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RESUMO 
 

Esta monografia teve como escopo examinar a inserção da mediação penal por meio da 

justiça restaurativa, no ordenamento jurídico brasileiro, objetivando dar uma nova resposta ao 

crime, buscando principalmente diminuir a incidência de delitos. É neste ponto que se exalta a 

temática desta pesquisa, ou seja apresentar a  justiça restaurativa como alternativa viável no 

Brasil para resolução de conflitos na área penal, fazendo isso a partir da análise de seus 

princípios e técnicas de mediação. Para isso, é salutar destacar de que forma ela se apresenta 

como alternativa para resolução de conflitos, e como está sendo desenvolvido o projeto de lei 

que visa inserir a mediação penal por meio da justiça restaurativa no ordenamento jurídico 

brasileiro. A metodologia utilizada consistiu em pesquisa do tipo teórica, qualitativa, com 

emprego de técnica de bibliográfica, utilizando livros e a legislação brasileira. Conclui-se que 

a prática restaurativa pode ser adotada no Brasil e que inclusive apresenta projeto de lei para 

sua implantação, podendo efetivamente trazer bons resultados para minorar a situação do 

sistema retribuitivo da justiça criminal. 

 

Palavras-chave: Mediação. Mediação Penal. Justiça Restaurativa. 
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ABSTRACT 
 

This monograph is scoped to examine the inclusion of mediation by means of restorative 

justice, the Brazilian legal system, aiming to give a new answer to the crime, seeking 

primarily to reduce the incidence of crimes. It is at this point that exalts the theme of this 

research, ie introduce restorative justice as a viable alternative in Brazil to conflict resolution 

in the penalty area, making it through the analysis of its principles and techniques of 

mediation. For this, it is salutary to highlight how it presents itself as an alternative to conflict 

resolution, and is being developed as the bill that aims to put the mediation by means of 

restorative justice in the Brazilian legal system. The methodology consisted of theoretical 

research, qualitative type, employing technical bibliographic using books and Brazilian law. 

We conclude that restorative practice can be adopted in Brazil and even introduces bill to its 

implementation and can effectively bring good results to ease the situation of retributive 

criminal justice system. 

 

Key words: Mediation. Penal mediation. Restorative Justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mediação penal, busca a realização de uma justiça restaurativa, coma superação 

de um conflito, resgatando a comunicação ofensor-ofendido, reivindicando um modelo de 

justiça criminal mais inclusivo, mais participativo, mais legítimo e menos traumático. 

O foco da justiça restaurativa está no ato danoso, nos prejuízos causados aos 

envolvidos e nas possíveis soluções do conflito, e não somente na culpa e violação da lei 

como ocorre na justiça retributiva. 

Observa-se nessa metodologia complementar ao Direito Penal, a retomada da 

democracia participativa, haja vista que os envolvidos passam a compor o processo com 

autonomia, para expor seus sentimentos e necessidades, através de um dialogo equilibrado por 

um terceiro, o mediador. 

Busca-se a efetivação do Estado Democrático de Direito através da Dignidade da 

pessoa humana, efetivação do acesso à justiça, exercício da cidadania, dentre outros princípios 

constitucionais. 

O objetivo da solução dos conflitos pela mediação penal é fazer com que os 

envolvidos (ofendido e ofensor), construam um diálogo, o respeito social mútuo e que após 

passarem pela aplicação das técnicas da mediação penal, desenvolvam a habilidade de solução 

das suas controvérsias. 

Por meio do estudo da pratica de tratamento adequado de conflitos, e do 

desbravamento da mediação penal, pretende-se que os benefícios, abracem o aperfeiçoamento 

do estudo do Direito, no Estado Democrático de Direitos. 

Portanto esse trabalho tem o fim de apresentar, uma visão complementar ao atual 

Direito Penal, com sua justiça retributiva, desenvolvendo o diálogo para fins de solução de 

conflitos, para que se tenha uma justiça restaurativa, desenvolvida com base nas técnicas da 

mediação penal, objetivando melhorar a eficácia da lei penal, em torno realidade social 

brasileira. 
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2 OS MEIOS DE TRATAMENTO ADEQUADO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

O entrave ao acesso à justiça é uma preocupação disseminada entre os povos, esta 

obstacularização ao efetivo exercício do direito de ação, percorre uma série de fatores desde a 

formação cultural da população, a confiança depositada no poder judiciário, os custos 

processuais, e até o tempo para a decisão final que persisti por anos e anos. 

No Brasil o Poder Judiciário tem a competência de processar, julgar e executar 

todas as demandas cíveis e criminais, conforme previsto na Constituição Federal, desta forma 

temos no Judiciário todo o desaguar para a solução dos conflitos, porém o excesso de fases, 

recursos e instâncias criados para dar maior segurança jurídica ao jurisdicionado, são fatores 

que ocasionaram a morosidade, sendo este um dos maiores entraves no Judiciário. 

O direito brasileiro tem previsto os meios alternativos de resolução de conflitos, 

muito embora o implemento desses métodos de solução, ainda esteja muito aquém do que 

seria interessante para a efetivação da cultura de pacificação social. 

A constituição Imperial de 1824 previa a resolução alternativa de conflitos, a 

reconciliação, em seu art. 161, que estabelecia: “Sem se fazer constar, que se tem tentado o 

meio da reconciliação, não se começará processo algum” (BRASIL, 1924). Atualmente não é 

exigido para o ingresso de um processo no Poder Judiciário, a realização de uma tentativa de 

conciliação ou mediação. 

A Constituição de 1988, em seu preâmbulo prevê “a solução pacífica das 

controvérsias”, norteando as bases constitucionais, traçando as diretrizes, ideológicas e 

filosóficas da República Federativa do Brasil a partir de 1988. 

 

CF.88 – Preâmbulo: 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (BRASIL, 1988) 

 

O código de Processo Civil de 1973 prevê expressamente em seu art. 125 - inciso 

IV, incluído pela Lei n.8.952 de 13.12.1994, que compete ao Juiz, “tentar, a qualquer tempo, 

conciliar as partes”, dando amplitude para que ocorra a conciliação endoprocessual, pelo que 

segue: 
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Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 
competindo-lhe: 
IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994) (BRASIL, 1973) 

 

Em 1995, foi criada a Lei dos Juizados Especiais de n. 9.9099/95, para causas de 

menor complexidade, prevendo expressamente a figura do conciliador, como auxiliar da 

justiça. 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os 
primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 
advogados com mais de cinco anos de experiência. 

Parágrafo único. Os Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante 
os Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas funções. (BRASIL, 1995) 

 

Em 1996, foi criada a Lei de Arbitragem n. 9.307, dando ao instituto a devida 

autonomia em relação ao Poder Judiciário. Atualmente, encontra-se em discussão no Senado 

Federal o projeto de Lei 94/2002, que tem o fim de regulamentar a mediação judicial e 

extrajudicial. 

Em 30 de dezembro de 2004, a emenda constitucional nº 45, acrescentou o inciso 

LXXVIII à CF.88, estabelecendo como garantia fundamental, o direto à razoável duração do 

processo, trazendo o princípio da eficiência como um dos norteadores da atividade judicial, 

pelo que segue:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

LXXVIII: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).  (BRASIL, 1988) 

 

Já em de 29 de dezembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

publicou a Resolução 125, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento 

adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 

Percebe-se que o CNJ na Res.125, se refere aos meios alternativos, como forma 

de tratamento adequado para solução de conflitos no âmbito do Poder Judiciário, e estabelece 

em sua 4aconsideranda, que o Poder Judiciário deve estabelecer políticas de tratamento 

adequado de problemas jurídicos e de conflitos de interesse, pelo que segue:  
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CNJ/RES.125: 
4a - CONSIDERANDO que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política 
pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de 
interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a 
organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos processos 
judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de 
solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a 
conciliação;(grifo nosso). (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010) 

 
A sociedade vive uma cultura de busca incessante pelos seus direitos, passando a 

ser o judiciário o local no qual desagua todos os dissabores dos conflitos de direitos dos 

cidadãos. 

O CNJ na Res.125, descreve em sua 5a consideranda, que é necessário a 

consolidação da politica pública permanente de incentivo às soluções consensuais de 

conflitos, considerando inclusive, na sua 6aconsideranda, que a conciliação e a mediação, são 

instrumentos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, pelo que segue: 

 

5a CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política pública 
permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução 
de litígios; 
6a CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de 
pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina 
em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos 
conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças; 
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010) 

 

Segundo o CNJ, a solução dos conflitos, pode ser de duas formas, a impositiva, 

por meio de sentença ou através do diálogo entre as partes, por meio de um mediador, no caso 

de aplicação da mediação. 

Na forma impositiva, o juiz na figura de um terceiro alheio às partes e imparcial, 

decide diante do que estiver escrito no pleito feito pelos representantes das partes, 

determinando em sentença à luz do direito, o que melhor couber ao caso.  

Já por meio do diálogo, conforme as técnicas da mediação, as próprias partes 

decidirão, com o auxilio de um facilitador denominado mediador, e ao final formalizar um 

acordo, contendo o que for mais interessante para suas necessidades e prioridades, resgatando 

assim a harmonia social entre os envolvidos. 

A partir da espiral do conflito é que o diálogo, ganha sua principal função, atur 

como meio fluido, para a solução do conflito latente na espiral, dando espaço para que o 

envolvido-ofendido, apresente os danos que o conflito ocasionou, espaço para que o 

envolvido-ofensor apresente os motivos que o levaram para cometer tal fato, e inclusive 
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espaço para que, quando possível, representantes da sociedade falem, escutem e colaborem 

com possíveis soluções, e assim em conjunto, os envolvidos, encontrem soluções. 

As formas alternativas de solução de conflitos, sendo entendidas como formas de 

tratamento adequado de solução de conflitos, ao serem incentivadas pelo judiciário, 

funcionarão como um complemento aos métodos já aplicados pelo judiciário, e somente em 

casos no qual as partes não consigam chegar a um acordo através do diálogo, é que seria 

utilizada a forma impositiva para a solução destes. 

Os meios alternativos de resolução de conflitos passam a ser uma opção para o 

judiciário, haja vista sua funcionalidade e forma humanizada de tratar os envolvidos, que 

compõem uma demanda judicial, diversificando assim a forma de solucionar os conflitos e 

universalizando a prestação jurisdicional, através de uma visão pacificadora. 

Os meios alternativos podem ser classificados como arbitragem, conciliação, 

mediação e negociação. Na arbitragem, um instituto normatizado pela Lei 9307/2006, as 

partes de comum acordo, em causas de direito patrimonial disponíveis, contratam um árbitro e 

este diante da colheita de provas e análises de argumentos, decidirá o conflito por meio de 

laudo pericial e ao final por sentença arbitral irrecorrível, a escolha pelo juízo arbitral através 

da convenção arbitral, que ocorre por livre escolha das partes é irrevogável e exclui desse 

conflito a possibilidade de constitui-lo na esfera jurisdicional estatal, porem em casos de 

descumprimento poderá ensejar execução judicial. 

A conciliação é uma medida alternativa focada no acordo, no qual o conciliador 

propõe soluções e recomendações, é indicada para casos de relações episódicas, busca 

solucionar questões materiais. A negociação é uma medida alternativa, focada na busca de 

acordos de ganhos mútuos.  

Já a mediação é uma das formas de solução extrajudicial de conflitos, focada na 

reconstrução do diálogo, para que ao final as partes componham suas próprias soluções, com 

o auxilio de um mediador que aplicará técnicas para a solução; durante uma sessão de 

mediação, as partes apresentam seus conflitos e o mediador (facilitador) através do 

desenvolvimento de técnicas de mediação, faz com que estas, se escutem atentamente, 

desvendando os interesses aparentes e reais, afim de que seja reestabelecido o vínculo 

comunicativo, diante das necessidades e interesses, e se assim os interessados desejarem, a 

sessão culminará em um acordo extrajudicial ou judicial do conflito. Conforme descrito 

anteriormente e visando o objetivo proposto neste trabalho monográfico, passa-se, a seguir, 

descrever a mediação como forma de resolução de conflitos. 
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3 MEDIAÇÃO 

 

A palavra mediação, traduz um método auto compositivo de resolução de 

conflitos, no qual os envolvidos no conflito, auxiliados por um mediador, também 

denominado facilitador, neutro no conflito e imparcial, são conduzidas para que possam 

através de um diálogo construtivo, superar suas barreiras de comunicação e assim 

construírem, uma resolução quanto ao seu conflito. 

O termo mediação emerge do latim mediare, que pode ser traduzido como, estar 

no meio, em posição neutra entre as partes, conforme explana Calmon (2007, p.120). 

 

[...] a mediação pode ser meramente informal, o que ocorre desde as sociedades 
primitivas até o Estado moderno.A simples interferência para auxiliar, facilitar e/ou 
incentivar a auto composição denomina-se mediação. Ultrapassando esses limites, o 
terceiro imparcial deixa de ser um mediador, passando a agir como árbitro [...]. 

 

Já para Sales (2007, p.23):  

 

A mediação é um procedimento consensual de solução de conflitos por meio da qual 
uma terceira pessoa imparcial – escolhida ou aceita pelas partes – age no sentido de 
encorajar e facilitar a resolução de uma divergência. As pessoas envolvidas nesse 
conflito são as responsáveis pela decisão que melhor as satisfaça. A mediação 
representa assim um mecanismo de solução de conflitos utilizados pelas próprias 
partes que, movidas pelo diálogo, encontram uma alternativa ponderada, eficaz e 
satisfatória. O mediador é a pessoa que auxilia na construção desse diálogo. 

 

A mediação não visa prioritariamente o acordo, e sim o restabelecimento da 

comunicação entre os envolvidos, para que estes passem a reconhecer os seus sofrimentos, e  

escutarem-se mutuamente, por meio da condução do diálogo realizada pelo mediador, e ao 

final se as partes chegarem ao consenso haverá a formalização do acordo. 

Para Warat (2001), a Mediação é uma proposta transformadora do conflito, pois 

este é resolvido pelas próprias partes, que, por meio do mediador, fazem uma nova avaliação 

das condições sociais, culturais e psicológicas, que o provocaram, reavaliando 

simbolicamente a relação conflituosa. Este é o objetivo principal da mediação, que está além 

da obtenção de um acordo, o qual passa a ser uma de suas consequências.  

Para tanto, Warat (2001) assevera que o mediador não deve intervir no conflito, 

tão pouco na autonomia dos envolvidos, mas pode ajudá-las a olharem para seus interesses e 

sentimentos, e não para o conflito. Todavia, assim como ele não pode intervir buscando 
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transformar o conflito, também não poderá interpretar os sentimentos das partes, pelo que 

segue: 

 

O mediador deve ajudar cada pessoa do conflito a compreendê-lo como uma 
oportunidade vital, um ponto de apoio para falar, refletir e impulsionar mecanismos 
interiores que as situem em uma posição ativa diante de seus problemas. O mediador 
estimula a cada membro do conflito para que encontrem, juntos, o roteiro que vão 
seguir para sair da encruzilhada e, recomeçar a andar pela vida com outra 
disposição. A atitude de busca do comum não deve fazê-los perder de vista que 
devem tomar o conflito como uma oportunidade para gerenciar melhor suas vidas, ir 
além do problema comum e apostar em melhorar o próprio transcurso vital. 
(WARAT, 2001, p. 76-77) 
 

O mediador – facilitador, não decide pelos envolvidos, e sim promove a escuta 

ativa destes, buscando desenvolver nestes, a percepção da responsabilidade das suas escolhas, 

pois cabe aos envolvidos decidir, consensual e conjuntamente, a resolução do conflito. 

O sustentáculo da mediação é o dialogo, e através deste, ocorre a compatibilização 

dos interesses, para que haja o entendimento das  suas metas e interesses,e assim a partir do 

entendimento, com a satisfação dos interesses, e visando precipuamente, a restauração e a 

preservação da relação social, poderá ocorrer um possível acordo e assim o cumprimento 

deste de forma espontânea, pelo que expõe Garcez (2003, p. 96): 

 

Na Mediação, um terceiro, imparcial, auxilia as partes a chegarem, elas próprias, a 
um acordo entre si, através de um processo estruturado. As partes assim auxiliadas 
são as autoras das decisões e o mediador apenas as aproxima e faz com que possam 
melhor compreender as circunstâncias do problema existente e a aliviar-se das 
pressões irracionais e do nível emocional elevado, que lhes embaraça a visão realista 
do conflito, impossibilitando uma análise equilibrada e afastando a possibilidade de 
acordo. 

 

Na busca pelo desenvolvimento da pacificação social, a mediação dá uma nova 

roupagem, quanto à possibilidade de resolução de conflitos, apresentando à sociedade, meios 

para que resolvam seus conflitos, através do dialogo. 

Warat (2001), declara que a mediação pode ser aplicada a qualquer tipo de 

conflito, e assevera que os juristas reduzem todo conflito a um litígio cujo desfecho atenderá a 

formas pré-estabelecidas e não às intenções das partes. Assim sendo, buscam evitar o conflito 

através de decisões judiciais que, na maioria das vezes, resultam em violações dos direitos 

humanos das partes, o que se constitui um contrassenso. 

O mediador deve atuar como um catalizador, no qual através do seu entusiasmo e 

da crença nas possibilidades de mudança, alenta e guia os mediados, deve ter um perfil 
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educador, fornecendo novos conhecimentos, facilitando a comunicação e elastecendo as 

possibilidades de entendimento do conflito entre as partes. 

E ainda, o mediador deve procurar agir como um facilitador, ao ser capaz de 

identificar as necessidades e interesses, e produzir um encontro de opiniões através de suas 

pontuações, diante do que for apresentado pelos envolvidos, interpretando e traduzindo a 

comunicação, com fim de recuperar as conotações positivas, trazidas no dialogo das partes. 

Nesse sentido, para a mediação seja conduzida de forma mais eficiente, o 

mediador, deve procurar desenvolver habilidades tais como: escuta ativa, transmitir confiança 

e respeito durante a sessão, saber administrar momentos de ânimos exaltados, gerar 

entendimentos, para que assim os mediados, sintam-se conduzidos por uma mediador 

qualificado. 

Para que haja um desenvolvimento crescente em uma sessão de mediação, o 

mediador deverá aplicar algumas técnicas de negociação, quais sejam separar as pessoas do 

problema, ter foco nos interesses e não em posições, gerar opções de ganhos mútuos, 

utilização de critérios objetivos, essas técnicas de negociação são baseadas em princípios e 

tem como principal obra o livro Como chegar ao sim, de Roger Fisher e William Ury. 

A técnica de separar pessoas do problema consiste em ouvir atentamente cada 

uma das partes, para que possa perceber seus reais interesses, afim de que dessa forma se 

entenda qual o mérito da questão individual de cada um. 

Já a técnica de fixar o foco nos interesses e não em posições, incide em buscar os 

interesses em comum das partes, para estas saiam das posições criadas individualmente e 

passem a desenvolver o dialogo em torno do ponto em comum, passando a ter o foco nos seus 

reais interesses, o que também pode ocorrer com utilização de critérios objetivos, quando 

utilizamos a possibilidade de debater questões objetivas, deixando de lado a posição 

individual de cada um. 

Quanto ao principio da geração de opções de ganhos mútuos, desenvolve-se 

durante o dialogo entre as partes, a geração de diversas formas de solução do conflito 

debatido, para que após uma ampla discussão de possibilidades, possa chegar a melhor 

solução para ambos. 

O que se pode observar é que a aplicação dessas técnicas de negociação pelo 

mediador, pode desenvolver nos envolvidos, a cultura de dialogar de forma integrativa, com a 

escuta ativa dos interesses do outro, passando estas a perceber que mesmo diante de diversos 

interesses individuais, pode haver interesses em comum, e estes interesses em comum, podem 

ser desenvolvidos, gerando ganhos mútuos e possíveis soluções. 
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Na mediação, mesmo regendo um procedimento informal, a atuação do mediador 

deve ser pautada conforme os ditames de certos princípios. Para compreender inicialmente o 

sentido basilar de um princípio, seguem as definições: 

Para Vilas-Boas (2003, p. 21):  

 

[...] vem a ser a fonte, o ponto de partida que devemos seguir em todo o percurso; ao 
mesmo tempo em que é o início, também é o meio a ser percorrido e o fim a ser 
atingido. Desta forma, todo o ordenamento jurídico deve estar de acordo com os 
princípios, pois só eles permitem que o próprio ordenamento se sustente, se 
mantenha e desenvolva [...]. 

 

Já o entendimento de Mello (1991, p. 230), a definição de princípio é delineada da 

seguinte forma: 

 

[...] Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e 
inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, 
no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico [...]. 

 

Dentre os princípios norteadores da mediação, podemos citar: o principio da 

imparcialidade, neutralidade, confidencialidade, empoderamento, validação, simplicidade, 

consciência relativa do processo, consensualíssimo processual. 

A neutralidade e a imparcialidade de intervenção são princípios no qual o 

mediador, tendo em mente que sua função é facilitar o desenvolvimento do dialogo e não 

decidir pelas partes, este terá como dever, uma atuação de forma ética, e com a consciência 

das suas reações, quanto aos conflitos debatidos, distanciando-se sempre de qualquer 

envolvimento pessoal, e buscando a participação mútua das partes, devendo essa forma de 

atuar do mediador ser percebida pelos envolvidos, pois um bom mediador, deve ser capaz de 

garantir a equidade e aceitar a diversidade. 

Pelo principio da confidencialidade aplicado na mediação, entende-se que todas as 

informações delineadas no momento da sessão de mediação serão confidenciais, tudo que for 

tratado não poderá ser apresentado no processo e muito menos utilizado como prova, e o 

mediador em hipótese alguma poderá ser convocado como testemunha de qualquer das partes. 

O empoderamento consiste em imprimir, um caráter educativo no 

desenvolvimento da sessão de mediação, para que as partes possam aplicar no seu cotidiano, a 

possibilidade de resolver seus conflitos através do dialogo, estimulando a comunicação entre 

seus pares, e assim cultivando a cultura da pacificação social. 
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A validação consiste no desenvolvimento do reconhecimento mútuo dos reais 

interesses, sentimentos e valores, passando as parte a compreender o outro, assim a atuação do 

mediador é no sentido de capacitar os envolvidos a perceberem-se e procurar perceber o 

outro. 

Quanto ao principio da simplicidade, o mediador deve aplica-se, para o 

desenvolvimento de um procedimento na sessão de mediação compreensivo, entre os 

envolvidos, deixando-os à vontade para exporem seus interesses e sentimentos. 

Já para o princípio da consciência relativa do processo, o mediador deve informar 

aos envolvidos, quais as consequências da atuação destes, num procedimento auto 

compositivo, deixando claro que procedimento, é pautado no diálogo, que serão eles próprios 

os autores de uma possível resolução do conflito, e que a participação do mediador é tão 

somente para facilitar o dialogo, e inclusive cientificando,quanto ao principio do 

consensualismo processual, no qual o mediador, deve informar a não obrigatoriedade dos 

envolvidos comporem a sessão de mediação. 

De acordo com o Código de Ética para Mediadores, do Conselho Nacional das 

Instituições de Mediação e Arbitragem (CONIMA), o Mediador, ao desenvolver a mediação, 

deve atuar de forma a preservar os princípios éticos da independência, da imparcialidade, da 

credibilidade, da aptidão, da confidencialidade e da diligência, observando inclusive outros 

códigos éticos profissionais com os quais se relaciona, como os Códigos de advogados, 

terapeutas, contadores, entre outros, somando-se ainda, se for o caso, as normativas de 

instituições às quais estejam vinculados, pelo que segue o Conselho Nacional das Instituições 

de Mediação e Arbitragem (CONIMA) 

 

II. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
O Mediador pautará sua conduta nos seguintes princípios: 
Imparcialidade,Credibilidade,Competência, Confidencialidade e Diligência. 
Imparcialidade: condição fundamental ao Mediador; não pode existir qualquer 
conflito de interesses ou relacionamento capaz de afetar sua imparcialidade; deve 
procurar compreender a realidade dos mediados, sem que nenhum preconceito ou 
valores pessoais venham a interferir no seu trabalho. 
Credibilidade: o Mediador deve construir e manter a credibilidade perante as partes, 
sendo independente, franco e coerente. 
Competência: a capacidade para efetivamente mediar a controvérsia existente. Por 
isso o Mediador somente deverá aceitar a tarefa quando tiver as qualificações 
necessárias para satisfazer as expectativas razoáveis das partes. 
Confidencialidade: os fatos, situações e propostas, ocorridos durante a Mediação, 
são sigilosos e privilegiados. Aqueles que participarem do processo devem 
obrigatoriamente manter o sigilo sobre todo conteúdo a ele referente, não podendo 
ser testemunhas do caso, respeitado o princípio da autonomia da vontade das partes, 
nos termos por elas convencionados, desde que não contrarie a ordem pública. 
Diligência: cuidado e a prudência para a observância da regularidade, assegurando a 
qualidade do processo e cuidando ativamente de todos os seus princípios 
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fundamentais. (CONSELHO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE 
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM, 2014) 

 

Por derradeiro, deve-se ressaltar, que o rol supra elencado, não é exaustivo, haja 

vista que cada um dos princípios, possui uma ampla complexidade, que pode ser subdividida 

em outros inúmeros subprincípios. 

Quanto à sessão de mediação, pode-se dizer que ocorre de forma encadeada, de 

acordo com o diálogo desenvolvido, entretanto existem algumas fases que ocorrem 

obrigatoriamente no dilatar desse procedimento autocompositivo, são elas: a abertura, a 

exposição dos sentimentos e interesses de cada um dos envolvidos, o resumo do mediador, os 

esclarecimentos, quantos aos interesses e sentimentos identificados e a possível resolução do 

conflito. 

A abertura da sessão de mediação, nesse momento o medidor explica o que é uma 

sessão de mediação, e inclusive, quais as regras para um bom desenvolvimento do dialogo. O 

mediador ao declarar que os envolvidos, são os autores das possíveis soluções do conflito 

apresentado, deixa-os a vontade para apresentarem seus interesses e sentimentos. 

Apesar de deixar as partes, a vontade para que haja o desenvolvido dos interesses 

e sentimentos que levaram a ocorrer tal conflito, é dever do mediador apresentar algumas 

regras para haja a escuta ativa da declaração de cada um, as regras basilares são: a 

confidencialidade da sessão, a não obrigatoriedade de compor acordo, a não interrupção de 

qualquer das partes no momento em que uma delas esteja declarando suas informações, dentre 

outras.  

Durante a exposição dos interesses e sentimentos dos envolvidos, o mediador 

deverá anotar quais os pontos controvertidos das informações prestadas por cada uma das 

partes e os pontos em comum, assim como os interesses reais e aparentes. 

O resumo do mediador ocorre, após a recepção de todas as informações prestadas, 

o mediador apresentará um resumo do que foi percebido, a partir do dialogo de cada um, 

estimulando mudança de percepções de uma parte, com relação à outra, para que estas possam 

chegar ao entendimento de seus pontos em comum. 

A possível resolução do conflito, ocorre quando os envolvidos,  passam a entender 

que pode haver ganhos mútuos, diante de interesses  e sentimentos em comum, no qual a  

comunhão destas informações, pode gerar um acordo. 
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Os benefícios que a mediação pode gerar, além de um possível acordo, no final de 

um procedimento autocompositivo, é que os envolvidos, após uma sessão de mediação, 

passam a perceber, que através da escuta ativa do outro, pode haver entendimentos e 

percepções de interesses contraditórios e comuns. 



22 

 

4 MEDIAÇÃO PENAL 

 

A mediação penal a partir de técnicas a serem aplicadas para o desenvolvimento 

da justiça restaurativa apresenta-se como uma nova perspectiva de atuar frente ao delito, 

ofensor e vitima, ocasionando uma forma humanizada de tratar os envolvidos no conflito, 

possibilitando o diálogo entre ofensor e vitima, a fim de viabilizar uma justiça restaurativa, 

reservando para a justiça retributiva, somente casos de derradeira necessidade. 

Anteriormente o entendimento dos cidadãos frente à forma de soluções, quanto ao 

cometimento dos delitos, era intrinsecamente pessoal, não havia técnicas, mas a vontade 

pessoal de resolver o conflito, o que explica Zehr (2008, p. 95): “A briga era um modo de 

resolver tais situações, mas também a negociação, a restituição e a reconciliação, em igual 

medida”. 

E segundo Dinamarco (2001, p.21): 

 

[...] nas fases primitivas da civilização dos povos, inexistia um Estado 
suficientemente forte para superar os ímpetos individualistas dos homens e impor o 
direito acima da vontade dos particulares: por isso,não só inexistia um órgão estatal 
que, com soberania e autoridade, garantisse o cumprimento do direito, como ainda 
não havia sequer as leis (normas gerais e abstratas impostas pelo Estado aos 
particulares). Assim, quem pretendesse alguma coisa que outrem o impedisse de 
obter haveria de, com sua própria força e na medida dela, tratar de conseguir, por si 
mesmo, a satisfação de sua pretensão. A própria repressão aos atos criminosos se 
fazia em regime de vingança privada e, quando o Estado chamou para si, o jus 
punitionis, ele exerceu inicialmente mediante seus próprios critérios e decisões, sem 
interpretações dos órgãos ou pessoas imparciais independentes e desinteressadas. 

 

Para Greco (2013, p. 699): 

 

[...] houve portanto, uma evolução significativa entre a primeira forma de resolução 
dos conflitos – autotutela -, até a atual fase de jurisdição, na qual os particulares e 
também o próprio Estado, quando estiverem diante de um conflito de interesses que 
não pode ou não teve condições de ser resolvido pela autocomposicao entre as 
próprias partes, deverão leva-la até o Estado-Juiz que, com imparcialidade e justiça, 
deverá decidi-lo, trazendo, assim de volta a paz social. 

 

Sica (2007, p. 45), atenta-se para seguinte declaração: “os tempos modernos 

exigem a construção de uma racionalidade penal nova, mais aberta e flexível”, cabendo 

ressaltar que, na atualidade, a transferência, ao Estado, do poder de punir, juntamente com a 

formação da sociedade de massa, contribuíram para a perda das menções comunitárias e da 

sensibilidade do indivíduo, para com o outro, fazendo com que a resposta aos delitos 
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assumissem novamente o antigo significado de vingança, sendo que desta vez aplicada pelo 

Estado 

Atualmente a solução dos delitos ocorre através do Estado, sendo esta realizada 

por meio da tutela jurisdicional, dessa maneira o Estado reduziu drasticamente, o que 

podemos chamar de vingança pessoal frete aos delitos; entretanto houve uma perda frente às 

sensibilidades dos indivíduos, diante das suas ações e reações. A vítima deixou de participar 

das soluções de suas questões, e o ofensor deixou de perceber quais as reais consequências de 

seus atos e de inclusive passar a perceber seus erros perante a sociedade. 

A punibilidade é dever do Estado de realizar o ius puniendi, que deve ser 

aplicado, todo vez que o ofensor pratica uma infração penal. Entretanto em determinados 

casos o Estado pode abdicar ou perder o direito de punir, tal fato é denominado de extinção de 

punibilidade, no Código Penal em seu Art. 107, temos o elenco, que não é taxativo, das 

causas extintivas de punibilidade, e que de acordo com o Código de Processo Penal, em seu 

Art.61, em qualquer fase do processo, o juiz, pode reconhecer extinta a punibilidade, pelo que 

seguem: 

Art. 107/CPB - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 
I - pela morte do agente; 
II - pela anistia, graça ou indulto; 
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; 
IV - pela prescrição, decadência ou perempção; 
V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação 
privada; 
VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; 
IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. (BRASIL, 1940) 
 
Art. 61/CPPB.  Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a 
punibilidade, deverá declará-lo de ofício. 
 Parágrafo único.  No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou 
do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar 
conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão 
dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. 
(BRASIL, 1941) 

 

Quanto ao perdão do ofendido, descrito no Art.107, V, citado acima, este somente 

pode ser concedido nas hipóteses que a ação se procede mediante queixa, podendo ser: 

processual, extraprocessual, expresso e tácito, de acordo com o Art. 105 e 106 do Código 

Penal Brasileiro, pelo que segue: 

 

Art. 105 - O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante 
queixa, obsta ao prosseguimento da ação. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 
Art. 106 - O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito: (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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I - se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita; (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
II - se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros; (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
III - se o querelado o recusa, não produz efeito. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 
§ 1º - Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de 
prosseguir na ação.  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
§ 2º - Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença 
condenatória. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (BRASIL, 1940) 

 

O perdão processual do ofendido ocorre no bojo dos autos, após iniciada a ação 

penal privada, no perdão extraprocessual, acontece fora dos autos do processo, o perdão 

expresso, calha quando houver declaração assinada pelo ofendido, por procurador com 

poderes especiais, ou por representante legal, já o perdão tácito Art. 106, § 1º, sobrevém 

quando o ofendido pratica atos incompatíveis com a intensão de prosseguir com a ação.  

O perdão judicial se direciona as infrações penais determinadas por lei, conforme 

delimita Greco (2013, p. 712): “Inicialmente, é preciso destacar que o perdão judicial, não se 

dirige a toda e qualquer infração penal, mas, sim, àquelas previamente determinadas por lei”. 

O perdão judicial e a Lei 9.807/99 que dispõe sobre a proteção de acusados ou 

condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial 

e ao processo criminal, pelo que segue a ementa: 

 

EMENTA: Estabelece normas para a organização e a manutenção de programas 
especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa 
Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a 
proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva 
colaboração à investigação policial e ao processo criminal. (BRASIL, 1999) 

 

A lei 9.807/99, em seu Art.13, versa sobre a concessão do perdão judicial, 

especificamente para caso de concurso de pessoas, pelo que segue: 

 

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão 
judicial e a conseqüente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, 
tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo 
criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado: 
I - a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa; 
II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada; 
III - a recuperação total ou parcial do produto do crime. 
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do 
beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato 
criminoso. (BRASIL, 1999) 

 



25 

 

A colaboração pose ser dar durante a fase de inquérito policial ou na fase 

processual, sendo mais comum na fase inquisitiva, pois é nessa etapa que o colaborador, se 

faz mais útil, sendo capaz de fornecer ao órgão acusador, elementos da materialidade e da 

autoria do crime para consubstanciar a denúncia. Como benefício ao colaborador, temos a 

substituição, redução ou isenção da pena, ou mesmo o estabelecimento de regime 

penitenciário menos gravoso, a depender da legislação aplicável ao caso. 

No entendimento de Greco (2013, p. 717): 

 

Pela relação do mencionado art.13, tudo indica que a lei teve em mira o delito de 
extorsão mediante sequestro, previsto no Art.159/CPB, uma vez todos os seus 
indícios a ele se parece amoldar. Contudo, vozes abalizadas em nossa doutrina já se 
levantaram no sentido de afirmar que, na verdade, a lei não limitou a sua aplicação 
ao crime de extorsão mediante sequestro, podendo o perdão judicial ser concedido 
não somente nesta, mas em qualquer outra infração penal, cujos requisitos elencados 
pelo art.13 da lei  9807/99 possam ser preenchidos. 

 

No debate entre o perdão do ofendido que pode ser concedido nas hipóteses que a 

ação se procede mediante queixa, o perdão judicial que se direciona as infrações penais 

determinadas por lei, a Lei 9.807/99, em seu Art.13, versa sobre a concessão do perdão 

judicial, especificamente para caso de concurso de pessoas, e a mediação penal que por meio 

do diálogo entre os envolvidos no conflito (ofensor, ofendido e representante comunitário – 

sociedade ao redor do conflito), busca soluções em conjunto para solucioná-los.  

Percebe-se que o perdão do ofendido, se direciona somente em casos processuais 

que se procede mediante queixa, já no comparativo com a mediação judicial temos que nesta, 

a solução é derivada do diálogo entre os envolvidos e não somente pelo ofendido como ocorre 

no instituto do perdão do ofendido. 

Já no comparativo entre o perdão judicial e a mediação penal, temos que o 

primeiro somente poderá ocorrer em infrações penais, previamente determinadas por lei, no 

instituto da mediação penal, atualmente as possibilidades de acordo de infrações penais, por 

meio do diálogo, não está previamente determinada por lei. 

Quanto ao debate entre o perdão judicial descrito no art.13 da Lei 9.807/99, que 

tem como natureza, a substituição, redução ou isenção da pena, ou mesmo o estabelecimento 

de regime penitenciário menos gravoso, a depender da legislação aplicável ao caso, diante da 

colaboração voluntária de um dos agentes no concurso de pessoas; e a mediação penal que por 

meio do diálogo entre os envolvidos no conflito (ofensor, ofendido e representante 

comunitário – sociedade ao redor do conflito), busca soluções em conjunto para solucionar; 

Observamos que no caso do primeiro, este é um acordo entre o MP e o ofensor, afim de que 
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este receba vantagens, diante da troca de informações, já no caso do segundo, o acordo entre 

os envolvidos decorrente de uma mediação penal, advém do diálogo.  

A Lei 9.099/95 fez nascer o Juizado Especial Criminal, de acordo com o Art.10, 

criado para julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo, conforme Art.60, na esfera 

Estadual, pelo que segue:  

 

Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão 
criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para 
conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência. 
  Art. 60.  O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e 
leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações 
penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e 
continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) (BRASIL, 1995) 

 

Considera-se pena de menor potencial ofensivo, conforme o art. 61 da referida lei, 

as contravenções penais e os crimes, que a lei comine pena máxima, não superior a 2 (dois) 

anos, cumulada ou não com multa, pelo que segue: 

 

Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os 
efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada 
pela Lei nº 11.313, de 2006). 

 

Perante o Juizado Especial Criminal (JECRIM), é apresentado o instituto da 

transação penal, descrito no art. 76 da referida lei, conforme Capez (2001, p. 542) “a 

transação penal ocorrerá entre o Promotor e o autor do fato, e consiste na faculdade de dispor 

da ação penal, isto é, de não promove-la sob certas condições”. 

 

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá 
propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser 
especificada na proposta.  
        § 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá 
reduzi-la até a metade. 
        § 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 
        I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena 
privativa de liberdade, por sentença definitiva; 
        II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela 
aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 
        III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 
agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a 
adoção da medida. 
        § 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à 
apreciação do Juiz. 
        § 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, 
o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em 
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reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no 
prazo de cinco anos. 
        § 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no 
art. 82 desta Lei. 
        § 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de 
certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo 
dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no 
juízo cível. (BRASIL, 1995) 

 

A proposta transação penal trata-se de um acordo entre o Ministério Público (MP) 

e o autor do fato, visando a imposição de multa ou restritivas de direito, imediatamente, sem a 

necessidade do devido processo legal, evitando o contraditório processual, no sentido de 

debater acerca da culpa ou dos danos ocorridos advindo do litigio, é apresentada em audiência 

preliminar, logo que frustrada a conciliação, conforme Art. 72 da lei 9.099/95, podendo em 

casa de impossibilidade inicial, ser renovada essa proposta no início da audiência de instrução 

de julgamento, conforme Art.79 da referida lei: 

  

 Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o 
autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus 
advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da 
aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. 
   Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se 
na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de 
oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 
72, 73, 74 e 75 desta Lei. (BRASIL, 1995) 

 

Para que haja a possibilidade de ocorrer a transação penal, o Art. 76 delineia, 

alguns requisitos essenciais, quais sejam, os requisitos objetivos, a) tratar-se de ação penal 

pública incondicionada, ou ser efetuada a representação, nos casos de ação penal pública 

condicionada, não ser o caso de arquivamento de termo circunstanciado, b) não ter sido o 

autor da infração condenado por sentença definitiva (com trânsito em julgado), pela prática de 

crime, à pena privativa de liberdade, c) não ter sido o agente beneficiado anteriormente, no 

prazo de cinco anos, pela transação, e inclusive os requisitos subjetivos, quando os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as 

circunstâncias do crime indicarem a adoção da medida. 

 

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá 
propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser 
especificada na proposta. 
        § 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá 
reduzi-la até a metade. 
        § 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 



28 

 

        I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena 
privativa de liberdade, por sentença definitiva; 
        II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela 
aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 
        III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 
agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a 
adoção da medida. 
        § 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à 
apreciação do Juiz. 
        § 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, 
o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em 
reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no 
prazo de cinco anos. 
        § 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no 
art. 82 desta Lei. 
        § 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de 
certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo 
dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no 
juízo cível. (BRASIL, 1995) 

 

Os benefícios que a transação penal pode ocasionar ao ofensor, pede ser 

observado na sentença, que não deve constar de certidão de antecedentes criminais, conforme 

Art.76, § 6º, salvo para os fins previstos no art. 76, § 4º, assim sendo a transação impede que 

o ofensor, seja considerado reincidente pela eventual prática de crime posterior, não é 

possível, inclusive, que seja o nome do ofensor, lançado no rol dos culpados. 

No debate entre a transação penal e a mediação penal, observa-se que a transação 

penal é uma proposta feita pelo MP ao ofensor, visando acordo com a imposição de pena de 

multa ou restritiva de direitos, sem a necessidade do devido processo legal. Já a mediação 

penal, busca através do diálogo entre os envolvido no conflito (ofensor, ofendido e 

representante comunitário – sociedade ao redor do conflito), para que estes em conjunto 

construam soluções. 

Sica (2007) conclui que “a imposição da sanção penal serve tão-somente ao 

propósito de impor um mal legalmente definido (ou causar sofrimento) a quem causou outro 

mal a outrem (provocou o sofrimento alheio)”. 

Zehr (2008) delineia o (VORP, sigla em inglês), Programa de Reconciliação 

Vítima-Ofensor nascido em Indiana, nos EUA, entre 1977-78. O VORP consiste em 

encontros presenciais entre vítima e ofensor em casos nos quais foi dado início o processo 

penal e o ofensor admitiu ser autor do dano, e o movimento de reconciliação entre vítimas e 

ofensores, surgido no Canadá, em 1974. 

Destaca que, no encontro facilitado por um mediador, são realçados os fatos, os 

sentimentos e os acordos, as duas partes são incentivadas a apresentar suas questões, expor 
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seus sentimentos, se questionarem frente a frente, por fim, a decidir o que será feito para 

reparar suas consequências, firmando um acordo.  

Notório o entendimento de Sica (2006, p. 26), que diz que: 

 

[...] para que a justiça restaurativa e a mediação não sejam meros paliativos para a 
crise do sistema de justiça, nem entendidas apenas como instrumentos de alívio dos 
tribunais, de extensão da burocracia judiciária ou de indulgência, devem ser 
implementadas sobre dois fundamentos bastante claros: ampliação dos espaços 
democráticos e construção de novas modalidades de regulação social. Sem isso, 
acredito, em poucos anos o "novo modelo" padecerá dos mesmos defeitos 
apresentados pelo "velho". Vejamos, sempre, o exemplo dos Juizados Especiais 
Criminais. 

 

A mediação penal, entre ofensor e ofendido, consiste em oferecer uma 

oportunidade ao ofendido, de reunir-se com o ofensor, e membros da comunidade 

(sociedade), que circundam o ambiente social dos envolvidos, para o desenvolvimento do 

diálogo, em um ambiente seguro e estruturado, acompanhados por um mediador, no intuito de 

apresentarem seus motivos e interesses, diante do conflito que os polarizou, a fim de construir 

acordo que possa reparar o dano ocasionado. 

Antes dos envolvidos encontrarem-se, estes passaram por conferências separadas 

com um mediador treinado que explica e avalia se ambos encontram-se preparados para o 

processo. Posteriormente, ocorrerá o encontro entre ambos, no qual o mediador comunica aos 

envolvidos o resumo do que foi amplamente debatido na sessão em separado, questões, como: 

os impactos físicos, emocionais e financeiros, o ofensor tem a possibilidade de assumir sua 

responsabilidade no evento, enquanto o ofendido recebe diretamente dele respostas sobre por 

que e como o delito ocorreu. Após o desenvolvimento de diálogo, ambos passam a construir 

uma forma de reparar o ofendido, seja material ou simbolicamente. 

Os princípios que constroem a mediação penal estão contidos nos princípios, 

acima delineados na pura mediação, são eles: voluntariedade dos envolvidos, 

confidencialidade do mediador, oralidade da sessão, informalidade, neutralidade do mediador, 

envolvimento da comunidade (sociedade), dentre outros que poderão ser absorvidos da 

mediação.  

Segundo Zehr (2008), a maioria dos casos recebidos nos Estados Unidos e no 

Canadá são de dano patrimonial, como furto e furto qualificado, mas os crimes não 

patrimoniais estão aumentando, pelo que segue: 

 

A maioria dos casos encaminhados ao VORP vem pela via judicial, mas há algumas 
exceções. Certos programas recebem encaminhamentos pela via policial. Às vezes 
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são as vítimas ou os ofensores quem procuram o programa. Alguns casos são 
tratados como artifício para evadir o processo, mas em sua forma ‘clássica’, nos 
Estados Unidos, o programa recebe a maioria dos casos das cortes, e o acordo se 
transforma numa sentença, ou em parte dela. Nos casos encaminhados pelas cortes, 
os ofensores ficam em liberdade condicional durante o cumprimento do contrato 
assinado. (Zehr, 2008, p. 102) 

 

Zehr (2008) enfatiza que, mesmo após vários estudos recentes,verificarem 

mudanças comportamentais e redução nos índices de reincidência dos ofensores que passam 

pelo VORP, seu valor está centrado na satisfação quanto às necessidades da vítima e do 

ofensor que não são vislumbradas dentro das práticas comuns da justiça retributiva, que só 

podem serem bem desenvolvidas em práticas abalizadas na Justiça Restaurativa.  

Na Justiça Retributiva, atualmente aplicada, ofendido e ofensor, são espectadores 

no desenvolvimento do seu próprio processo criminal, uma vez que para esse tipo de justiça, o 

crime é a violação à Lei, e uma afronta ao Estado. Assim sendo, somente ao Estado incumbe 

reagir à ofensa, e o faz estabelecendo impondo uma punição pré-regulamentada, ficando 

vítima e ofensor como espectadores do passo a passo do processo. 

Perante a justiça tradicional, o cidadão que sente ter sido ofendido em seus 

direitos, dentre os quais, são albergados no ramo do Direito Penal, perante o Estado, através 

do Poder Judiciário, assumi o papel de vítima, percorrendo todo o tramite de uma demanda 

judicial criminal, com o fim de culpar judicialmente o ofensor, pelos atos que cometeu.  

Entretanto percebe-se que perante a justiça retributiva, o cidadão que entende ter 

sido ofendido, ao ingressar no poder judiciário, passa a ter uma posição de ofensor, com o fim 

de ofender aquele que o prejudicou no início da espiral do conflito. Já o cidadão que cometeu 

a ofensa, que iniciou a espiral, passa a ser vítima do ofendido. 

Observando a Justiça Retributiva, verifica-se o afastamento dos protagonistas do 

conflito, já na Justiça Restaurativa, temos o encontro entre este protagonistas, buscando 

aproxima-lo se co-responsabilizá-los a restaurar o que foi “quebrado” no convívio social, 

equilibrar os danos e comprometer-se diante do empoderamento, nos seus futuros 

comportamentos. 

Na justiça restaurativa, o processamento diante dos envolvidos, difere do 

encadeamento procedimental da justiça retributiva. Para a justiça retributiva, a designação dos 

protagonistas é de ofensor e ofendido, autor e réu ou vítima e criminoso, já para a justiça 

restaurativa os cidadãos protagonistas, ligados a espiral do conflito, são designados como, 

partes envolvidas. 
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A esperança que a justiça restaurativa dá aos envolvidos, é no sentido de 

aproximá-los e co-responsabilizá-los, com o intuito de restaurar o que foi quebrado. A espiral 

do conflito a ser observada, sob o ponto de vista, que vai além do dano pessoal, incidindo 

também, nas relações sociais dos envolvidos e gerando inclusive impactos negativos em toda 

a sociedade, passando a ser entendido pelos envolvidos, que o conflito ocorrido, deve ser 

entendido sob estas diversas óticas e solucionado pelos envolvidos, para que haja o melhor 

conviver social, a fim de alcançar a pacificação social. 

Para Zehr (2008), justiça retributiva se preocupa com o passado ao invés do 

futuro. O conceito legal de culpa que orienta o processo judicial é altamente técnico, frustra as 

vítimas, que têm dificuldades co-relacionar o tratamento jurídico, dos atos ocorridos. Mas 

tanto a vítima como o ofensor é obrigado a falar a linguagem jurídica, definindo sua realidade 

em termos, que não fazem parte do seu cotidiano. 

A justiça restaurativa apresenta ao envolvido-ofensor, um espaço para que este 

exponha suas razões e justificativas, por ter cometido, os atos que violaram o direito do 

envolvido-ofendido, ao invés deste, atuar como ocorre no procedimento judicial desenvolvido 

pela justiça retributiva, no sentido de buscar se eximir de sua culpa ou até mesmo minorar. 

Segundo Zehr (2008, p. 69-72) [...] Culpa e punição são os fulcros gêmeos do 

sistema judicial. As pessoas devem sofrer por causa do sofrimento que provocaram. Somente 

pela dor terão sido acertadas as contas [...].  

Para a justiça retributiva, a ofensa ao direito amparado pelo Direito Penal, tem 

como ponto inicial a investigação, e assim reviver toda a ofensa ocorrida, a fim de que seja ao 

final de todo o procedimento, entregue à sociedade pelo Estado, uma resposta pelo ato 

cometido pelo ofensor. Já para o modelo restaurativo, a ofensa cometida pelo envolvido-

ofensor, tem como ponto inicial é o diálogo, que deve ser desenvolvido entre o envolvido-

ofensor- ofendido e representante da sociedade, para que compartilhem soluções para a espiral 

do conflito e as formas de reparar o dano. 

Para Sica (2007, p. 78), o objeto da Justiça Restaurativa são as consequências do 

crime e as relações que foram afetadas pela conduta, pelo que segue afirmando: “A justiça 

Penal ‘coisifica’ ofensores e vítimas, transformando-os em meros e repetidos réus e 

testemunhas, de um paradigma que pressupõe que cada caso pode e deve ser igual aos casos 

anteriores, daí as decisões pasteurizadas, súmulas vinculantes, etc”. 
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Para o modelo tradicional, justiça retributiva, a forma de responsabilizar o 

ofensor, é no sentido de que, se este for declarado culpado pelos atos cometidos, este passa a 

ser a figura do conflito, e para que a espiral do conflito chegue ao fim, e possa ser 

definitivamente solucionada, o ofensor, deverá ser isolado da sociedade, ou seja, do convívio 

social, e assim a sociedade, voltaria ao status quo ante, sem seque haver um resquício do que 

ocasionou o conflito. 

Já na medida alternativa, justiça restaurativa, a espiral do conflito, pertence tanto 

ao envolvido-ofensor, quanto ao envolvido-ofendido, e inclusive a sociedade, portanto a 

forma de solucionar o conflito deve permear o envolvimento de todos os que forem direta e 

indiretamente, surpreendidos pelo conflito ocasionado, no qual o envolvido-ofensor deverá 

ser responsabilizado, o envolvido-ofendido apresentará os impactos ocasionados pelo ato do 

ofensor e os representantes da sociedade apresentam as formas de combater em conjunto, 

novos atos que envolvam as circunstâncias que ocasionaram os atos do envolvido-ofensor, 

não ocasionando ao envolvido-ofensor o seu isolamento diante da sociedade. 

A finalidade da justiça retributiva e da justiça restaurativa é de responsabilizar o 

ofensor ou envolvido-ofensor de seus atos, entretanto, agindo com formas procedimentais 

diferentes. Para a justiça retributiva, a solução para o conflito criminal ocorre com a certeza 

de que o ofensor é o autor do fato e a partir dessa certeza, o Estado procede aplicando as 

formas pré-definidas de punição. 

Diante do ponto de vista da justiça restaurativa, a partir do momento que através 

do dialogo, o envolvido-ofensor passa a admitir seus atos, e apresentar os motivos e a razões 

para ter cometido tal ofensa, os demais envolvidos (ofendido e sociedade), construirão formas 

de solução e reparação do dano ocasionado. 

Tramita na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 7.006/2006, oferecido a 

exame pela Comissão de Legislação Participativa, apresentado em 10 de maio de 2006, em o 

qual traduz a ementa: 

 

Ementa: 
Propõe alterações no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
para facultar o uso de procedimentos de Justiça Restaurativa no sistema de justiça 
criminal, em casos de crimes e contravenções penais. (CAMARA DOS 
DEPUTADOS, 2014) 

 
 

Perante a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em 04 de 

junho de 2014 foi apresentado o parecer do Relator, Dep. Lincoln Portela (PR-MG), no qual o 
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voto foi no sentido da “constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa, e, no 

mérito, pela aprovação do PL nº 7.006, de 2006 (ANEXO 2).” (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2014). 

O Dep. Lincoln Portela destaca a necessidade do desenvolvimento da cultura de 

paz, a partir da justiça restaurativa, pelo que segue:  

 

É fato notório que o sistema atual não mais cumpre com os fins da pena: nem há 
prevenção, nem retribuição. Por isso, necessário se faz trilhar outro modelo de 
pacificação social. (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2014) 

 

Com o voto do Deputado Relator, no sentido de aprovar a proposta realizada pela 

Comissão de Legislação Participativa, a tramitação encontra-se, conforme a mais recente 

conferência, com a apresentação do parecer citado (ANEXO 3), aguardando as próximas 

movimentações. 

Em Portugal, desde 12 de junho de 2007, foi criada a Lei n0: 21, que dispõe sobre 

o regime de mediação penal, em execução do artigo 10.º da Decisão Quadro n.º 2001/220/JAI, 

do Conselho, de 15 de Março, relativa ao estatuto da vítima em processo penal (ANEXO 5). 

Trata-se de uma lei que descreve apuradamente, o regime de mediação penal em 

Portugal pelo que podemos observar no art. 20 da citada lei, a legislação delimita, o âmbito de 

atuação da mediação penal: 

 

Âmbito  
1 - A mediação em processo penal pode ter lugar em processo por crime cujo 
procedimento dependa de queixa ou de acusação particular.  
2 - A mediação em processo penal só pode ter lugar em processo por crime que 
dependa apenas de queixa quando se trate de crime contra as pessoas ou de crime 
contra o património.  
3 - Independentemente da natureza do crime, a mediação em processo penal não 
pode ter lugar nos seguintes casos:  
a) O tipo legal de crime preveja pena de prisão superior a 5 anos;  
b) Se trate de processo por crime contra a liberdade ou autodeterminação sexual;  
c) Se trate de processo por crime de peculato, corrupção ou tráfico de influência;  
d) O ofendido seja menor de 16 anos;  
e) Seja aplicável processo sumário ou sumaríssimo.  
4 - Nos casos em que o ofendido não possua o discernimento para entender o 
alcance e o significado do exercício do direito de queixa ou tenha morrido sem ter 
renunciado à queixa, a mediação pode ter lugar com intervenção do queixoso em 
lugar do ofendido.  
5 - Nos casos referidos no número anterior, as referências efectuadas na presente lei 
ao ofendido devem ter-se por efectuadas ao queixoso. (PORTUGAL, 2007) 
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Percebe-se que a mediação penal em Portugal, ocorre no bojo de um processo e 

que tem requisitos pontuais, os quais já foram citados, a legislação trata o ato da mediação, 

como um processo informal e flexível conduzido por um terceiro imparcial. Trata-se de um 

modelo de lei, a ser seguido, senão vejamos o art.40 da citada lei: 

 

Artigo 4.º  

Processo de mediação  

1 - A mediação é um processo informal e flexível, conduzido por um 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 
dos danos causados pelo facto ilícito e contribua para a restauração da paz social. 
(PORTUGAL, 2007) 

 

Desta feita a mediação penal, aplicada à justiça restaurativa apresenta-se como um novo 

paradigma, buscando ser inserida no ordenamento jurídico brasileiro, e que inclusive poderia 

seguir o exemplo operável de Portugal, que se destaca através da Lei n0: 21/2007, sendo 

assim, uma alternativa viável e adequada para buscar soluções de conflitos na esfera penal. A 

intenção não é tornar a prática da mediação penal a solução para toda infração penal,este 

estudo e o citado projeto de lei brasileiro, buscam possibilidades, para a aplicação de 

tratamento adequado, de solução de conflitos no âmbito penal brasileiro. 
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

A partir deste trabalho observa-se que a mediação penal, através da justiça 

restaurativa é um meio viável para buscar soluções de conflitos na esfera penal. Os benefícios 

que a mediação pode gerar, está para além de um possível acordo ao final de um 

procedimento auto compositivo, é que as partes após uma sessão de mediação, passam a 

perceber que através da escuta ativa do outro, pode haver entendimentos e percepções de 

interesses contraditórios e comuns. No Brasil estamos caminhando para a aplicação da justiça 

restaurativa, o que pode ser observado, quando do projeto de lei 7.006/06, que teve a 

aprovação do Dep. Relator. 

O objetivo deste trabalho foi atingido, haja vista que foi apresentado do que se 

trata a mediação, como ocorre a aplicação das técnicas de mediação e de que forma está sendo 

desenvolvida a inserção no ordenamento jurídico brasileiro. 

No primeiro capitulo foi exposto as formas alternativas de solução de conflitos, 

quais sejam, arbitragem, conciliação, mediação e negociação, sendo explicado que os meios 

alternativos de resolução de conflitos passam a ser uma opção para o judiciário, pelo seu 

caráter funcional e a forma humanizada de tratar as partes que compõem uma demanda 

judicial, diversificando assim a forma de solucionar os conflitos e universalizando a prestação 

jurisdicional, através de uma visão pacificadora. 

Já no segundo capitulo delineou-se explicações sobre a mediação, descrevendo 

como deve ser a atuação do mediador ao desenvolver sua atuação frente aos mediados, quais 

as técnicas e princípios do mediador. 

E perante o capitulo terceiro, tratamos do cerne deste trabalho, explicando do que 

se trata a mediação penal, de como deve ser aplicada a mediação penal para que resultemos no 

desenvolvimento de uma justiça restaurativa e como está sendo inserida a mediação penal no 

ordenamento jurídico.  

Conclui-se que a mediação penal, aplicada à justiça restaurativa apresenta-se 

como um novo paradigma, buscando ser inserida no ordenamento jurídico, sendo uma 

alternativa viável e adequada para buscar soluções de conflitos na esfera penal, sem recorrer à 

justiça retributiva. 
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ANEXO A - CÓDIGO DE ÉTICA DOS MEDIADORES 

 
I. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES 
A Mediação fundamenta-se na autonomia da vontade das partes, devendo o Mediador centrar sua atuação nesta 
premissa. 
Nota explicativa 
O caráter voluntário do processo da Mediação, garante o poder das partes de administrá-lo, estabelecer diferentes 
procedimentos e a liberdade de tomar as próprias decisões durante ou ao final do processo. 
II. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
O Mediador pautará sua conduta nos seguintes princípios: Imparcialidade, Credibilidade, Competência, 
Confidencialidade, e Diligência. 
Notas Explicativas  
Imparcialidade: condição fundamental ao Mediador; não pode existir qualquer conflito de interesses ou 
relacionamento capaz de afetar sua imparcialidade; deve procurar compreender a realidade dos mediados, sem 
que nenhum preconceito ou valores pessoais venham a interferir no seu trabalho. 
Credibilidade: o Mediador deve construir e manter a credibilidade perante as partes, sendo independente, franco 
e coerente. 
Competência: a capacidade para efetivamente mediar a controvérsia existente. Por isso o Mediador somente 
deverá aceitar a tarefa quando tiver as qualificações necessárias para satisfazer as expectativas razoáveis das 
partes. 
Confidencialidade: os fatos, situações e propostas, ocorridos durante a Mediação, são sigilosos e privilegiados. 
Aqueles que participarem do processo devem obrigatoriamente manter o sigilo sobre todo conteúdo a ele 
referente, não podendo ser testemunhas do caso, respeitado o princípio da autonomia da vontade das partes, nos 
termos por elas convencionados, desde que não contrarie a ordem pública. 
Diligência: cuidado e a prudência para a observância da regularidade, assegurando a qualidade do processo e 
cuidando ativamente de todos os seus princípios fundamentais. 
III. DO MEDIADOR FRENTE À SUA NOMEAÇÃO 
1. Aceitará o encargo somente se estiver imbuído do propósito de atuar de acordo com os Princípios 
Fundamentais estabelecidos e Normas Éticas, mantendo íntegro o processo de Mediação. 
2. Revelará, antes de aceitar a indicação, interesse ou relacionamento que possa afetar a imparcialidade, suscitar 
aparência de parcialidade ou quebra de independência, para que as partes tenham elementos de avaliação e 
decisão sobre sua continuidade. 
3. Avaliará a aplicabilidade ou não de Mediação ao caso. 
4. Obrigar-se-á, aceita a nomeação, a seguir os termos convencionados. 
IV. DO MEDIADOR FRENTE ÀS PARTES 
A escolha do Mediador pressupõe relação de confiança personalíssima, somente transferível por motivo justo e 
com o consentimento expresso dos mediados. Para tanto deverá: 
1. Garantir às partes a oportunidade de entender e avaliar as implicações e o desdobramento do processo e de 
cada ítem negociado nas entrevistas preliminares e no curso da Mediação; 
2. Esclarecer quanto aos honorários, custas e forma de pagamento. 
3. Utilizar a prudência e a veracidade, abstendo-se de promessas e garantias a respeito dos resultados; 
4. Dialogar separadamente com uma parte somente quando for dado o conhecimento e igual oportunidade à 
outra; 
5. Esclarecer a parte, ao finalizar uma sessão em separado, quais os pontos sigilosos e quais aqueles que podem 
ser do conhecimento da outra parte; 
6. Assegurar-se que as partes tenham voz e legitimidade no processo, garantindo assim equilíbrio de poder; 
7. Assegurar-se de que as partes tenham suficientes informações para avaliar e decidir; 
8. Recomendar às partes uma revisão legal do acordo antes de subscrevê-lo. 
9. Eximir-se de forçar a aceitação de um acordo e/ou tomar decisões pelas partes. 
10. Observar a restrição de não atuar como profissional contratado por qualquer uma das partes, para tratar de 
questão que tenha correlação com a matéria mediada. 
V. DO MEDIADOR FRENTE AO PROCESSO 
O Mediador deverá: 
1. Descrever o processo da Mediação para as partes; 
2. Definir, com os mediados, todos os procedimentos pertinentes ao processo; 
3. Esclarecer quanto ao sigilo; 
4. Assegurar a qualidade do processo, utilizando todas as técnicas disponíveis e capazes de levar a bom termo os 
objetivos da Mediação; 
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5. Zelar pelo sigilo dos procedimentos, inclusive no concernente aos cuidados a serem tomados pela equipe 
técnica no manuseio e arquivamento dos dados; 
6. Sugerir a busca e/ou a participação de especialistas na medida que suas presenças se façam necessárias a 
esclarecimentos para a manutenção da equanimidade; 
7. Interromper o processo frente a qualquer impedimento ético ou legal; 
8. Suspender ou finalizar a Mediação quando concluir que sua continuação possa prejudicar qualquer dos 
mediados ou quando houver solicitação das partes; 
9. Fornecer às partes, por escrito, as conclusões da Mediação, quando por elas solicitado. 
VI. DO MEDIADOR FRENTE À INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE ESPECIALIZADA 
O Mediador deverá: 
1. Cooperar para a qualidade dos serviços prestados pela instituição ou entidade especializada; 
2. Manter os padrões de qualificação de formação, aprimoramento e especialização exigidos pela instituição ou 
entidade especializada; 
3. Acatar as normas institucionais e éticas da profissão; 
4. Submeter-se ao Código e ao Conselho de Ética da instituição ou entidade especializada, comunicando 
qualquer violação às suas normas. 
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ANEXO B - PROJETO DE LEI 7.006/2006 

Art. 1° - Esta lei regula o uso facultativo e complementar de procedimentos de justiça restaurativa no sistema de 
justiça criminal, em casos de crimes e contravenções penais. 
Art. 2° - Considera-se procedimento de justiça restaurativa o conjunto de práticas e atos conduzidos por 
facilitadores, compreendendo encontros entre a vítima e o 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. 
Art. 3° - O acordo restaurativo estabelecerá as obrigações assumidas pelas partes, objetivando suprir as 
necessidades individuais e coletivas das pessoas envolvidas e afetadas pelo crime ou pela contravenção.  
Art. 4° - Quando presentes os requisitos do procedimento restaurativo, o juiz, com a anuência do Ministério 
Público, poderá enviar peças de informação, termos circunstanciados, inquéritos policiais ou autos de ação penal 
ao núcleo de justiça restaurativa. 
Art. 5° - O núcleo de justiça restaurativa funcionará em local apropriado e com estrutura adequada, contando 
com recursos materiais e humanos para funcionamento eficiente. 
Art. 6° - O núcleo de justiça restaurativa será composto por uma coordenação administrativa, uma coordenação 
técnica interdisciplinar e uma equipe de facilitadores, que deverão atuar de forma cooperativa e integrada. 
§ 1º. À coordenação administrativa compete o gerenciamento do núcleo, apoiando as atividades da coordenação 
técnica interdisciplinar. 
§ 2º. - À coordenação técnica interdisciplinar, que será integrada por profissionais da área de psicologia e serviço 
social, compete promover a seleção, a capacitação e a avaliação dos facilitadores, bem como a supervisão dos 
procedimentos restaurativos. 
§ 3º – Aos facilitadores, preferencialmente profissionais das áreas de psicologia e serviço social, especialmente 
capacitados para essa função, cumpre preparar e conduzir o procedimento restaurativo. 
Art. 7º – Os atos do procedimento restaurativo compreendem:  
a)consultas às partes sobre se querem, voluntariamente, participar do procedimento; 
b)entrevistas preparatórias com as partes, separadamente; 
c)encontros restaurativos objetivando a resolução dos conflitos que cercam o delito. 
Art. 8º – O procedimento restaurativo abrange técnicas de mediação pautadas nos princípios restaurativos. 
Art. 9º – Nos procedimentos restaurativos deverão ser observados os princípios da voluntariedade, da dignidade 
humana, da imparcialidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da cooperação, da informalidade, da 
confidencialidade, da interdisciplinariedade, da responsabilidade, do mútuo respeito e da boa-fé. 
Parágrafo Ùnico - O princípio da confidencialidade visa proteger a intimidade e a vida privada das partes. 
Art. 10 – Os programas e os procedimentos restaurativos deverão constituir-se com o apoio de rede social de 
assistência para encaminhamento das partes, sempre que for necessário, para viabilizar a reintegração social de 
todos os envolvidos. 
Art. 11 - É acrescentado ao artigo 107, do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, o inciso X, com a 
seguinte redação: 
X – pelo cumprimento efetivo de acordo restaurativo. 
Art. 12 – É acrescentado ao artigo 117, do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, o inciso VII, com a 
seguinte redação: 
VII – pela homologação do acordo restaurativo até o seu efetivo cumprimento. 
Art. 13 - É acrescentado ao artigo 10, do Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941, o parágrafo quarto, com 
a seguinte redação: 
§ 4º - A autoridade policial poderá sugerir, no relatório do inquérito, o encaminhamento das partes ao 
procedimento restaurativo. 
Art. 14 - São acrescentados ao artigo 24, do Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941, os parágrafos terceiro 
e quarto, com a seguinte redação: 
§ 3º - Poderá o juiz, com a anuência do Ministério Público, encaminhar os autos de inquérito policial a núcleos 
de justiça restaurativa, quando vitima e infrator manifestarem, voluntariamente, a intenção de se submeterem ao 
procedimento restaurativo. 
§ 4º – Poderá o Ministério Público deixar de propor ação penal enquanto estiver em curso procedimento 
restaurativo. 
Art. 15 - Fica introduzido o artigo 93 A no Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941, com a seguinte 
redação: 
Art. 93 A - O curso da ação penal poderá ser também suspenso quando recomendável o uso de práticas 
restaurativas. 
Art. 16 - Fica introduzido o Capítulo VIII, com os artigos 556, 557, 558, 559, 560, 561 e 562, no Decreto-lei n. 
3.689, de 3 de outubro de 1941, com a seguinte redação: 
CAPÍTULO VIII 
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DO PROCESSO RESTAURATIVO 
Art. 556 - Nos casos em que a personalidade e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias e 
conseqüências do crime ou da contravenção penal, recomendarem o uso de práticas restaurativas, poderá o juiz, 
com a anuência do Ministério Público, encaminhar os autos a núcleos de justiça restaurativa, para propiciar às 
partes a faculdade de optarem, voluntariamente, pelo procedimento restaurativo. 
Art. 557 – Os núcleos de justiça restaurativa serão integrados por facilitadores, incumbindo-Ihes avaliar os casos, 
informar as partes de forma clara e precisa sobre o procedimento e utilizar as técnicas de mediação que forem 
necessárias para a resolução do conflito. 
Art. 558 - O procedimento restaurativo consiste no encontro entre a vítima e o autor do fato e, quando 
apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados, que participarão coletiva e ativamente na 
resolução dos problemas causados pelo crime ou contravenção, com auxílio de facilitadores. 
Art. 559 - Havendo acordo e deliberação sobre um plano restaurativo, incumbe aos facilitadores, juntamente com 
os participantes, reduzi-lo a termo, fazendo dele constar as responsabilidades assumidas e os programas 
restaurativos, tais como reparação, restituição e prestação de serviços comunitários, objetivando suprir as 
necessidades individuais e coletivas das partes, especialmente a reintegração da vítima e do autor do fato. 
Art. 560 – Enquanto não for homologado pelo juiz o acordo restaurativo, as partes poderão desistir do processo 
restaurativo. Em caso de desistência ou descumprimento do acordo, o juiz julgará insubsistente o procedimento 
restaurativo e o acordo dele resultante, retornando o processo ao seu curso original, na forma da lei processual. 
Art. 561 - O facilitador poderá determinar a imediata suspensão do procedimento restaurativo quando verificada 
a impossibilidade de prosseguimento. 
Art. 562 -O acordo restaurativo deverá necessariamente servir de base para a decisão judicial final. 
Parágrafo Único – Poderá o Juiz deixar de homologar acordo restaurativo firmado sem a observância dos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou que deixe de atender às necessidades individuais ou 
coletivas dos envolvidos. 
Art. 17 - Fica alterado o artigo 62, da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 62 - O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual 
e celeridade, buscando-se, sempre que possível, a conciliação, a transação e o uso de práticas restaurativas. 
Art. 18 – É acrescentado o parágrafo segundo ao artigo 69, da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, com a 
seguinte redação: 
§ 2º – A autoridade policial poderá sugerir, no termo circunstanciado, o encaminhamento dos autos para 
procedimento restaurativo. 
Art. 19 – É acrescentado o parágrafo sétimo ao artigo 76, da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, com o 
seguinte teor:  
§ 7º – Em qualquer fase do procedimento de que trata esta Lei o Ministério Público poderá oficiar pelo 
encaminhamento das partes ao núcleo de justiça restaurativa. 
Art. 20 – Esta lei entrará em vigor um ano após a sua publicação. 
Sala das Sessões, em de de 2006. 
Deputado GERALDO THADEU 
 Presidente 
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ANEXO C - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA PROJETO DE LEI N. 
7.006, DE 2006 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA PROJETO DE LEI N. 7.006, DE 2006.  
Propõe alterações no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941, e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para facilitar o uso de procedimentos de Justiça 
Restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes e contravenções penais. 
Autor: Comissão de Legislação Participativa 
Relator: Deputado LINCOLN PORTELA 
I – RELATÓRIO 
Trata-se de projeto de lei da Comissão de Legislação Participativa, com o intuito de incorporar ao ordenamento 
jurídico nacional procedimentos de “Justiça Restaurativa”.  
A Proposição conceitua a justiça restaurativa como o conjunto de práticas e atos conduzidos por facilitadores, 
compreendendo encontros entre a vítima e o autor do fato delituoso e, quando apropriado, outras pessoas ou 
membros da comunidade afetados, participarão coletiva e ativamente na resolução dos problemas causados pelo 
crime ou pela contravenção, num ambiente estruturado denominado núcleo de justiça restaurativa. 
“Art. 2º. Considera-se procedimento de justiça restaurativa o conjunto de práticas e atos conduzidos por 
facilitadores, compreendendo encontros entre a vítima e o autor do fato delituoso e, quando apropriado, outras 2 
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.” 
É proposição sujeita à apreciação do Plenário, distribuída a essa comissão para análise de constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e mérito. 
É o relatório. 
II – VOTO DO RELATOR 
Trata-se de projeto de lei de alteração da legislação penal, daí a competência da União (CF. art. 22, I) e do 
Congresso Nacional (CF, art. 48), e de iniciativa concorrente (CF, art. 61). 
Não se vislumbra no projeto nenhuma ofensa a princípio constitucional, em especial, às cláusulas pétreas 
relativas ao direito penal e processual penal. Primeiramente, esclarecemos que esse procedimento visa solução 
negociada entre o autor do delito, a vítima e representantes da comunidade, com o objetivo de demonstrar ao 
primeiro as consequências e aos últimos as razões da conduta delituosa. Dessa forma, esperam os defensores 
desses procedimentos resolver os problemas da criminalidade. 
“Art. 3º. O acordo estabelecerá as obrigações assumidas pelas partes, objetivando suprir as necessidades 
individuais e coletivas das pessoas envolvidas e afetadas pelo crime ou pela contravenção.” 
 
Não se vislumbra injuridicidade na proposição, eis que veicula alteração do ordenamento jurídico, apresentando 
alternativa à pena no combate à criminalidade. 
A técnica legislativa é adequada, pois está de acordo com a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
para as leis meramente modificativas. 
Recentemente foi aprovada e publicada uma lei com aplicação da Justiça Restaurativa aos atos infracionais. 
Trata-se da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que expressamente refere-se ao instituto no art. 35, inciso 
III: 
“Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios: 
I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto; 
II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de 
autocomposição de conflitos; 
III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades 
das vítimas; 
IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida; 
V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei nº 
8.069, de 13 de 4julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente; 
VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida; 
VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, 
orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e 
IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. 
A aprovação da Lei 12.594/2012 sinaliza a conveniência e oportunidade de se desenvolver o instituto, o que se 
pretende com essa Proposição. 
É fato notório que o sistema atual não mais cumpre com os fins da pena: nem há prevenção, nem retribuição. Por 
isso, necessário se faz trilhar outro modelo de pacificação social. 
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Não há nenhuma razão para acreditar que a justiça restaurativa somente funcione para a recuperação de 
adolescentes. Haveria até certa contradição, pois adolescente não pratica crime, nem contravenção, mas ato 
infracional.  
Para dar efetividade ao conceito, necessário a aplicação dele aos casos de crime e contravenção. 
Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa, e, no mérito, pela 
aprovação do PL nº 7.006, de 2006. 
Sala da Comissão, em de    de  2014. 
Deputado LINCOLN PORTELA 
Relator. 
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ANEXO D - RESOLUÇÃO Nº 125, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010 
 
RESOLUÇÃO Nº 125, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010  
Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do 
Poder Judiciário e dá outras providências. 
  
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e 
regimentais, 
  
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pela observância do art. 37 da Constituição da República; 
 CONSIDERANDO que a eficiência operacional, o acesso ao sistema de Justiça e a responsabilidade social são 
objetivos estratégicos do Poder Judiciário, nos termos da Resolução/CNJ nº 70, de 18 de março de 2009; 
 CONSIDERANDO que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal além 
da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa; 
 CONSIDERANDO que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado dos 
problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de 
forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também 
os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a 
mediação e a conciliação; 
 CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de incentivo e 
aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios; 
 CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e 
prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já implementados no país tem reduzido a 
excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças; 
 CONSIDERANDO ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento das 
práticas já adotadas pelos tribunais; 
 CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação, 
mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos, para lhes evitar disparidades de orientação e 
práticas, bem como para assegurar a boa execução da política pública, respeitadas as especificidades de cada 
segmento da Justiça; 
 CONSIDERANDO que a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de 
solução de conflitos deve servir de princípio e base para a criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, 
verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria; 
 CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na sua 117ª Sessão Ordinária, 
realizada em de 23 de 2010, nos autos do procedimento do Ato 0006059-82.2010.2.00.0000; 
  
RESOLVE: 
 CAPÍTULO I 
DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS DE INTERESSES 
 Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, tendente a 
assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. (Redação 
dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 
Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, em especial 
os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação bem assim prestar atendimento e orientação 
ao cidadão. Nas hipóteses em que este atendimento de cidadania não for imediatamente implantado, esses 
serviços devem ser gradativamente ofertados no prazo de 12 (doze) meses. 
Art. 2º Na implementação da política Judiciária Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e à 
disseminação da cultura de pacificação social, serão observados: (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 
I - centralização das estruturas judiciárias; 
II - adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores; 
III - acompanhamento estatístico específico. 
Art. 3º O CNJ auxiliará os tribunais na organização dos serviços mencionados no art. 1º, podendo ser firmadas 
parcerias com entidades públicas e privadas. 
 CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
  
Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o objetivo de promover ações de 
incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da conciliação e da mediação. 
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Art. 5º O programa será implementado com a participação de rede constituída por todos os órgãos do Poder 
Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições de ensino. 
Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ: (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 
I - estabelecer diretrizes para implementação da política pública de tratamento adequado de conflitos a serem 
observadas pelos Tribunais; 
II - desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à capacitação em métodos consensuais de 
solução de conflitos, para magistrados da Justiça Estadual e da Justiça Federal, servidores, mediadores, 
conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias, ressalvada a competência da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM; 
III - providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e outros métodos consensuais de 
solução de conflitos sejam consideradas nas promoções e remoções de magistrados pelo critério do 
merecimento; 
IV - regulamentar, em código de ética, a atuação dos conciliadores, mediadores e demais facilitadores da solução 
consensual de controvérsias; 
V - buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas e privadas da área de 
ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da cultura da solução pacífica dos conflitos, 
bem como que, nas Escolas de Magistratura, haja módulo voltado aos métodos consensuais de solução de 
conflitos, no curso de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento; 
VI - estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensorias Públicas, Procuradorias e 
Ministério Público, estimulando sua participação nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e 
valorizando a atuação na prevenção dos litígios; 
VII - realizar gestão junto às empresas, públicas e privadas, bem como junto às agências reguladoras de serviços 
públicos, a fim de implementar práticas autocompositivas e desenvolver acompanhamento estatístico, com a 
instituição de banco de dados para visualização de resultados, conferindo selo de qualidade; 
VIII - atuar junto aos entes públicos e grandes litigantes de modo a estimular a autocomposição. 
  
CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS TRIBUNAIS 
Seção I 
DOS NÚCLEOS PERMANENTES DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 Art. 7º Os Tribunais deverão criar, no prazo de 60 (sessenta) dias, Núcleos Permanentes de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos, compostos por magistrados da ativa ou aposentados e servidores, 
preferencialmente atuantes na área, com as seguintes atribuições, entre outras: (Redação dada pela Emenda nº 1, 
de 31.01.13) 
I - desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses, estabelecida nesta 
Resolução; 
II - planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política e suas metas; 
III - atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes da rede mencionada nos arts. 5º e 6º; 
IV - instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que concentrarão a realização das sessões 
de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos; 
V - incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, 
conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de conflitos; 
VI - propor ao Tribunal a realização de convênios e parcerias com entes públicos e privados para atender aos fins 
desta Resolução. 
§ 1º A criação dos Núcleos e sua composição deverão ser informadas ao Conselho Nacional de Justiça. 
§ 2º Os Núcleos poderão estimular programas de mediação comunitária, desde que esses centros comunitários 
não se confundam com os Centros de conciliação e mediação judicial, previstos no Capítulo III, Seção II. 
§ 3º Nos termos do art. 73 da Lei n° 9.099/95 e dos arts. 112 e 116 da Lei n° 8.069/90, os Núcleos poderão 
centralizar e estimular programas de mediação penal ou qualquer outro processo restaurativo, desde que 
respeitados os princípios básicos e processos restaurativos previstos na Resolução n° 2002/12 do Conselho 
Econômico e Social da Organização das Nações Unidas e a participação do titular da ação penal em todos os 
atos. 
§ 4º Na hipótese de conciliadores e mediadores que atuem em seus serviços, os Tribunais deverão criar e manter 
cadastro, de forma a regulamentar o processo de inscrição e de desligamento desses facilitadores. 
Seção II 
DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA 
  
Art. 8º Para atender aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, fazendária, previdenciária, 
de família ou dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, os Tribunais deverão criar os Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania ("Centros"), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, 
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responsáveis pela realização das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de 
conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. (Redação dada pela Emenda nº 
1, de 31.01.13) 
§ 1º As sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão ser realizadas nos Centros, podendo, 
excepcionalmente, serem realizadas nos próprios Juízos, Juizados ou Varas designadas, desde que o sejam por 
conciliadores e mediadores cadastrados pelo Tribunal (inciso VI do art. 7o) e supervisionados pelo Juiz 
Coordenador do Centro (art. 9o). 
§ 2º Os Centros poderão ser instalados nos locais onde exista mais de uma unidade jurisdicional com pelo menos 
uma das competências referidas no caput e, obrigatoriamente, serão instalados a partir de 5 (cinco) unidades 
jurisdicionais. 
§ 3º Nas Comarcas das Capitais dos Estados e nas sedes das Seções e Regiões Judiciárias, bem como nas 
Comarcas do interior, Subseções e Regiões Judiciárias de maior movimento forense, o prazo para a instalação 
dos Centros será de 4 (quatro) meses a contar do início de vigência desta Resolução. 
§ 4º Nas demais Comarcas, Subseções e Regiões Judiciárias, o prazo para a instalação dos Centros será de 12 
(doze) meses a contar do início de vigência deste ato. 
§ 5º Os Tribunais poderão, excepcionalmente, estender os serviços do Centro a unidades ou órgãos situados em 
locais diversos, desde que próximos daqueles referidos no § 2o, e instalar Centros nos chamados Foros 
Regionais, nos quais funcionem 2 (dois) ou mais Juízos, Juizados ou Varas, observada a organização judiciária 
local. 
§ 6º Os Centros poderão ser organizados por áreas temáticas, como centros de conciliação de juizados especiais, 
família, precatórios e empresarial, dentre outros, juntamente com serviços de cidadania. 
§ 7º O coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania poderá solicitar feitos de outras 
unidades judiciais com o intuito de organizar pautas concentradas ou mutirões, podendo, para tanto, fixar prazo. 
§ 8º Para efeito de estatística de produtividade, as sentenças homologatórias prolatadas em razão da solicitação 
estabelecida no parágrafo anterior reverterão ao juízo de origem, e as sentenças decorrentes da atuação pré-
processual ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 
Art. 9º Os Centros contarão com um juiz coordenador e, se necessário, com um adjunto, aos quais caberão a sua 
administração e a homologação de acordos, bem como a supervisão do serviço de conciliadores e mediadores. 
Os magistrados da Justiça Estadual e da Justiça Federal serão designados pelo Presidente de cada Tribunal dentre 
aqueles que realizaram treinamento segundo o modelo estabelecido pelo CNJ, conforme Anexo I desta 
Resolução. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 
§ 1º Caso o Centro atenda a grande número de Juízos, Juizados ou Varas, o respectivo juiz coordenador poderá 
ficar designado exclusivamente para sua administração. 
§ 2º Os Tribunais deverão assegurar que nos Centros atuem servidores com dedicação exclusiva, todos 
capacitados em métodos consensuais de solução de conflitos e, pelo menos, um deles capacitado também para a 
triagem e encaminhamento adequado de casos. 
§ 3º O treinamento dos servidores referidos no parágrafo anterior deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo 
CNJ conforme Anexo I desta Resolução. 
Art. 10. Os Centros deverão obrigatoriamente abranger setor de solução pré-processual de conflitos, setor de 
solução processual de conflitos e setor de cidadania. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 
Art. 11. Nos Centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores e/ou 
advogados. 
Seção III 
DOS CONCILIADORES E MEDIADORES 
  
Art. 12. Nos Centros, bem como todos os demais órgãos judiciários nos quais se realizem sessões de conciliação 
e mediação, somente serão admitidos mediadores e conciliadores capacitados na forma deste ato (Anexo I), 
cabendo aos Tribunais, antes de sua instalação, realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo por meio de 
parcerias. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 
§ 1º Os Tribunais que já realizaram a capacitação referida no caput poderão dispensar os atuais mediadores e 
conciliadores da exigência do certificado de conclusão do curso de capacitação, mas deverão disponibilizar 
cursos de treinamento e aperfeiçoamento, na forma do Anexo I, como condição prévia de atuação nos Centros. 
§ 2º Todos os conciliadores, mediadores e outros especialistas em métodos consensuais de solução de conflitos 
deverão submeter-se a reciclagem permanente e à avaliação do usuário. 
§ 3º Os cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de mediadores e conciliadores deverão observar o 
conteúdo programático, com número de exercícios simulados e carga horária mínimos estabelecidos pelo CNJ 
(Anexo I) e deverão ser seguidos necessariamente de estágio supervisionado. 
§ 4º Os mediadores, conciliadores e demais facilitadores do entendimento entre as partes ficarão sujeitos ao 
código de ética estabelecido pelo Conselho (Anexo II). 
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Seção IV 
DOS DADOS ESTATÍSTICOS 
 Art. 13. Os Tribunais deverão criar e manter banco de dados sobre as atividades de cada Centro, com as 
informações constantes do Portal da Conciliação. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 
Art. 14. Caberá ao CNJ compilar informações sobre os serviços públicos de solução consensual das 
controvérsias existentes no país e sobre o desempenho de cada um deles, por meio do DPJ, mantendo 
permanentemente atualizado o banco de dados. 
  
CAPÍTULO IV 
DO PORTAL DA CONCILIAÇÃO 
 Art. 15. Fica criado o Portal da Conciliação, a ser disponibilizado no sítio do CNJ na rede mundial de 
computadores, com as seguintes funcionalidades, entre outras: (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 
I - publicação das diretrizes da capacitação de conciliadores e mediadores e de seu código de ética; 
II - relatório gerencial do programa, por Tribunal, detalhado por unidade judicial e por Centro; 
III - compartilhamento de boas práticas, projetos, ações, artigos, pesquisas e outros estudos; 
IV - fórum permanente de discussão, facultada a participação da sociedade civil; 
V - divulgação de notícias relacionadas ao tema; 
VI - relatórios de atividades da "Semana da Conciliação". 
Parágrafo único. A implementação do Portal será gradativa, observadas as possibilidades técnicas, sob a 
responsabilidade do CNJ. 
  
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 16. O disposto na presente Resolução não prejudica a continuidade de programas similares já em 
funcionamento, cabendo aos Tribunais, se necessário, adaptá-los aos termos deste ato. (Redação dada pela 
Emenda nº 1, de 31.01.13) 
Parágrafo único. Em relação aos Núcleos e Centros, os Tribunais poderão utilizar siglas e denominações distintas 
das referidas nesta Resolução, desde que mantidas as suas atribuições previstas no Capítulo III. 
Art. 17. Compete à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, com o apoio da Comissão de Acesso ao 
Sistema de Justiça e Responsabilidade Social, coordenar as atividades da Política Judiciária Nacional de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses, cabendo-lhe instituir, regulamentar e presidir o Comitê Gestor 
da Conciliação, que será responsável pela implementação e acompanhamento das medidas previstas neste ato. 
Art. 18. Os Anexos integram esta Resolução e possuem caráter vinculante. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 
31.01.13) 
Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro CEZAR PELUSO 
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ANEXO E - LEI N.º 21/2007 DE 12 DE JUNHO 
 
Lei n.º 21/2007 de 12 de Junho  
Cria um regime de mediação penal, em execução do artigo 10.º da Decisão Quadro n.º 2001/220/JAI, do 
Conselho, de 15 de Março, relativa ao estatuto da vítima em processo penal. 
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:  
Artigo 1.º  
Objecto  
A presente lei cria o regime da mediação em processo penal.  
Artigo 2.º  
Âmbito  
1 - A mediação em processo penal pode ter lugar em processo por crime cujo procedimento dependa de queixa 
ou de acusação particular.  
2 - A mediação em processo penal só pode ter lugar em processo por crime que dependa apenas de queixa 
quando se trate de crime contra as pessoas ou de crime contra o património.  
3 - Independentemente da natureza do crime, a mediação em processo penal não pode ter lugar nos seguintes 
casos:  
a) O tipo legal de crime preveja pena de prisão superior a 5 anos;  
b) Se trate de processo por crime contra a liberdade ou autodeterminação sexual;  
c) Se trate de processo por crime de peculato, corrupção ou tráfico de influência;  
d) O ofendido seja menor de 16 anos;  
e) Seja aplicável processo sumário ou sumaríssimo.  
4 - Nos casos em que o ofendido não possua o discernimento para entender o alcance e o significado do 
exercício do direito de queixa ou tenha morrido sem ter renunciado à queixa, a mediação pode ter lugar com 
intervenção do queixoso em lugar do ofendido.  
5 - Nos casos referidos no número anterior, as referências efectuadas na presente lei ao ofendido devem ter-se 
por efectuadas ao queixoso.  
Artigo 3.º  
Remessa do processo para mediação  
1 - Para os efeitos previstos no artigo anterior, o Ministério Público, em qualquer momento do inquérito, se 
tiverem sido recolhidos indícios de se ter verificado crime e de que o arguido foi o seu agente, e se entender que 
desse modo se pode responder adequadamente às exigências de prevenção que no caso se façam sentir, designa 
um mediador das listas previstas no artigo 11.º e remete-lhe a informação que considere essencial sobre o 
arguido e o ofendido e uma descrição sumária do objecto do processo.  
2 - Se o ofendido e o arguido requererem a mediação, nos casos em que esta é admitida ao abrigo da presente lei, 
o Ministério Público designa um mediador nos termos do número anterior, independentemente da verificação 
dos requisitos aí previstos.  
3 - Nos casos previstos nos números anteriores, o arguido e o ofendido são notificados de que o processo foi 
remetido para mediação, de acordo com modelo aprovado por portaria do Ministro da Justiça.  
4 - Quando razões excepcionais o justifiquem, nomeadamente em função da inserção comunitária ou ambiente 
cultural do arguido e ofendido, o mediador pode transferir o processo para outro mediador que repute mais 
indicado para a condução da mediação, disso dando conhecimento, fundamentadamente, por meios electrónicos, 
ao Ministério Público e ao organismo referido no artigo 13.º  
5 - O mediador contacta o arguido e o ofendido para obter os seus consentimentos livres e esclarecidos quanto à 
participação na mediação, informando-os dos seus direitos e deveres e da natureza, finalidade e regras aplicáveis 
ao processo de mediação, e verifica se aqueles reúnem condições para participar no processo de mediação.  
6 - Caso não obtenha consentimento ou verifique que o arguido ou o ofendido não reúne condições para a 
participação na mediação, o mediador informa disso o Ministério Público, prosseguindo o processo penal.  
7 - Se o mediador obtiver os consentimentos livres e esclarecidos do arguido e do ofendido para a participação 
na mediação, estes assinam um termo de consentimento, que contém as regras a que obedece a mediação, e é 
iniciado o processo de mediação.  
Artigo 4.º  
Processo de mediação  
1 - A mediação é um processo informal e flexível, conduzido por um 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 dos danos causados pelo facto ilícito e contribua para a restauração da paz social.  
2 - O arguido e o ofendido podem, em qualquer momento, revogar o seu consentimento para a participação na 
mediação.  
3 - Quando se revista de utilidade para a boa resolução do conflito podem ser chamados a intervir na  
mediação outros interessados, nomeadamente eventuais responsáveis civis e lesados.  
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4 - O disposto no n.º 2 é aplicável, com as necessárias adaptações, à participação na mediação de eventuais 
responsáveis civis e lesados.  
5 - O teor das sessões de mediação é confidencial, não podendo ser valorado como prova em processo  
judicial.  
Artigo 5.º  
Tramitação subsequente  
1 - Não resultando da mediação acordo entre arguido e ofendido ou não estando o processo de mediação 
concluído no prazo de três meses sobre a remessa do processo para mediação, o mediador informa disso o 
Ministério Público, prosseguindo o processo penal.  
2 - O mediador pode solicitar ao Ministério Público uma prorrogação, até um máximo de dois meses, do prazo 
previsto no número anterior, desde que se verifique uma forte probabilidade de se alcançar um acordo.  
3 - Resultando da mediação acordo, o seu teor é reduzido a escrito, em documento assinado pelo arguido e pelo 
ofendido, e transmitido pelo mediador ao Ministério Público.  
4 - No caso previsto no número anterior, a assinatura do acordo equivale a desistência da queixa por parte do 
ofendido e à não oposição por parte do arguido, podendo o ofendido, caso o acordo não seja cumprido no prazo 
fixado, renovar a queixa no prazo de um mês, sendo reaberto o inquérito.  
5 - Para os efeitos previstos no número anterior, o Ministério Público verifica se o acordo respeita o disposto no 
artigo 6.º e, em caso afirmativo, homologa a desistência de queixa no prazo de cinco dias, devendo a secretaria 
notificar imediatamente a homologação ao mediador, ao arguido e ao ofendido.  
6 - Havendo indicação de endereço electrónico ou de número de fax ou telefone, a notificação referida no 
número anterior é efectuada por uma dessas vias.  
7 - Os processos em que tenha havido mediação e em que desta tenha resultado acordo são tramitados como 
urgentes desde a recepção do acordo pelo Ministério Público até ao termo dos trâmites a que se referem os n.os 5 
e 6.  
8 - Quando o Ministério Público verifique que o acordo não respeita o disposto no artigo 6.º, devolve o processo 
ao mediador, para que este, no prazo de 30 dias, juntamente com o ofendido e o arguido, sane a ilegalidade.  
Artigo 6.º  
Acordo  
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.  
3 - Havendo renovação de queixa nos termos do n.º 4 do artigo 5.º, o Ministério Público verifica o 
incumprimento do acordo, podendo, para esse fim, recorrer aos serviços de reinserção social, a órgãos de polícia 
criminal e a outras entidades administrativas.  
Artigo 7.º  
Suspensão de prazos  
1 - A remessa do processo para mediação determina a suspensão do prazo previsto no n.º 1 do artigo 283.º do 
Código de Processo Penal e dos prazos de duração máxima do inquérito previstos no artigo 276.º do Código de 
Processo Penal.  
2 - Os prazos de prescrição do procedimento criminal suspendem-se desde a remessa do processo para mediação 
até à sua devolução pelo mediador ao Ministério Público ou, tendo resultado da mediação acordo, até à data 
fixada para o seu cumprimento.  
Artigo 8.º  
Presença de advogado nas sessões de mediação  
Nas sessões de mediação, o arguido e o ofendido devem comparecer pessoalmente, podendo fazer-se 
acompanhar de advogado ou de advogado estagiário.  
Artigo 9.º  
Custas  
Pelo processo de mediação não há lugar ao pagamento de custas, aplicando-se no demais o disposto no livro XI 
do Código de Processo Penal e no Código das Custas Judiciais.  
Artigo 10.º  
Exercício da actividade do mediador penal  
1 - No desempenho das suas funções, o mediador penal deve observar os deveres de imparcialidade, 
independência, confidencialidade e diligência.  
2 - O mediador penal que, por razões legais, éticas ou deontológicas, não tenha ou deixe de ter assegurada a sua 
independência, imparcialidade e isenção deve recusar ou interromper o processo de mediação e informar disso o 
Ministério Público, que procede à sua substituição de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 3.º  
3 - O mediador penal tem o dever de guardar segredo profissional em relação ao teor das sessões de mediação.  
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4 - O mediador penal fica vinculado ao segredo de justiça em relação à informação processual de que tiver 
conhecimento em virtude de participação no processo de mediação.  
5 - Não é permitido ao mediador penal intervir, por qualquer forma, nomeadamente como testemunha, em 
quaisquer procedimentos subsequentes à mediação, como o processo judicial ou o acompanhamento 
psicoterapêutico, quer se tenha aí obtido ou não um acordo e ainda que tais procedimentos estejam apenas 
indirectamente relacionados com a mediação realizada.  
6 - A fiscalização da actividade dos mediadores penais cabe à comissão prevista no n.º 6 do artigo 33.º da Lei n.º 
78/2001, de 13 de Julho.  
Artigo 11.º  
Listas de mediadores penais  
1 - São organizadas, no quadro dos serviços de mediação dos julgados de paz, listas contendo os nomes das 
pessoas habilitadas a exercer as funções de mediador penal, o respectivo domicílio profissional, endereço de 
correio electrónico e contacto telefónico.  
2 - Cabe ao Ministério da Justiça:  
a) Desenvolver os procedimentos conducentes à inscrição dos mediadores nas listas;  
b) Assegurar a manutenção e actualização das listas, bem como a sua disponibilização aos serviços do Ministério 
Público;  
c) Criar um sistema que garanta a designação sequencial dos mediadores pelo Ministério Público, sem prejuízo 
do disposto no n.º 4 do artigo 3.º;  
d) Disponibilizar as listas de mediadores penais na página oficial do Ministério da Justiça.  
3 - A inscrição nas listas não investe o mediador penal na qualidade de agente nem garante o pagamento de 
qualquer remuneração fixa por parte do Estado.  
Artigo 12.º  
Pessoas habilitadas a exercer as funções de mediador penal  
1 - As listas de mediadores penais são preenchidas mediante um procedimento de selecção, podendo candidatar-
se quem satisfizer os seguintes requisitos:  
a) Ter mais de 25 anos de idade;  
b) Estar no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos;  
c) Ter licenciatura ou experiência profissional adequadas;  
d) Estar habilitado com um curso de mediação penal reconhecido pelo Ministério da Justiça;  
e) e) Ser pessoa idónea para o exercício da actividade de mediador penal;  
f) Ter o domínio da língua portuguesa.  
2 - Entre outras circunstâncias, é indiciador de falta de idoneidade para inscrição nas listas oficiais o facto de o 
requerente ter sido condenado por sentença transitada em julgado pela prática de crime doloso.  
3 - Os critérios de graduação e os termos do procedimento de selecção são aprovados por portaria do  
Ministro da Justiça.  
Artigo 13.º  
Remuneração do mediador penal  
A remuneração pela prestação de serviços de mediador penal consta de tabela fixada por despacho do Ministro 
da Justiça, sendo suportada por verbas inscritas no orçamento do organismo do Ministério da Justiça ao qual 
incumbe promover os meios de resolução alternativa de litígios.  
Artigo 14.º  
Período experimental  
1 - A partir da entrada em vigor da presente lei e por um período de dois anos, a mediação penal funciona a título 
experimental nas circunscrições a designar por portaria do Ministro da Justiça, a qual define igualmente os 
demais termos da prestação do serviço de mediação penal nessas circunscrições.  
2 - Durante o período experimental, o Ministério da Justiça adopta as medidas adequadas à monitorização e 
avaliação da mediação em processo penal.  
3 - Decorrido o período experimental previsto no n.º 1, a extensão da mediação penal a outras circunscrições 
depende de portaria do Ministro da Justiça.  
Artigo 15.º  
Aplicação no tempo  
A presente lei aplica-se aos processos penais iniciados após a sua entrada em vigor.  
Artigo 16.º  
Entrada em vigor  
A presente lei entra em vigor no 30.º dia após a sua publicação.  
Aprovada em 12 de Abril de 2007.  
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.  
Promulgada em 30 de Maio de 2007.  
Publique-se.  
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O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.  
Referendada em 31 de Maio de 2007.  
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa 

 

 


