ainda, a necessidade de 
defesa da legalidade democrática, nos termos da Constituição da República 
(cfr. art 1º, n.º 1 – sem grifos no original).

 Entretanto, por vezes, observa-se que a atuação do Ministério Público 
na construção da política criminal pode restar limitada pela concepção legal 
de que, diante da ocorrência de certos ilícitos, devem-se adotar respostas 
institucionais vertidas ao combate da criminalidade, através do exercício 
do procedimento penal tradicional e da utilização de penas privativas de 
liberdade. Explica-se. 

 A Lei n.º 38/2009, de 20 de julho, que define as orientações de 
politica criminal para o biênio 2009/201191, enfatiza, especialmente em 
seu art. 16º, n.º 1, alínea g),  a necessidade de fortalecimento dos métodos 
alternativos de resolução e conflitos92, destacando que o Ministério Público 

91 Disponível em http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/lei-n-38-2009-de-20-de/
downloadFile/file/Lei%2038.2009.pdf?nocache=1248080693.9. Acesso em 25 de março de 2015.
92 No mesmo sentido, a Lei nº 57/2007, de 31 de agosto, que define os objetivos, prioridades e 
orientações de política criminal para o biênio de 2007/2009, destacando a necessidade de que 
o Ministério Público privilegie a aplicação da mediação penal (cfr. art. 11 e 12). Ainda, Artigo 
12, n.º 2 da Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de outubro de 
2012 aponta que “Os Estados-Membros devem facilitar o envio dos processos, se for caso 
disso, aos serviços de justiça restaurativa, nomeadamente através do estabelecimento de 
procedimentos ou diretrizes sobre as condições de envio”.
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deve promover a remessa de feitos para o Sistema de Mediação Penal, 
especialmente quando se verifique uma das seguintes circunstâncias: “a) 
O arguido ter idade inferior a 21 anos; b) O arguido não ter antecedentes 
criminais; c) O arguido ter confessado os factos; d) O dano ter sido reparado 
ou o arguido demonstrar vontade de o reparar”93.

 Entretanto, como se observam nas tabelas retro, o número de 
remessa de feitos ao sistema atualmente é insignificante (v. ex, apenas cinco 
no primeiro semestre de 2014) e, aliando-se ao protagonismo do Ministério 
Público na escolha dos casos passíveis de serem submetidos à mediação 
penal, é de se questionar se tais atores jurídicos não encontram no Sistema 
a possibilidade de tratamento adequado ao conflito criminal.

 Aqui, interessante apresentar parcela do inquérito desenvolvido no 
âmbito das atividades do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa 
(OPJ) – Centro de Estudos Sociais (CES), no projeto denominado “Quem são 
os nossos magistrados? Caracterização profissional dos juízes e magistrados 
do Ministério Público em Portugal”, durante o período compreendido entre 
01 de junho e 15 de julho de 2012, ocasião em que foram remetidos, on line, 
questionamentos aos 1549 magistrados do Ministério Público. 

 Frisa-se, desde logo, que a taxa de resposta foi equivalente a 15,8% 
(244 respostas) e que, o objeto de pesquisa não foi reduzido à análise 
dos métodos alternativos de resolução de litígios. De acordo com DIAS, a 
orientação foi vertida para a seguinte questão: “Qual é a identidade, o 
estatuto, as competências e as práticas profissionais (formais e informais) 
do Ministério Público e o papel que desempenha, e pode desempenhar, como 
instrumento promotor do acesso dos cidadãos ao direito e à justiça e na 
transformação (democratização) do sistema judicial?”94.  

 Especificamente em relação aos métodos alternativos de resolução 
de conflitos, podem-se apresentar os seguintes resultados:

93 Art. 16, n.º 2, da Lei n.º 38/2009, de 20 de julho.
94 Para conferir a íntegra dos resultados, DIAS, João Paulo. O Ministério Público no Acesso ao 
Direito e à Justiça. “Porta de entrada” para a cidadania. Coimbra: Almedina, 2014.
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Importância dos mecanismos de Resolução Alternativa de litígios, por 
Tipologia

Nada 
importante

Pouco 
importante

importante Bastante 
importante

Totalmente 
importante

Total

Julgados de 
Paz

6,3% 32,1% 42,2% 15,2% 4,2% 100%

Tribunais 
Arbitrais

3,8% 27,8% 50,5% 13,2% 4,7% 100%

Cen. 
Arbitragem 
de conflitos 
de consumo

4,7% 17% 52,7% 19,6% 6,0% 100%

Gabinetes 
Mediação 
Familiar

5,1% 24,6% 48,2% 15,3% 6,8% 100%

Sistema de 
Mediação 

Laboral

6,0% 22,8% 47,5% 19,4% 4,3% 100%

Sistema de 
Mediação 

Penal

14,1% 38,0% 31,2% 12,0% 4,7% 100%

Média 6,7% 27,1% 45,4% 15,8% 5,1% 100%

*Fonte: DIAS, João Paulo. O Ministério Público no Acesso ao Direito e à Justiça - “Porta de 
entrada” para a cidadania. Coimbra: Almedina, 2014, p. 218

 De acordo com DIAS, os resultados do inquérito permitiram 
concluir que “a opinião maioritariamente negativa em relação ao Sistema 
de Mediação Penal, com 52,1% a avaliarem-na como Nada Importante/
Pouco Importante, sendo, igualmente, por oposição, o que revela menos 
opiniões positivas (Bastante importante/Totalmente importante apenas para 
16,7%)”95 denota, de forma inconteste, a descrença do Ministério Público na 
prática restaurativa.

 Observa-se claramente que os métodos alternativos são tidos como 

95 DIAS, João Paulo. O Ministério Público no Acesso ao Direito e à Justiça (…), p. 218 – sem 
grifos no original.
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positivos nas mais diversas áreas do conhecimento, deixando, entretanto, de 
fazer sentido ao Ministério Público na seara criminal – especialmente pela 
tradicional construção cientifico-jurídica de que este seria, por excelência, 
o detentor do poder de pacificação da comunidade com a deflagração da 
persecução penal, na linha do que determinam os princípios da legalidade/
obrigatoriedade – o que poderia explicar a mínima opção pela remessa ao 
Sistema de Mediação. 

 Pode-se questionar, nessa linha, que sendo também instituição 
responsável pela consagração do acesso à justiça – vez que atua como 
garantidor de diretos e garantias dos sujeitos –, ao limitar o número de feitos 
passíveis de resolução através da mediação poderia estar subtraindo aos 
interessados uma forma alternativa (e talvez mais positiva) de lidar com o 
conflito e seus desdobramentos.

d) Da necessidade de ultrapassar a cultura de litigação para a de resolução 
consensuada de conflitos criminais:

 O olhar crítico sobre a administração da justiça anuncia que os 
“tribunais já não são capazes de resolver em tempo útil a multiplicidade, 
diversidade e complexidade dos litígios cuja composição lhes é confiada. Das 
duas uma: ou enfrentamos corajosamente o problema, procedendo a uma 
profunda revisão do paradigma, compreendendo que não é mais possível 
assegurar uma justiça para todos em todos os conflitos (…) retirando dai as 
devidas ilações, designadamente nos planos de reorganização judiciaria e da 
solução extrajudicial de conflitos”96. 

 Porém, a adoção de um novo paradigma passa, sem dúvida, pela 
transformação da cultura jurídica dos operadores do direito – revisando-se, 
para tanto, os postulados que sustentam o ensino e toda formação prática 
dos profissionais97 – e, sequencialmente, também, por vezes, pressupõe o 

96 CAUPERS, Joao. A “crise da justiça”. In: BARRETO, António (org.). Justiça em crise? Crises da 
Justiça. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2000, p. 221-227, p. 225
97 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Coimbra: 
Almedina, 2014, p. 100 e ss 
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afastamento da “sensação” comunitária de que a resposta imposta pelo 
magistrado é sempre mais credível do que aquela construída entre iguais, 
diante de um conflito. 

 Para tanto, importante criar formas diversas de pensar e produzir 
o direito, a partir da valorização de experiências plurais conquistadas no sei 
social e que não sejam, ao final, colonizadas pelas práticas hegemônicas 
de construção da justiça. Parece, sobretudo, necessário repensar a cultura 
de litigação que acompanha, amplamente, todos os setores sociais (e 
institucionais), para transformá-la na lógica do consenso, da pacificação, 
conquistada através do diálogo, que fomentará uma nova relação entre 
sociedade civil e Estado.

 Significa dizer, em outras palavras, que os instrumentos restaurativos 
podem ser concebidos como rupturas (ou, ainda, de forma menos otimista, 
como alternativas) à lógica dominante, caso sejam, sobretudo, sensibilizados 
os operadores e os participantes. Ora, se, como dito, as regras do sistema 
jurídico tratam insatisfatoriamente os seus maiores atingidos, parece 
essencial a construção de alternativas, que os autorize a construir desfechos 
mais justos para seus problemas concretos. 

6. considerações finais

 O texto pretendeu apontar que, para além das iniciativas legais 
tendentes à consolidação de um instrumento restaurativo de resolução 
do conflito criminal, torna-se necessário questionar, desde as estruturas 
do sistema tradicional de justiça, as reais viabilidades dessa construção 
de alternativas – se é que, substancialmente, as práticas são passíveis 
de modificar, de romper com a dinâmica de atuação do sistema jurídico 
tradicional.

 Isso porque, para uma transformação dos modelos repressivos 
de resposta estatal, resta imperioso que, também os operadores jurídicos 
(essencialmente, o Ministério Público) e os diretamente envolvidos no litígio 
compreendam as positividades decorrentes da prática da mediação na seara 
penal.
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 Para tanto, evidentemente, o passo inicial reside no esclarecimento, 
na divulgação de informações claras e objetivas às partes, sensibilizando-
as para as contribuições que uma forma plural de resolução de conflitos 
pode trazer à comunidade, essencialmente porque “apregoa uma forma de 
administrar a justiça mais próxima e apta a sarar as feridas sociais em uma 
época marcada pelo mais profundo individualismo (…) e pelo anonimato 
relacional”98. 

 Aqui, também cabe a ressalva de que, em Portugal, torna-se urgente 
o desenvolvimento aprofundado de diagnósticos voltados às problemáticas 
que circundaram a construção do Sistema de Mediação Penal, na tentativa 
de recriá-lo, de reinventá-lo a partir de novas experiências. 

 Importa destacar que as problemáticas lusitanas podem, também, 
restarem evidenciadas nas práticas brasileiras, caso estejam também 
assentes no protagonismo do Ministério Público e da Magistratura, no ato 
da remessa dos feitos à mediação. 
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