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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: Os movimentos sociais transformam, constantemente, a ordem jurídica, que 

busca fornecer respostas efetivas às demandas das sociedades contemporâneas por justiça. 

Neste painel se insere o instituto da Mediação Penal como forma alternativa de resolução dos 

conflitos criminais. A presente pesquisa de doutorado pretende fazer uma análise do referido 

instituto como implementação de um processo democrático que, através do diálogo, da 

cooperação, da compreensão, da disponibilidade, da autonomia, pode-se chegar a respostas 

mais satisfatórias e menos desgastantes para o Direito Penal. A hipótese que orienta a tese de 

doutorado pauta-se na demonstração que o Instituto da Mediação Penal amplia os propósitos 

do ordenamento jurídico na medida em instrumentaliza os direitos humanos possibilitando, 

assim, o acesso a uma Justiça Criminal Humanizada, bem como democratiza o Poder 

Judiciário. Para tanto, propomos que os conflitos criminais previstos na Lei nº 11.340/2006 

venham a ser tratados a partir da investigação dos conflitos familiares. Examinaremos a 

eficácia e pertinência da aplicação da Mediação na resolução de tais conflitos como um 

legítimo instrumento do princípio da dignidade humana. Importante ressaltar que todas as 

pesquisas, bem como a aplicação da mediação no âmbito da justiça criminal devem respeitar 

os rigores da lei penal brasileira. A presente tese tem como objeto a compreensão da 

Mediação Penal como meio de acesso a uma Justiça Criminal Humanizada. A pesquisa em 

curso se justifica por buscar, através de dados empíricos, a ampliação de métodos de 

resolução de conflitos mais democráticos e participativos e a real pacificação do conflito por 

meio de um mecanismo de diálogo (discurso racional), compreensão e ampliação da cognição 

das partes sobre os fatos que as levaram àquela disputa. A metodologia a ser utilizada 

caracteriza-se pelo pluralismo com vistas a garantir a objetividade necessária ao tratamento 

das relações sociais no contexto da Mediação Penal como acesso à Justiça Criminal 

Humanizada. Para tanto, a pesquisa em andamento será desenvolvida através de uma pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de estudo de casos e pesquisa de campo. A abordagem se dá de forma 

quanti-qualitativa, pois, embora sejam colhidos dados numéricos, o instituto da Mediação 

Penal privilegia a análise qualitativa de resolução de conflitos. Conduziremos a pesquisa pela 

indução para obtenção de generalizações, a partir de fatos considerados isoladamente; a 

dedução, sobretudo, para a explicação de fatos particulares ou para a fixação de perspectivas; 

e o método analógico para estudos comparativos. Destarte, respeitando os rigores da lei penal 

brasileira, tem-se o desenvolvimento de uma proposta teórica-prática no âmbito da mediação 

penal como forma alternativa de resolução dos conflitos previstos na Lei 11.340/2006. 

Resultados parciais, nos dá embasamento para a presente pesquisa, que busca analisar as 

dimensões jurídico-sociais de um processo democrático de acesso a uma Justiça mais 

humanizada em que os envolvidos no conflito alcançam, de forma mais célere, a solução do 

mesmo e o faz de forma ampla e integral. 
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