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RESUMO

Diante do atual modelo penal e processual penal não atender aos reclamos das partes
interessadas, gerando um descrédito na Justiça de um modo geral, surge a Justiça
Restaurativa como uma alternativa para solucionar tais problemas e como elemento de
concretização do Estado Democrático Constitucional. A Constituição Federal de 1988
representa o símbolo maior do processo de democratização e de constitucionalização
nacional. O Princípio da Dignidade da Pessoa contida no texto constitucional consiste num
dos principais fundamentos da República Federativa do Brasil, funcionando como respaldo
aos direitos e garantias fundamentais do cidadão, sobretudo na seara criminal. A partir do
processo de constitucionalização nacional, ocorre uma releitura das legislações infraconstitucionais, que passam a ser interpretadas de acordo com o texto constitucional.
Atualmente, a conjuntura jurídico-penal pátria está associada à ideia de garantismo, ligada
ao conceito de Estado Democrático Constitucional. Apresenta-se a Justiça Restaurativa
como um novo modelo de Justiça Penal, mais flexível e humanizado, visando além da
aplicação da pena imposta pelo Estado, superar uma situação de conflito, na busca por
resultados positivos no combate e redução da criminalidade, a satisfação da vítima e a
mudança da cultura de violência, compatível com as diretrizes do Estado Democrático
Constitucional. A partir da análise do direito internacional e de projetos e legislações
nacionais envolvendo a Justiça Restaurativa, percebe-se a eficácia das medidas
restaurativas na solução de conflitos dentro do Processo Penal, além da satisfação da
vítima, do infrator e de familiares na participação dos encontros restaurativos, constituindo
ferramenta de satisfação da dignidade humana, dentro de uma perspectiva humanista e
garantista.
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ABSTRACT

Since the current procedural and criminal model does not meet the demands of
stakeholders, Justice becomes disbelieved in a general way. Restorative Justice emerges as
an alternative to solve those problems and as an embodiment of the Democratic
Constitutional State. The Federal Constitution of 1988 represents the greatest symbol of
the process of democratization and national constitutionalization. The Principle of human
dignity contained in the constitutional text consists in one of the main foundations of the
Federative Republic of Brazil, working as support to the rights and the citizen's
fundamental guarantees, especially in the criminal realm. From the process of national
constitutionalization, there is a reinterpretation of the infra-constitutional legislations
which are then interpreted in accordance with the constitutional text. Currently, Brazilian
legal and criminal conjuncture is associated with the idea of garantism linked to the
concept of Democratic Constitutional State. Restorative Justice is presented as a new
model of criminal justice, more flexible and humanized, aiming the application of the
penalty imposed by the State, as well as overcoming a situation of conflict, in searching for
positive results in combating and reducing crime, victim satisfaction and changing the
culture of violence, compatible with the guidelines of the Democratic Constitutional State.
From the analysis of international law and national laws and projects involving restorative
justice, the effectiveness of restorative conflict resolution within the Criminal Procedure is
perceived in addition to the satisfaction of the victim, the offender, the family and the
participation of the restorative meeting, constituting a tool of satisfaction of human dignity,
within a humanist and garantist perspective.

KEYWORDS: RESTORATIVE JUSTICE. CRIMINAL SYSTEM.HUMAN DIGNITY.
DEMOCRATIC CONSTITUTIONAL STATE.
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1 INTRODUÇÃO

A Carta de 1988 tornou-se no Brasil o símbolo da passagem para um regime
democrático. A partir desse marco democrático o direito infraconstitucional é submetido a
uma reinterpretação, conforme a Constituição, num claro processo de constitucionalização
do Ordenamento Jurídico Pátrio, através do reconhecimento da Supremacia da
Constituição Federal, enquanto centro e diretriz de todas as demais legislações nacionais,
além da imposição de limites a todos os Poderes.
Com o término da Segunda Guerra Mundial, desenvolve-se o Estado
Constitucional de Direito, cuja característica mais relevante é a subordinação dentro do
controle de legalidade a uma Constituição rígida, onde a validade das leis passa a depender
não apenas da observância da formalidade quanto à sua produção, mas também da sua
consonância com os ditames constitucionais, do ponto de vista do seu conteúdo.
Na perspectiva de uma ordem constitucional, sob o ponto de vista material, a
soberania do povo passa a exercer um papel preponderante, com força e eficácia
vinculativa, sendo conduzida através de instrumentos capazes de assegurar o seu exercício.
Diante de uma Constituição materialmente e formalmente legitimada, tem-se o campo de
atuação da democracia assegurada pela participação popular.
O Brasil reconhece como indispensáveis e indissociáveis a ligação entre o
Princípio Democrático e a o Princípio da Soberania Popular, dentro da perspectiva de
compreensão de um verdadeiro Estado Democrático Constitucional cuja legitimação de
todas as suas atividades, objetivos e finalidades, advêm da vontade e do interesse da sua
população.
A definição de um Estado Democrático Constitucional significa dizer que resta
assegurada à isonomia real de todos os seus cidadãos na medida das suas desigualdades,
impondo a todos o respeito à lei e, por conseguinte, tipificando como crime apenas as
condutas que mereçam uma maior reprimenda e intervenção estatal. Além disso, o Estado
Democrático Constitucional se caracteriza pela participação ativa da população na tomada
das grandes decisões, como instrumento de sua legitimação.
A Constituição Federal de 1.988 traz em seu artigo 1º, caput, a definição políticoconstitucional do Estado Brasileiro, afirmando-o como um Estado Democrático de Direito,
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trazendo com isso o maior e talvez até o mais importante de todos os seus dispositivos,
posto que dele decorre todos os demais princípios que alicerçam o Ordenamento Jurídico.
Através de uma releitura com observância dos fundamentos e objetivos da Carta de 1988, o
Brasil passa a ser reconhecido não somente como um Estado de Direito, mas como um
Estado Democrático Constitucional.
O art. 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988, tem-se o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, reconhecido como um dos fundamentos do Estado
Democrático, sendo esse o princípio de maior amplitude no tocante aos direitos e garantias
fundamentais do cidadão, onde se protege como aplicabilidade deste dispositivo, a vida, a
integridade física e mental, a liberdade, a educação, dentre outros bens juridicamente
tutelados.
Atualmente, a conjuntura jurídico-penal está associada à ideia de garantismo,
ligada ao conceito de Estado Democrático Constitucional, modelo voltado a coibir as
arbitrariedades estatais, cujo alicerce vem sendo construído desde o período iluminista.
Faz-se necessária a busca de um entendimento crítico e dialético da ciência jurídica, além
de uma maior interação entre a Ciência do Direito com as demais ciências, fundamentando
na interdisciplinaridade, como elementos de satisfação social.
Vislumbra-se no Brasil, um Sistema Judiciário que causa descontentamento a
grande parte dos seus cidadãos, devido à sua desestrutura organizacional, inserindo aí o
baixo número de servidores, o acúmulo de processos, o baixo número de magistrados,
dentre outros motivos, o que leva a lentidão processual, além dos diversos recursos, que
fazem com que o processo tenha o seu andamento postergado, em especial no Processo
Penal, fazendo com que a sociedade, em geral, e principalmente as vítimas de crimes
sintam o certo “ar de impunidade” com relação à atuação do Poder Judiciário.
Há, ainda, no Brasil, um fator agravante, que é a legislação criminal, que por
muito tempo deixou a vítima de crimes como mera coadjuvante dentro do processo,
passando a ser o Estado o elemento maior e mais interessado na solução do conflito. O
afastamento das partes envolvidas na tomada de decisões dentro do processo penal gera
uma insatisfação quase que unânime por parte das vítimas e de seus familiares, posto não
poder sequer, externar seus pensamentos, sentimentos e angústias, onde somente pode
manifestar-se durante a audiência, apenas o que for questionado pelo Magistrado,
Ministério Público ou ainda quando pede “licença” ao seu advogado.
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Embora seja evidente que o aumento do encarceramento não resolva o grave
problema da crescente criminalidade, este discurso acaba ganhando força quando
associado, de maneira equivocada, a medidas democráticas. O grande desafio da sociedade
é o de conquistar, de maneira democrática, instituições capazes de fazer emergir uma
sociedade civil dotada de senso crítico, participativa e que atue de maneira coerente, cuja
competência cívica, os regimes autoritários buscam evitar.
Como medida alternativa para sanar ou minorar tais dificuldades, o legislador
nacional, espelhando-se em vários países dos diversos continentes, têm buscado em leis
esparsas e em vários dispositivos relativos à legislação penal, a inclusão da vítima na
solução dos conflitos, fazendo com que a mesma auxilie o Judiciário na busca de um
melhor caminho que atenda aos seus interesses e os da sociedade de um modo geral,
além da legislação penal e processual penal, ter adquirido nos últimos anos, mecanismos
de maior proteção à vítima, visando tratá-la como sujeito de direitos e não mais como um
mero elemento de prova.
Merece aqui destaque um novo modelo de Justiça para o século XXI que recebe o
nome de “Justiça Restaurativa”, assunto novo da maior relevância, que requer, além da
ajuda estatal, também uma participação da comunidade de um modo real e efetivo, como
forma de trazer a vítima e os seus familiares para uma atuação mais ativa no processo, a
inclusão do agressor ou violador do bem jurídico tutelado neste debate, além do aumento
da credibilidade da Justiça perante os cidadãos.
Um tema importante dentro do nosso Processo Penal é a participação ativa da
vítima dentro do processo, não somente como mera coadjuvante, mas atuando de forma
eficaz na solução do conflito frente ao seu agressor, familiares de ambos os lados e a
comunidade interessada com a mediação do Estado-Juiz.
Muitas vezes a vítima no Processo Penal é esquecida e vista simplesmente como
um meio de prova, o que causa na maioria dos casos uma grande insatisfação perante o
Poder Judiciário, já que a mesma fica impedida de expor os seus sentimentos, a angústia,
a dor trazida em razão do crime, quando tudo isso seria possível dialogando com o
agressor em comento.
Com relação ao infrator, a partir do conhecimento das consequências da sua
prática criminosa, por meio do contato com a vítima e seus familiares, além da
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possibilidade de participação também dos parentes do agressor e de outras entidades
sociais, pode ser este o primeiro passo para uma conscientização dos efeitos nocivos da
sua atitude e de uma não reincidência criminosa.
Com isso, ganha de um lado a vítima, que se sente importante e reconhecida, por
ter conseguido colocar diretamente os seus sentimentos àquele que lhe causou um dano e
buscando em conjunto a melhor solução para os males suportados em razão do crime.
Por outro lado, ganha o Estado na redução da criminalidade, através da não reincidência,
além, é claro, do agressor que consegue refletir acerca das suas atitudes negativas e com
possibilidade de não mais atuar no crime, posto que também se sente valorizado
enquanto ser humano, por não ter sido tratado com o estigma da marginalização.
A pesquisa proposta visa à junção de todas as normas já presentes na legislação
nacional e das políticas públicas em andamento, tudo de forma sistemática, com método
próprio, seguindo a linha implantada por alguns Países, que já demonstram índices
satisfatórios na redução criminal, buscando adaptá-los à realidade nacional.
O trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos, onde no segundo capítulo é
feita uma abordagem geral sobre todos os principais aspectos que envolvem a Justiça
Restaurativa, como forma de apresentação do tema. No terceiro capítulo é feita uma
abordagem sobre a questão do direito de punir sob a perspectiva do Estado Democrático
Constitucional, enfocando os aspectos históricos e filosóficos que contribuíram para a
formação do sistema penal e processual penal nacional, além de uma discussão sobre as
funções da pena na atualidade, a perspectiva de ressocialização, o papel da vítima no
atual processo penal e a nova interpretação da legislação penal e processual penal sob o
enfoque da Constituição Federal de 1988. No quarto capítulo a Justiça Restaurativa é
apresentada como um novo modelo de Justiça Criminal, enquanto alternativa para o atual
modelo nacional, sendo abordadas as principais diferenças entre a Justiça Restaurativa e
a Justiça Retributiva, a sua aplicação nas escolas como fator de prevenção ao crime, a
Justiça Restaurativa aplicada na esfera criminal e uma exposição sobre os países que
adotam o modelo restaurativo. O quinto capítulo trata da aplicação da Justiça
Restaurativa no Brasil, sendo o Principio Constitucional da Dignidade da Pessoa
Humana o fundamento maior das práticas restaurativas, além da demonstração da
compatibilidade das legislações nacionais com o novo modelo de justiça proposto e dos
projetos restaurativos em andamento no Brasil. Ainda no quinto capítulo, são discutidas
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as dificuldades e possibilidades para a consolidação da Justiça Restaurativa no Brasil,
sendo realizada uma defesa às críticas contra o modelo restaurativo e uma abordagem da
Justiça Restaurativa como elemento de concretização do Estado Democrático
Constitucional.
Sendo assim, pretende-se trazer à discussão a possibilidade da implantação
sistemática deste novo modelo de Justiça, que busca resgatar a Dignidade da Pessoa
Humana através da participação da vítima dentro do Processo Penal em conjunto com o
agressor, familiares de ambas as partes e a comunidade interessada, a exemplo da igreja,
entidades de classe, ONGs, dentre outros atores sociais, na solução do conflito, como
sendo mais um mecanismo de concretização do Estado Democrático Constitucional, por
meio da participação direta dos interessados na tomada de decisões, sendo este mais um
mecanismo de efetivação da democracia participativa.
Deste modo, passa a ser a Justiça Restaurativa um novo modelo de Justiça Penal,
e Processo Penal dentro da perspectiva de resgatar a vítima, colocando-a de maneira
voluntária em contato direto com o agressor, numa forma de aplicação e efetivação do
Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e a atuação do Estado
brasileiro na pacificação dos conflitos sociais e na redução da violência.
Alguns questionamentos surgem diante da tamanha complexidade do tema
proposto, como por exemplo, o monopólio do Estado com relação ao direito de punir,
sendo questionado até que ponto poderia o Estado fazer uso do monopólio do poder
coercitivo dentro do processo penal em total desligamento com os envolvidos? Poderiam
as partes envolvidas em matéria processual penal (vítima e ofensor) participarem
ativamente na busca pela solução do conflito?
No tocante à vítima, através da participação na solução do conflito em contato
direto com o agressor, poderia de alguma forma ser atingida a sua satisfação dentro de
um sentimento de justiça mediano, como forma de resgate a sua dignidade e aos
prejuízos suportados em razão do crime? Em quais situações esta satisfação poderia ser
atingida?
Por meio da implantação deste novo modelo de Justiça classificada como
Restaurativa, poder-se-ia atingir, além da satisfação da vítima e dos seus familiares
dentro do Processo Penal, a redução da criminalidade, pela não reincidência daquele que
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atingiu a um bem jurídico de um terceiro e que através do contato direto com o mesmo
ou com seus familiares passe a refletir acerca dos seus atos negativos, buscando
voluntariamente repará-los, quando possível? É possível a atuação da Justiça
Restaurativa em parceria com o Poder Judiciário? A Justiça Restaurativa serve como
elemento de concretização do modelo democrático-constitucional adotado pelo Brasil?
A grande relevância deste tema justifica-se principalmente porque, têm-se de um
lado uma Constituição de cunho garantista, que prevê como o direito maior de qualquer
cidadão brasileiro a ampla garantia da sua dignidade, partindo de direitos basilares, como
o direito à vida, à integridade física e moral e do outro lado um infrator que praticou um
delito e que precisa receber além da pena, o conhecimento da dimensão concreta da sua
conduta criminosa.
Necessário também conhecer as políticas públicas de orientação à política penal e
processual penal que tratam de alguma forma sobre a Justiça Restaurativa, visando
valorização da vítima dentro do processo, voltada ao diálogo e, se eficazmente cumpre o
seu papel de redução dos efeitos do conflito, bem como os dispositivos de lei nacional
que mencionam de alguma forma medidas restaurativas.
Imprescindível a análise da Justiça Restaurativa dentro de uma perspectiva
democrático-constitucional, em consonância com o princípio maior da Dignidade da
Pessoa Humana, como forma de melhor atendimento aos interesses das partes envolvidas
na situação de um delito. Importante ainda a solidificação de um novo Direito Penal e
Processual Penal sob a ótica constitucional, atendendo aos reclamos do Estado
Democrático Constitucional, na busca por um Judiciário mais justo e eficaz na
pacificação dos conflitos criminais.
O direcionamento da pesquisa é no sentido de vislumbrar todo o arcabouço que
envolve este novo modelo de Justiça e a sua eficácia na solução de conflitos dentro do
Processo Penal, além de analisar se a partir da participação da vítima e dos seus
familiares de maneira ativa durante o processo, em contato com o agressor, ocorreria,
quando possível, uma satisfação dos mesmos através de um sentimento mediano de
justiça como uma maneira de resgate à dignidade humana e com uma redução efetiva dos
efeitos danosos suportados pelo crime.
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Outros objetivos buscados são identificar e comparar as medidas restaurativas
adotadas por outros países na solução de conflitos e os resultados obtidos, como também
analisar as medidas restaurativas implantadas no Ordenamento Jurídico Nacional e as
áreas em que estão sendo desenvolvidas e as propostas de sistematização deste novo
modelo de Justiça, além de observar os efeitos gerados com relação ao agressor a partir
da reflexão dos seus atos quando colocado em contato com a vítima, até mesmo pela
oportunidade de diálogo propiciada pelo Estado, dentro de uma perspectiva humanista e
garantista.
Demonstrar-se-á que a adoção de um novo modelo de Justiça Penal, mais flexível
e menos desumano, que vise não apenas aplicar uma pena em sentido estrito, mas acima de
tudo, superar uma situação de conflito, é sem dúvida a busca por resultados positivos no
combate e redução da criminalidade e da satisfação da vítima e familiares, compatível com
as diretrizes de um Estado Democrático Constitucional.
Como a pesquisa está situada no campo das ciências sociais aplicadas,
fundamentada numa premissa maior, utilizar-se-á o método dedutivo, partindo da
pesquisa de um ponto genérico, através de argumentos que são considerados verdadeiros
e inquestionáveis, chegando-se às conclusões particulares e específicas em torno do tema
proposto. As absorções das informações são desenvolvidas pela técnica da documentação
direta, mediante pesquisa e levantamento de obras bibliográficas, a utilização de textos
doutrinários que abordam a matéria em que serão cotejadas as opiniões, análises e
estudos de autores nacionais e estrangeiros que abordem o tema, além da pesquisa em
revistas jurídicas, objetivando a defesa levantada na problemática da pesquisa através do
ponto de vista de outros autores, porém com conclusões próprias.
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2 ASPECTOS GERAIS ACERCA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

2.1 ESCORÇO HISTÓRICO

Como se trata de um assunto recente no Brasil, não se pode deixar de destacar,
mesmo que através de um breve relato, o embasamento do ponto de vista histórico e
jurídico que antecedeu a implantação deste novo modelo de Justiça.
Segundo Tereza Lancry de Gouveia Robalo 1 , a procura de soluções para a
resolução de conflitos acompanha toda a história da humanidade, não sendo seu
entendimento que a Justiça Restaurativa tenha surgido apenas no século XX, acrescentando
que em comunidades pequenas, como as tribos, era de suma importância a reposição da
paz, a fim de que não ocorresse o seu desmembramento. Menciona ainda, dentro de uma
retrospectiva, que a Lei das XII Tábuas previa em seu texto um momento de conciliação
antes do julgamento.
A cultura ancestral africana criava tribunais leigos para a resolução de conflitos
entre vizinhos, utilizando sempre a figura de uma pessoa respeitada da sociedade local,
geralmente alguém de maior idade, onde esta pessoa buscava restabelecer a paz naquele
local. 2 Com relação aos países orientais, na China e no Japão sempre foi buscada a
mediação em matéria de conflitos por meio do consenso entre as partes, sendo a procura
aos Tribunais uma exceção a regra.3
A primeira notícia internacional sobre a expressão Justiça Restaurativa foi datada
na década de 50, por Albert Eglash, onde buscava um novo modelo de justiça, apta a
proporcionar um diálogo entre a vítima e ofensor como um caminho para a prática do
perdão. Porém, de uma maneira mais concreta, a teoria mais centrada sobre a Justiça
Restaurativa foi criada por Paul McCold e Ted Wachtel, ambos do Instituto Internacional
por Práticas Restaurativas (Intenational Institute for Restorative Practices), fundada em três
pilares: “A Janela de Disciplina Social – Social Discipline Window – (Wachtel, 1997, 2000;
Wachtel & McCold, 2000); O Papel das Partes Interessadas – Stakeholder Roles –
1

ROBALO, Tereza Lancry de Gouveia de Albuquerque e Sousa. Justiça Restaurativa: um caminho para a
humanização do Direito. Juruá: Curitiba, 2012, p. 31.
2
Idem. Ibidem, p. 32 e 33.
3
Idem. Ibidem, p. 35 e 36.
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(MCCold, 1996, 2000) e a Tipologia das Práticas Restaurativas – (McCold, 2000; McCold
& Wachtel, 2002).
Traçando a trajetória de Albert Eglash, Cid e Larrauri 4, a sua ideia era substituir o
estigma que impedia o infrator de ser reintegrado à sociedade, defendendo que as penas
tivessem efeito preventivo e que deveriam também ser reintegradoras, conduzindo o
infrator a enfrentar os danos por ele causados e perdendo com isso o seu caráter de
exclusão.
Braithwite5 tinha as suas ideias próximas às teses abolicionistas, posto que um
dos pontos em comum destas tendências era o objetivo de superar o processo penal
contemporâneo e proporcionar à vítima e à comunidade uma maior participação no
processo. Apesar dos pontos convergentes entre estas tendências, existem pontos distintos,
como por exemplo, enquanto a Justiça Restaurativa admite como exceção o cárcere para
um pequeno número de crimes, pugnando pelas garantias penais e processuais penais, o
abolicionismo, como o próprio nome sugere, prega uma total substituição do atual processo
penal.
As primeiras realizações de práticas restaurativas propriamente ditas, ocorreram
no final do século XIX, há mais de três décadas, especificamente em 1970 nos Estados
Unidos da América, através destes encontros para solução de pequenos conflitos oriundos
de disputas de trabalhadores das estradas de ferro, com destaque para o Instituto para
Mediação e Resolução de Conflito (IMCR), com a presença de cinqüenta e três mediadores
comunitários, contabilizando mil seiscentos e cinqüenta e sete casos durante um período de
dez meses de atuação.6
Surgiu ainda nesta mesma década os programas de victim-offender mediation em
decorrência as diversas críticas surgidas contra a Justiça Estadual, onde segundo Robalo 7
em razão, especialmente, da não possibilidade de participação da vítima de maneira mais
ativa dentro do processo, o que acabava por gerar uma vitimização secundária, pela

4

CID; LAURRARI Apud PALLAMOLA, Rafaella da Porciúncula. Justiça Restaurativa: da teoria à prática.
IBCCRIM: São Paulo, 2009, 1 ed., p. 35 e 36.
5
Idem. Ibidem, p. 35.
6
JUSTIÇA PARA O SÉCULO 21. Origem. Disponível
em:HTTP://ww.justica21.org.br/interno.php?ativo=HISTORICO. Acesso em: 5.nov.2012.
7
ROBALO, Tereza Lancry Albuquerque e Sousa. Op. Cit., p. 37 e 38.
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ausência de oportunidades de expressar os seus sentimentos com relação ao crime contra
ela praticado.
Conforme menciona Howard Zehr,8 criador do Centro de Justiça Comunitária, o
primeiro programa entre vítimas e infratores nos Estados Unidos, comentando acerca das
raízes do modelo restaurativo, menciona que dois povos fizeram uma enorme contribuição
a estas práticas, os povos das primeiras nações do Canadá e dos Estados Unidos e os
Maoris da Nova Zelândia, todos de origem indígena e afirma esta constatação com base
nas suas aulas e viagens e acrescenta que assim como ele, o pensamento de Braithwaite é o
de que não conheceu até o momento nenhuma tradição indígena que não tenha elementos
da Justiça Restaurativa. Aponta Howard Zehr que:

Hoje vejo a justiça restaurativa como um modo de legitimação e resgate dos
elementos restaurativos das nossas tradições – tradições que freqüentemente
desprezadas e reprimidas pelos colonizadores. No entanto, a justiça restaurativa
moderna não é uma simples recriação do passado, mas sim adaptação de alguns
valores básicos, princípios e abordagens destas tradições combinados com a
moderna realidade e sensibilidade quanto aos direitos humanos. Colocando de
outra forma, um juiz maori de uma vara de menores da Nova Zelândia me disse
uma vez que minha abordagem de justiça restaurativa era uma forma de articular
os elementos-chave de sua própria tradição de modo que fossem compreensíveis
e aceitáveis por um ocidental.9

Por meio de um resumo dos fatores que contribuíram para a eclosão do processo
restaurativo na década de 70, enumera Leonardo Sica:

Em síntese a partir dos anos 70, vários fatores puseram em xeque a justiça
tradicional: (i) fortes movimentos entre advogados e acadêmicos para proteger os
direitos dos condenados. Restringir o uso da prisão e aperfeiçoar as condições
dentro das instituições. Tudo isso impulsionado por uma nova compreensão do
comportamento criminoso e sua ligação com o meio social: (ii) as crescentes
taxas de criminalidade nas zonas urbanas; e (iii) a organização de grupos de
apoio às vítimas (que também permitiam um esforço da política de “lei e ordem”)
assim como a pesquisa criminológica também se voltou para a figura da vítima
(vitimologia). A situação (i + ii+ iii) demonstra a tensão daquele momento, o
qual pressionou o aparecimento de alternativas, ao mesmo tempo eficientes e
garantidoras dos direitos humanos.10

8

ZERH, Howard. Trocando as lentes: Um novo foco sobre o crime e a Justiça. Tradução de Tônia Van
Acker. São Paulo: Palas Athena, 2008, p. 256.
9
Idem. Ibidem, p. 256 e 257.
10
SICA, Leonardo. Mediação Penal e Justiça Restaurativa, 2006. 267 f. TESE (Doutorado em Direito) –
Curso de Pós-Graduação em Direito – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 29.
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Em 1976 surge no Canadá o Centro de Justiça Restaurativa Comunitária de
Victoria (VOM) em decorrência de uma experiência positiva com dois acusados de praticar
atos de vandalismo. Neste mesmo ano surge na Europa, especificamente na Noruega, a JR
sobre conflitos relativos à propriedade. Já em 1980 foi à vez da Austrália com a
implantação de três centros, voltados para uma justiça de cunho comunitário em Nova
Gales do Sul. No mesmo formato, foi à vez do Reino Unido em 1982.11
O enfoque mais criminal aplicado entre vítima e agressor, surge em 1988 o
programa na Nova Zelândia, cuja mediação era feita através de agentes da condicional. Em
1989 foi implantada uma lei incorporando a Justiça Restaurativa às questões dos menores
infratores. No ano de 1994 uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revelou a existência
de 123 programas restaurativos naquele país, realizados entre vítima e infrator. A primeira
conferência internacional sobre o tema Justiça Restaurativa Juvenil ocorreu em 1997 na
cidade de Leuven, na Bélgica. Em 1998 a Universidade de Buenos Aires, capital da
Argentina, anunciou a criação de um projeto-piloto intitulado “Projeto Alternativo de
Resolução de Conflitos” com o fim de aplicar a mediação no âmbito criminal. Em 1999 a
Justiça Restaurativa ganha no mundo cada vez mais espaço, através de conferências
internacionais, dentre elas, na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Grã-Bretanha,
África do Sul.12
Destaca-se a Europa no ano de 2001 em razão da decisão ocorrida no Conselho da
União Européia sobre a participação das vítimas no processo penal mediante a criação de
lei para a implantação destas práticas nos seus Estados. Desde então, as práticas
restaurativas passam a sofrer uma ampliação nas suas áreas de atuação, especialmente em
crimes de maior potencial lesivo, tas como o homicídio, estupro, latrocínio, dentre outros,
com destaque para a África do Sul. No ano de 2007, Portugal publica a lei 27/2007 sobre
as práticas restaurativas. Recentemente, em 2011, o Paraguai busca implantar a sua
primeira prática restaurativa, através de convênio com a Escola Superior da Magistratura.13
Do ponto de vista jurídico e de unificação das medidas restaurativas, o grande
marco foi a Resolução 1999/26 editada pela ONU em 28 de julho de 1999 que dispôs sobre
“Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Mediação e de Justiça Restaurativa na
11

BIANCHINI, Edgar Hrycylo. Justiça Restaurativa: Um Desafio à Práxis Jurídica. Campinas: Servanda
editora, 2012, p. 99-101.
12
Idem. Ibidem, p. 101-103.
13
Idem. Ibidem, p. 103-105.
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Justiça Criminal”, seguida da Resolução 2000/14 de 27 de julho de 2000, reafirmando a
proposta, além da Resolução 2002/12 do Conselho Social e Econômico da ONU, onde
traça as diretrizes nesta matéria, buscando assim uma unificação mundial dos programas
por meio dos princípios determinados em seu texto, sendo, portanto, a maior expressão
internacional da matéria.14
Dentro de uma rápida retrospectiva do surgimento do processo restaurativo, o
mesmo encontra-se inserido num amplo processo histórico de resolução de conflitos por
formas alternativas para o sistema criminal. No final do século XIX, o movimento
restaurativo começou a dar os seus primeiros passos e no século XX os seus programas
começam a ser aplicados a conflitos comerciais, discriminações e conflitos étnicos, de cor
de pele ou de origem nacional, a questões ligadas a ordem sexual, familiar, ambiental e de
consumo. Na década de oitenta ocorreu um incremento da mediação entre a vítima e o
ofensor e na década de noventa a internacionalização deste processo restaurativo em larga
escala, mais voltado para a questão do jovem infrator, onde mais tarde foi adaptado ao
infrator adulto.
Mesmo dando os primeiros passos, Anne Lemonne 15 aduz que nos anos 80 e
início dos anos 90 do século passado, os programas de mediação penal eram muito
escassos, onde na maioria das vezes somente envolvia o menor infrator e ainda quando a
ação praticada por estes jovens era de pequena relevância. Conclui a sua ideia dizendo que
o país de Portugal foi um dos que mais resistiu à implantação destas medidas, onde a
Resolução da União Européia sobre o tema é datada de 1999 e apenas em 2007 foi
promulgada a sua lei sobre a mediação penal.16
Em novembro de 2009 contando com aproximadamente 1000 participantes de 63
países provenientes dos cinco continentes, ocorreu na cidade de Lima, capital do Peru, o
Primeiro Congresso Mundial sobre Justiça Restaurativa Juvenil, organizado pela Fundação
Terre des Hommes – Lausannes em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do
Peru, Associação Encuentros e a Promotoria da Nação do Peru.

14

ONU, Conselho Econômico e Social. Resolução 2002/12 de 24 de julho de 2002, p. sem número.
LEMONNE, Anne Apud ROBALO, Tereza Lancry Albuquerque e Sousa. Op., p. 38.
16
Idem. Ibidem, p. 39.
15
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Conforme Mylène Jaccoud, 17 a Justiça Restaurativa é fruto de uma conjuntura
complexa, diretamente ligada, inicialmente, ao movimento de descriminalização e que
passou por uma fase experimental nos anos setenta por meio de numerosos projetos-piloto
dentro do sistema penal, sendo os anos oitenta a fase de institucionalização deste modelo.
E conclui dizendo que a partir dos anos noventa a Justiça Restaurativa entra numa fase de
crescimento e passa a fazer parte de todas as etapas do processo penal.
A década de oitenta trouxe profundas avaliações do sistema criminal e a busca de
penas alternativas em substituição à pena de prisão. A criminologia crítica passa a ser
divida sob três grandes vertentes. A primeira chamada de realistas de esquerda defendia a
reestruturação do sistema penal, com o aparelhamento da polícia, elaboração de controles
do delito de maneira democrática; a segunda e mais radical corrente, denominada
abolicionista, sendo totalmente voltada à extinção da pena de prisão, a terceira corrente
crítica, com características intermediárias, passou a defender o minimalismo ou o Direito
Penal Mínimo, primando por uma menor intervenção estatal no processo penal.
Os principais influenciadores do sistema restaurativo que se tem notícia foram
Michael Foucault, demonstrando a verdadeira função exercida pelo cárcere; Thomas
Matiensen, com influência Marxista através da demonstração da vinculação do capitalismo
ao sistema penal, propondo na década de 70 a abolição ou a redução do cárcere e a
necessidade de proteção, atenção e reparação às vítimas de crimes; Louk Huslman e Niels
Christie, citados como os mais importantes contribuintes do processo restaurativo, através
das fortes e precisas críticas contra o atual sistema penal mundial, demonstrando a dor e o
sofrimento imposto pelo regime prisional, servindo como agentes de proposição de novas
penas alternativas à pena de prisão, através da construção de uma justiça participativa e
comunitária. Na verdade, estes dois filósofos e idealistas resgatam as propostas
abolicionistas e anarquistas do século XIX.

17

JACCOUD, Mylène. Princípios, tendências e procedimentos que cercam a Justiça Restaurativa. In:
Slakmon, C., R. De Vitto e R. Pinto (orgs.). Justiça Restaurativa. Brasília – DF: Ministério da Justiça e
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005, p. 166.
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2.2 A IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL

As primeiras notícias sobre a execução de práticas restaurativas no Brasil,
segundo Lynette Parker18, foram datadas do ano de 2000, com a implantação de um projeto
na Fundação Educacional na cidade de Jundiaí/SP, visando dirimir conflitos dentro da
escola através de Câmaras Restaurativas. Este projeto teve enorme repercussão somando
ao final mais de 26 escolas, atingindo um público de 40 mil alunos, cujo projeto envolveu
também a família e a comunidade.
Porém, Neemias Moretti Prudente19, membro fundador e conselheiro do Instituto
Brasileiro de Justiça Restaurativa (IBJR), cita o projeto de Jundiaí/SP, intitulado “Projeto
Jundiaí: Viver e Crescer em Segurança” como a primeira experiência brasileira neste
sentido, porém, diferentemente do que acima foi colocado, afirma que este projeto foi
datado do ano de 1998 e que no ano de 2.000, por questões de rigidez institucional
brasileira e problemas com políticas e gestores, o projeto foi interrompido. Igualmente
aconteceu com o Projeto da Serra, que durou apenas de 2002 a 2003 e deveria ter sido
aplicado em doze escolas de ensino médio e uma de ensino fundamental, sendo quatro em
Caieiras, cinco em Mairiporã e três em Francisco Morato, mas que parou por falta de
recursos financeiros.
Em 04 de julho de 2.002, teve início de maneira isolada na cidade de Porto Alegre,
especificamente na Terceira Vara do Juizado da Infância e Juventude, simbolizado pelo
“caso zero”, em que foi aplicada uma prática restaurativa num delito envolvendo dois
adolescentes.20
No ano de 2003, os membros do Instituto de Direito Comparado e Internacional
de Brasília (IDCB), impressionados com o sistema canadense sobre o tema, inclusive
chegaram a visitar o país para verificar estas medidas, realizaram em Brasília um seminário
sobre Justiça Restaurativa. No mesmo ano em Joinville/SC foi implantado o Projeto
Mediação e que ainda em agosto de 2003, ocorreu o XIII Congresso Mundial de
18

PARKER, Lynette. Developing Restorative Practives in Latin América: restorative justice in emerging
countries. Disponível em: http://www.restorativejustice.org/editions/2005/july05/rjlatam.Acesso em
27.nov.2012
19
PRUDENTE, Neemias Moretti. Justiça Restaurativa e Experiências Brasileiras. In: Fabiana Marion
Spengler, Doglas Cesar Lucas (orgs.). Justiça Restaurativa e Mediação: políticas públicas no tratamento dos
conflitos sociais. Coleção direito, política e cidadania. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011. 360 p.
20
Idem. Ibidem, p. 45.
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Criminologia na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com a importante presença dos norte
americanos Paul Mccold e Ted Wachtel, integrantes do International

Institute for

Restorative Practices, com a apresentação de um trabalho denominado “Em busca de um
paradigma: uma teoria de Justiça Restaurativa”, com debates em torno desta temática.21
Em novembro de 2.003, na cidade de Guarulhos/SP, iniciou-se o Projeto
Mediação, com enfoque nas práticas restaurativas, tendo como foco os atos infracionais
considerados de natureza leve, através da mediação vítima e ofensor, tendo sido alterado
em 2.006 para o nome “Justiça e Educação em Heliópoles e Guarulhos: parceria para a
cidadania” 22 . Ainda no ano de 2.004, nos dias 1 e 2 de março, o Instituto de Direito
Comparado e Internacional de Brasília, promoveu um Seminário sobre o tema, contando
como palestrantes o Ministro da Justiça da Nova Zelândia, Phil Goff, e os professores
Gabrielle Maxwel e Alison Moris da Universidade de Wellington.23
Voltando um pouco no tempo, no ano de 2000, o Ministério Público do Distrito
Federal, visando facilitar o acesso da comunidade ao Poder Judiciário, especificamente a
Justiça Penal, criou o Projeto CEMA – Central de Medidas Alternativas, na cidade de
Ceilândia, cuja formalização ocorreu no ano de 2.003. 24 Em 23 de junho de 2004, o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, publicou a Portaria nº 15, instituindo
uma comissão para estudar a adaptação da Justiça Restaurativa naquele local, visando
instituir um projeto piloto no Núcleo dos Bandeirantes.25
Em 19 de outubro de 2005, a Câmara dos Deputados de Brasília, através da
Comissão de Legislação Participativa, promoveu uma audiência pública para discutir sobre
a Justiça Restaurativa no Brasil como alternativa ao atual modelo criminal vigente, surgido
por meio da sugestão 98/2005, proposta pelo Instituto de Direito Comparado de Brasília.
Este evento recebeu o título de “Pensar a Justiça Restaurativa no Brasil”, contando com a
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presença de Juízes, Promotores de Justiça, cidadãos, sob a presidência da Deputada Federal
Fátima Bezerra do Estado do Rio Grande do Norte.26
Um importante passo no sentido da consolidação das práticas restaurativas no
Brasil foi à criação e implantação de três projetos pilotos no ano de 2005, através do
Ministério da Justiça no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no projeto
macro denominado “Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”,
especificamente em Porto Alegre no Juizado da Infância e Juventude, em Brasília com o
infrator adulto e em São Paulo e São Caetano do Sul, especialmente nas escolas. Surge
neste contexto o programa “Justiça para o século 21” que passa a trabalhar especificamente
sobre os programas restaurativos.27
De 28 a 30 de abril de 2005, ocorreu na cidade de Araçatuba/SP o I Simpósio
Brasileiro de Justiça Restaurativa, onde foi elaborado um documento intitulado a “Carta de
Araçatuba”, traçando os princípios norteadores destas práticas, cujas bases foram às
diretrizes contidas na Resolução da ONU sobre o tema. Posteriormente, este documento foi
ratificado na Conferência Internacional “Acesso à Justiça por Meios Alternativos de
Solução de Conflitos”, realizada entre os dias 14 a 17 de julho de 2.005 na cidade de
Brasília/DF, através do documento de nome “Carta de Brasília”.28
Nos dias 11 e 12 de maio de 2.005, a Escola da Magistratura do Distrito Federal e
o Instituto de Direito Comparado e Internacional de Brasília realizaram um seminário
visando discutir as práticas restaurativas naquele local e ainda no mesmo ano, no dia 9 de
dezembro, foi realizado o Seminário “Justiça Restaurativa – Sociedade e Justiça em
Diálogo”, promovido pelos componentes do projeto piloto do Núcleo dos Bandeirantes,
contando com o apoio do IDCB. No mesmo mês de dezembro a Escola Paulista de
Magistratura inaugurou o Centro de Estudos de Justiça Restaurativa, promovendo a
pesquisa sobre o tema, seguido do Projeto Experimental Cantaneira de Mediação Penal
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Spengler, Doglas Cesar Lucas (orgs.). Justiça Restaurativa e Mediação: políticas públicas no tratamento dos
conflitos sociais. Coleção direito, política e cidadania. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011, p. 47.
28
Idem. Ibidem, p.48-49.

27

Interdisciplinar, buscando atuar especificamente nos casos de violência doméstica, onde
atualmente não se tem notícias se o projeto continua.29
Na sequência, entre os dias 10 e 12 de abril de 2.006, na cidade de Recife/PE,
ocorreu o II Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, surgindo a partir deste evento a
“Carta do Recife” a respeito desta temática.30
Ainda no ano de 2007, a partir do Projeto São Caetano do Sul/SP – Justiça e
Educação: Parceria para a Cidadania, surge os projetos de Heliópoles e Guarulhos/SP e em
2008 na cidade de Campinas, com o nome de “Justiça e Educação: Novas Perspectivas”,
dentro do mesmo foco de implantar a Justiça Restaurativa dentro das escolas e das Varas
da Infância e Juventude no Estado de São Paulo.31
Em 17 de agosto de 2007 foi implantado o Instituto Brasileiro de Justiça
Restaurativa – IBJR, no Auditório Getúlio Vargas, na cidade de São Paulo, como forma de
divulgar e estudar estas medidas 32. No mês de setembro de 2006, surge o “Projeto Mediar”,
na cidade de Belo Horizonte/MG, através da Quarta Regional Leste da Polícia Civil
daquele Estado.
Em 06 de agosto de 2008, foi editada a Resolução SE – 58, com a implantação da
Comissão Permanente de Estudos para a instituição do Programa “Justiça e Educação: uma
parceria para a cidadania”, visando a expansão dos Programas Restaurativos já existentes
nas escolas no Estado de São Paulo.33
Na Região Norte tem-se como marco inicial a implantação da Justiça Restaurativa
na 2ª Vara da Comarca de Manacapuru a 79 Km de Manaus, projeto que foi convidado
pelo Unicef e pela Terre des Hommes para apresentar a sua experiência em São Luiz –
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MA. 34 No mês de novembro de 2011, na cidade de Fortaleza/CE, ocorreu o primeiro
Seminário Norte/Nordeste sobre Justiça Restaurativa Juvenil, Mediação e Cultura de Paz.

2.3 CONCEITUAÇÃO

O conceito de Justiça Restaurativa ainda se encontra numa fase de construção,
posto que diversas são as formas de atuação destas medidas por todo o mundo. Dessa
forma, fica o desafio de conceituação, que conforme será visto existem princípios basilares,
atuando como o eixo e ponto de encontro das diversas conceituações surgidas até a
atualidade. Em razão da propriedade que tem sobre este assunto, importante o conceito
emitido por Howard Zehr:

Embora meu conceito básico de justiça restaurativa não tenha mudado
fundamentalmente ao longo das centenas de conferências que proferi e debates
que coordenei, o modo como a descrevo tornou-se mais claro. Hoje muitas vezes
descrevo a justiça restaurativa da seguinte forma: A justiça restaurativa...Tem
foco nos danos e consequentes necessidades (da vítima mas também da
Comunidade e do ofensor); Trata as obrigações resultantes destes danos
(obrigações do ofensor, mas também da comunidade e da sociedade); Utiliza
processos inclusivos e cooperativos; Envolve todos os que têm um interesse na
situação (vítimas, ofensores, a comunidade, a sociedade); Busca corrigir os
males.35

Seguindo as mesmas diretrizes, André Gomma de Azevedo36 cita que através da
Justiça Restaurativa, percebe-se as necessidades da vítima, da comunidade e do ofensor
sob a ótica dos direitos humanos, sempre levando em consideração os impactos sociais
causados quando simplesmente se aplica a lei sem perceber os sentimentos que envolvem o
conflito. Coloca também que a Justiça Restaurativa é calcada na informalidade, onde as
partes têm maior ingerência tanto no procedimento quanto no resultado. Buscando um
conceito mais preciso diz:
34
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AZEVEDO, André Gomma de. Um componente de mediação vítima-ofensor na Justiça Restaurativa:
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[...] entendemos que a Justiça Restaurativa pode ser conceituada como a
proposição metodológica por intermédio da qual se busca, por adequadas
intervenções técnicas, a reparação moral e material do dano, por meio de
comunicações efetivas entre vítimas, ofensores e representantes da comunidade
voltadas a estimular: i) a adequada responsabilização por atos lesivos; ii) a
assistência moral e material de vítimas; iii) a inclusão de ofensores na
comunidade; iv) o emponderamento das partes; v) a solidariedade; vi) o respeito
mútuo entre vítima e ofensor; vii) a humanização das relações processuais em
lides penais; e viii) a manutenção da restauração das relações sociais subjacentes
eventualmente preexistentes ao conflito. 37

Observando a Resolução datada do ano de 2002 da ONU sobre Justiça
Restaurativa, percebe-se que ela não fechou um conceito, mas tão somente, delineou os
caminhos as serem seguidos nestes processos. O art. 1º diz que o Programa de Justiça
Restaurativa é “todo programa que utilize processos restaurativos e intente lograr
resultados restaurativos”, ou seja, deixou a definição em aberto, dentro de um processo de
construção.
Acrescenta Francisco Amado Ferreira38 que a Justiça Restaurativa não pode ser
entendida como uma forma privada de realização da justiça, nem como uma justiça pública
ou oficial, mas como uma justiça comunitária, menos punitiva, mais equilibrada e humana.
Coloca que a ideia assume um sentido muito amplo, que caminha desde a restauração da
paz pública e da normalização das relações sociais até o momento da recuperação do status
quo econômico e psíquico da vítima, entendendo a reparação aqui, especialmente, sob o
prisma emocional, concretizada através de um pedido de desculpas por parte do agressor
ou ainda em gestos simbólicos como um aperto de mãos ou com um abraço entre vítima e
ofensor.
Observando dois dos pioneiros em matéria restaurativa, Paul Maccold e Ted
Wacthel, tem-se a colocação de três questionamentos que devem guiar qualquer
conceituação neste sentido, quais sejam, “Quem foi o prejudicado? Quais as suas
necessidades? E como atender a estas necessidades?”39
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Conforme Renato Sócrates Gomes Pinto40, a Justiça Restaurativa é baseada num
procedimento consensual, com a participação da vítima, infrator e demais membros da
sociedade que possuam interesse na solução da lide. Entende tratar-se de um processo
extremamente voluntário, informal, diferente daqueles ocorridos no âmbito do Poder
Judiciário, através da presença de facilitadores ou mediadores.
Segundo Marshall41, o termo Justiça Restaurativa passa a ser utilizado como uma
expressão genérica para todas as abordagens que buscam ir além do delito, visando
soluções para as consequências e efeitos gerados pelo mesmo, por meio da colaboração e
participação dos envolvidos, podendo ser empregada em diversas situações, como na
família, escola, no meio profissional e no Judiciário. Elenca diversos modos de aplicação,
como através de conferências de grupos comunitários e familiares, painéis comunitários,
diálogos entre vítima e infrator, círculos de sentenças, dentre outros.
Prossegue Marshall42 que a Justiça Restaurativa está associada a um processo em
que pessoas que foram afetadas por uma ação anti-social, reúnem-se num ambiente seguro
e controlado para compartilharem os seus sentimentos e buscar solução para minorar as
consequências do crime. Denomina-se “restaurativo” porque a sua primeira intenção é a
restauração, na medida do que é possível, buscando o resgate da dignidade e do bem-estar
dos envolvidos. Devem ainda expressar os principais valores restaurativos, quais sejam,
respeito, humildade, honestidade, cuidado mútuo, responsabilidade e verdade, entendendo
como inseparáveis estes valores dos processos restaurativos.
Traçando ainda um possível conceito para o tema, Edgar Hrycylo Bianchini 43
coloca que o termo foi utilizado, inicialmente por Albert Eglash na década de 50, quando
buscava um meio terapêutico e alternativo de reabilitação do ofensor. A sua atividade
ocorria com o auxílio de um supervisor visando que o infrator buscasse maneiras de pedir
perdão a vítima e àqueles que tivesse atingido. Num outro momento, este mesmo infrator
40
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passava a encorajar outros infratores a praticar esta medida restaurativa. Este trabalho foi
publicado com o título “Beyond Restitution: creative restitution” em 1977, daí a
denominação “Justiça Restaurativa”.
O termo ainda possui várias divergências terminológicas, tais como, Justiça
Restaurativa, Justiça Reparadora, Justiça Reintegradora, Justiça Conciliadora, dentre outras.
Mesmo com estas divergências, entende ser o termo “Restaurativo” o mais viável, em
razão da própria semântica da palavra, que ao final transmite a ideia de restabelecimento
por meio de alguém próprio a restaurar, posto que os termos “reparador” “reintegrador”
não trazem consigo a presença de um agente mediador, o que é indispensável neste
assunto.44
Apesar da busca para a construção de um conceito sobe Justiça Restaurativa, temse como a forma mais positivada da expressão em análise, a trazida pelo Conselho
Econômico e Social da ONU, através da Resolução 2002, que assim define:

Processo restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima e o ofensor, e,
quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da comunidade
afetados por um crime participam ativamente da resolução das questões oriundas
do crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. Os processos restaurativos
podem incluir a mediação, a conciliação, a reunião familiar ou comunitária e
círculos decisórios.45

Buscando mais uma vez um conceito preciso, verifica-se a determinação do
Conselho da União Européia visando à implantação da Justiça Restaurativa na Europa,
ocorrida em 04 de julho de 2002, que assim determina:

Artigo 2º. Para efeitos da presente decisão, o termo “justiça restaurativa” referese a uma visão global do processo de justiça penal em que as necessidades da
vítima assumem a prioridade e a responsabilidade do infrator é realçada de uma
maneira positiva. A justiça restaurativa denota uma abordagem iata em que a
reparação material e imaterial da relação confundida entre vítima, comunidade e
o refrator constitui um princípio orientador geral no processo de justiça penal. O
conceito de justiça restaurativa abrange um conjunto de ideias que é relevante
para diversas formas de sancionamento e de tratamento de conflitos nas várias
fases do processo penal ou com ele relacionados. 46
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No âmbito nacional, tem-se o projeto de lei 7006/2006, que apesar de ter sido alvo
de arquivamento, trouxe em seu texto o seguinte conceito:

Artigo 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 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 de núcleo de justiça restaurativa. 47

Ainda no âmbito nacional, têm-se as recomendações do II Simpósio Brasileiro de
Justiça Restaurativa ocorrido na cidade de Recife/PE em abril de 2.006, nos mesmos
moldes da Carta de Araçatuba, extraída do I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa
em 2.005, ratificado pela Carta de Brasília, que determina ser a Justiça Restaurativa uma
busca a reparação do dano causado pelo delito, indo além do processo tradicional entre réu
e o Estado. Coloca a vítima como importante elemento de participação neste processo,
além de destacar a dignidade das pessoas envolvidas como foco principal destas práticas,
especialmente através da possibilidade de expor seus sentimentos. 48
Um conceito bastante abrangente, emitido por Carla Zamith Boin Aguiar49, define
a Justiça Restaurativa como sendo uma reformulação da atual concepção de justiça,
objetivando trabalhar em torno do entendimento do conflito como forma de humanização
do processo penal, identificando as consequências e buscando soluções satisfatórias,
objetivando a responsabilização de todos os afetados. Complementando a sua ideia, diz que
a Justiça Restaurativa traz a noção da “formação de uma rede”, em que as interseções
ocorrem exatamente em torno das responsabilidades assumidas no sentido de dar
sustentações as várias ações como forma de resposta às necessidades surgidas em
decorrência do conflito.50 Menciona que ocorre a substituição da pergunta “quem cometeu
o ato criminoso?” pela pergunta “quais as necessidades que surgiram a partir deste ato?”,
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envolvendo também a comunidade na busca da resposta para este conflito. Diz ainda que a
Justiça Restaurativa deixa de se preocupar em saber quem está errado e procura saber quais
os valores que foram violados. 51
Segundo Marcos Rolim, 52 os procedimentos restaurativos exigem das partes a
exposição de suas fraquezas e de seus sentimentos, angústias, temores, tornando claras as
suas expectativas. Afirma que saber a verdade passa a ser alvo de conquistas em virtude da
característica básica dos processos restaurativos que é voluntariedade, enfatizando que não
funcionará se as partes forem obrigadas a participar deste momento.
Buscando mais elementos de formulação de um conceito mais abrangente, tem-se
a lição de Renato Sócrates Gomes Pinto53 que diz ser a Justiça Restaurativa uma forma
alternativa diversa do sistema atual, passando a entender e olhar para o crime do ponto de
vista de ser este uma violação nas relações entre as pessoas, devendo todos os atuantes
nesta cena, participarem de maneira a buscar a restauração de um trauma individual e
social.
Fazendo uma ligação entre a Justiça Restaurativa e o atual modelo penal, o crime
para a Justiça Restaurativa não é apenas uma conduta típica e antijurídica que atenta contra
bens e interesses penalmente tutelados, mas sim, uma violação nas relações entre o infrator,
a vítima e a comunidade, observando as necessidades e obrigações decorrentes do ato
lesivo, proporcionando o diálogo e a busca por um acordo, enquanto sujeitos centrais
dentro do processo, conduzindo a uma responsabilização pelo cometimento do delito.54
Ainda dentro dessa relação, pouco ou quase nada no processo judicial obriga o
infrator a entender as consequências dos seus atos e a enxergar o mal que causou às
pessoas atingidas pelo crime, ao contrário, o infrator encara a Justiça como um jogo em
que todos são adversários entre si, não encontrando ambiente para reconhecer a sua
responsabilidade, passando a se sentir uma vítima do sistema. 55 Enquanto pioneiro no
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Brasil em práticas restaurativas mais efetivas, Pedro Scuro Neto apresenta um dos
conceitos mais abrangentes acerca do tema:

Fazer Justiça do ponto de vista restaurativo significa dar resposta sistemática às
infrações e as suas consequências, enfatizando a cura das feridas sofridas pela
sensibilidade, pela dignidade ou reputação, destacando a dor, a mágoa, o dano, a
ofensa, o agravo causados pelo malfeito, contando para isso com a participação
de todos os envolvidos (vítima, infrator, comunidade) na resolução dos
problemas (conflitos) criados por determinados incidentes. Práticas de justiça
com objetivos restaurativos identificam os males infligidos e influem na sua
reparação, envolvendo as pessoas e transformando as suas atitudes e perspectivas
em relação convencional com o sistema de Justiça, significando, assim, trabalhar
para restaurar, reconstituir, reconstruir, de sorte que todos os envolvidos e
afetados por um crime ou infração devem ter, se quiserem, a oportunidade de
participar do processo restaurativo, sendo papel do poder público preservar a
ordem social, assim como à comunidade cabe a construção e manutenção de uma
ordem social justa.56

Howard Zehr57 traça alguns elementos contrários a Justiça Restaurativa para, a
partir daí, extrair a formação de um conceito da mesma, dizendo então o que a Justiça
Restaurativa não é. Deste modo, afirma que a justiça restaurativa não tem como objeto
principal o perdão e a reconciliação, já que isto conduziria a ideia de que o objetivo do
programa seria estimular ou forçar a vítima a perdoar ou a se reconciliar com o ofensor,
apesar de reconhecer que dentro do seu contexto isso pode vir a ocorrer, em razão até
mesmo da propensão do ambiente colocado. Porém, enfatiza que esta é uma escolha que
fica totalmente a cargo dos participantes, não devendo existir qualquer forma de pressão
neste sentido.
Esclarece Howard Zehr 58 que a Justiça Restaurativa não é mediação, como
erroneamente alguns colocam. Menciona que num conflito mediado ocorre uma presunção
de que as partes atuam num mesmo nível ético, com responsabilidades que deverão ser
partilhadas, o que não é o caso, posto que deva acontecer o reconhecimento por parte do
ofensor da sua responsabilidade, onde a linguagem neutra da mediação pode induzir a erro.
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A Justiça Restaurativa não é algo novo e que tenha tido a sua origem nos Estados Unidos,
nem é também um programa ou projeto específico.59
Outro ponto importante, diz respeito ao equívoco que muitos têm sobre a
possibilidade da Justiça Restaurativa ser um substituto do Processo Penal atual, mas para
que a Justiça Restaurativa pudesse ganhar espaço dentro de um mundo Ocidental,
idealmente orientado por princípios restaurativos, seria ainda necessária uma maior
salvaguarda e defesa dos direitos fundamentais. Na verdade, torna-se essencial manter um
foco sobre as dimensões privadas do crime, procurando equilibrar isto com a maneira
pública de como o Estado percebe o crime, para assim termos um maior equilíbrio da
forma como vivenciamos a Justiça.60 Embora Zehr entenda não ser possível a formação de
um conceito definitivo de Justiça Restaurativa, conforme já salientado, o autor para fins de
operacionalização, assim define:

La justicia restaurativa ES um proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible,
a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y atender
colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa,
com El propósito de sanar y enmendar los daños de La major manera posible.61

Através da análise de vários modelos de aplicação da Justiça Restaurativa,
Mylène Jaccoud propõe o seguinte conceito:

A Justiça Restaurativa é uma aproximação que privilegia toda a forma de ação,
individual ou coletiva, visando corrigir as consequências vivenciadas por ocasião
de uma infração, a resolução de um conflito ou a reconciliação das partes ligadas
a um conflito.62

O que de comum percebe-se em todos os conceitos aqui elencados é que,
primeiramente, não existe uma definição exata do conceito de Justiça Restaurativa, estando
ainda em fase de construção. Porém, em todos eles nota-se que a ideia central é a de que é
importante e urgente que o atual sistema processual penal seja reformulado, trazendo para
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um campo de participação mais ativa para todos os envolvidos no crime, tanto a vítima
como o infrator, além da comunidade em geral, incluindo as famílias das partes, buscando
ouvir todos os argumentos, angústias e sentimentos que envolvem o delito praticado, tudo
dentro de uma perspectiva humanista e participativa.

2.4 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS

Um ponto importante que merece ser destacado é o de que a Justiça Restaurativa
não é um modelo pronto e acabado, muito ao contrário, ela é proposta de várias maneiras,
estando sempre em fase de construção, como será tratado adiante num ponto específico. Na
verdade, o eixo destas práticas reside exatamente nos seus princípios. São eles que fazem a
intersecção de todas as formas como ela se apresenta, agindo como elemento de
determinação dos fins e objetivos de todas as medidas.
O fato é que a Justiça Restaurativa encontra-se em permanente fase de construção
conceitual, cujos elementos de execução e a forma como cada uma das práticas se
apresentam, torna estes conceitos variados. O que não varia, mas que é possível
acrescentando-se novas práticas, são os princípios. Seria como se eles funcionassem como
a luz que guia a todos dentro de um túnel, onde cada um poderia tentar atingi-la de diversas
maneiras, mas os fins seriam sempre os mesmos.
Neste sentido, a Justiça Restaurativa tem crescido rapidamente e em várias
direções e somente através de uma visão clara dos princípios e metas que funcionarão
como uma bússola é que se pode encontrar o norte do caminho, classificado por alguns
como “turtuoso e incerto”.63
Deste modo, torna-se imperioso traçar os princípios basilares que regem a Justiça
Restaurativa, buscando aqueles que são comuns a todas as práticas restaurativas, onde a
falta de expressão de qualquer um destes tornaria a mesma sem legitimação. Parte-se do
entendimento que o crime é uma espécie de rompimento da teia de relacionamentos sociais
e que por isso provoca diversas repercussões negativas.
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A Justiça Restaurativa foi erguida sobre de três pilares, quais sejam: danos e
necessidades, obrigações e engajamento.64 Partindo destas premissas, o crime é visto como
um dano causado às pessoas e à comunidade e no atual sistema, o Estado é visto como a
vítima e que este, preocupado em dá uma resposta aos ofensores, coloca a verdadeira
vítima como sendo secundária no Processo Penal. Por isso a Justiça Restaurativa coloca o
foco no dano, o que faz surgir uma preocupação inerente com as necessidades da vítima e
o seu papel no processo. Reforça-se a ideia afirmando que o ponto central é buscar a
reparação concreta e simbólica do dano, mesmo quando o ofensor ficou sem identificação.
Busca também a contemplação das causas que deram origem ao crime, onde o objetivo da
Justiça Restaurativa é o de oferecer uma experiência reparadora para todos os envolvidos.65
Os males ou danos resultam em obrigações, daí o enfoque na imputação e
responsabilização do ofensor, posto que se o crime for visto como um dano, o ofensor deve
ser estimulado a entender as consequências do seu comportamento, buscando na medida do
possível, corrigir este dano de maneira concreta e simbólica. Como terceiro pilar da Justiça
Restaurativa tem-se o engajamento ou a participação, partindo da ideia de que as partes
afetadas pelo crime, como vítimas, ofensores, familiares e membros da comunidade,
desempenham papéis significativos no processo judicial. Deste modo, necessitam das
informações de uns sobre os outros e de um envolvimento para saber o que é preciso para
que se faça justiça em cada caso específico.66
Segundo Edgar Hrycylo Bianchini67, tem-se de maneira exclusiva o Princípio da
Voluntariedade, traduzido numa ação sem nenhum tipo de coação ou de constrangimento
para as partes, devendo ser esclarecido para todos o que representa esta prática, quais as
formas de atuação e os direitos envolvidos. Acrescenta que não é exigida a espontaneidade,
sendo prescindível que a ideia de participar do encontro tenha surgido das partes, bastando
que às partes tenham pleno domínio de suas decisões.
A ideia da voluntariedade restou positivada através da Resolução 2002/12 da
ONU que determina que “nem a vítima nem o ofensor deverão ser coagidos ou induzidos
por meios ilícitos a participar do processo restaurativo ou a aceitar os resultados do
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processo”.68 Ainda sob a ótica deste princípio, caso seja o processo restaurativo imposto
como algo obrigatório, poderemos traduzi-lo como algo inútil do ponto de vista dos
recursos e do tempo ou ainda conduziremos as partes a aceitação de acordos indesejáveis. 69
O Princípio da Consensualidade, decorrente do Princípio da Voluntariedade, o que
não implica confissão do acusado em caso de aceitação deste processo, redunda no alcance
de decisões e acordos mais aceitáveis do que as sentenças impostas pelo Judiciário, não se
tratando de algo construído, onde para cada caso cria-se uma resposta diferente.70
O Princípio da Confidencialidade tem como fundamento a necessidade de sigilo
das informações fornecidas durante a prática restaurativa. Este sigilo decorre do caráter
pessoal e íntimo, conduzindo a obrigação de confidência das afirmações realizadas71. No
tocante à confidencialidade, a Resolução 2002/12 da ONU, prescreve que “as discussões
no procedimento restaurativo não conduzidas publicamente, devem ser confidenciais e não
divulgadas, exceto se consentirem as partes ou se determinado pela legislação nacional”. 72
A oralidade presente enquanto princípio pode favorecer a expressão dos
sentimentos da vítima, defendendo que os conteúdos não devem ser reduzidos a escrito, a
não ser que se trate de um procedimento que conduza a formação de um título ou como
acordo de dívida ou ainda para abonar a situação pessoal do infrator num processo penal
em curso.73
Tem-se o Princípio da Celeridade, onde Edgar Hrycylo Bianchini74 menciona-o
como sendo exclusivo da Justiça Restaurativa, posto que a Justiça Convencional é calcada
pela morosidade, entendendo que mesmo assim o processo possa ser mais demorado como
forma de buscar a melhor solução para o caso, estando este princípio totalmente ligado à
efetividade do instituto, onde a deter inação de prazos torna-se necessária, não de maneira
peremptória, mas sim como forma de fornecer um norte aos participantes.
O Princípio da Urbanidade enfatiza a necessidade da existência de um respeito
mútuo entre a vítima e o imputado, onde a disciplina alcança as partes e o procedimento 75.
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Esse princípio consta da redação do texto da Carta de Araçatuba/SP, quando se refere ao
respeito mútuo e ao relacionamento equânime e não hierárquico.76
O Princípio da Adaptabilidade determina que deve o procedimento se adequar às
particularidades da lide, buscando minimizar as tensões do conflito, sendo de fundamental
importância a flexibilidade da Justiça Restaurativa. O objetivo maior é a busca em alcançar
a maior efetividade possível, onde a forma de aplicação escolhida não é um fim em si
mesmo, mas um instrumento colocado à disposição na busca da verdadeira restauração,
sempre valorizando o ser humano e não criando mais um órgão de jurisdição. 77
O Princípio da Imparcialidade, sendo aplicável tanto na seara judicial como
também na Justiça Restaurativa, percebido como indispensável em razão da necessidade do
facilitador prestar auxílio a todos os participantes sem, no entanto, ser tendencioso,
buscando ater-se às particularidades do caso, onde são elencados alguns profissionais que
poderiam fazer parte destes círculos, tais como, advogados, mediadores, conciliadores,
psicólogos, terapeutas e assistentes sociais.78
A Resolução 2002/12 da ONU em seu artigo 18 menciona a necessidade da
aplicação da imparcialidade onde “Os facilitadores devem atuar de forma imparcial, com o
devido respeito à dignidade das partes. Nessa função, os facilitadores devem assegurar o
respeito mútuo entre as partes e capacitá-las a encontrar a solução cabível entre elas”.79
Pode-se citar mais três outros princípios que envolvem a Justiça Restaurativa,
quais sejam, o Princípio da Economia de Custos, onde diz que a resolução de conflitos se
mostra bem menos dispendiosa e mais ágil. O segundo é o princípio da Mediação, onde em
matéria penal se apresenta como uma forma de autocomposição de interesses e não de
definição de direitos e ainda o Princípio da Disciplina, ligada a responsabilização dos
sujeitos implicados na mediação, o que fortalece a credibilidade social destas atividades.80
Outros importantes princípios aplicáveis em matéria penal merecem destaque, por
serem totalmente aplicáveis nas matérias restaurativas. Destacam-se alguns como o
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Princípio da Humanidade, tendo como pano de fundo a Dignidade da Pessoa Humana,
visando a ressociabilização, reintegração e especialmente a restauração. 81
O Principio da Intervenção Mínima, segundo o qual seria aplicado de maneira
reflexa em matéria restaurativa, referindo-se a estruturação prisional e do judiciário para
que a atuação prisional seja aplicada a casos indispensáveis e não abarcados pela Justiça
Restaurativa. Abordagem para o Princípio da Adequação Social, como um dos pilares para
a realização da Justiça Restaurativa, posto que sempre que existir uma forma menos
gravosa de resposta ao crime, adequada aos fins a que se destina o Direito Penal, com
resultados satisfatórios e que traga um balanceamento nas relações sociais, deve esta ser
aplicada. Destacam-se ainda os Princípios da Proporcionalidade e o da Razoabilidade,
disciplinando que o objetivo do Estado é alcançar a restauração do equilíbrio com a
máxima eficiência e com o menor sofrimento para todos os integrantes.82
A Carta de Araçatuba, consagra no item 05 que deve-se levar em conta o dano, as
necessidades da vítima e as possibilidades da pessoa que causou o mal,83 o que nos remete
claramente a ideia de razoabilidade e proporcionalidade.
Buscando uma maneira para unificar todos os princípios acima elencados,
Marcelo Gonçalves Saliba84 elege quatro princípios como sendo aqueles que congregam
todos os ideais que norteiam a Justiça Restaurativa, quais sejam, o Princípio do Processo
Comunicacional, fundado na ideia de justiça social embasada na soberania e democracia
participativa e no diálogo entre as partes, sendo esta a ética da solidariedade; o Princípio da
Resolução Alternativa e Efetiva dos Conflitos, visando à apresentação de respostas
alternativas ao Direito Penal; o Princípio do Consenso e por fim o Princípio do Respeito
Absoluto aos Direitos Humanos e da Dignidade da Pessoa Humana, sendo este último o
que dá o modelamento a todos os demais princípios, servindo como guia da Justiça
Restaurativa. Os princípios e características que envolvem a Justiça Restaurativa podem
ser resumidos em torno de um ideal de justiça social, com a participação ativa das partes
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envolvidas e da comunidade, com “respeito ao ser humano e seus valores fundamentais,
proteção aos direitos humanos e a dignidade da pessoa humana”.85

2.5 OBJETIVOS GERAIS

Apesar da diversidade das práticas restaurativas, fica evidente que todas elas
encontram-se envoltas por princípios, valores e objetivos em comum, restando
fundamental a colocação destes últimos de maneira a localizarmos as diretrizes
determinantes destas medidas. Eduardo Melo Rezende menciona três objetivos, a saber:

Aprofundar os pressupostos filosóficos e políticos do modelo retributivo: a
sua relação com uma certa concepção ético-política, cujos termos podemos
identificar pela defesa do universalismo e por um monismo valorativo e
político;
Refletir sobre as críticas filosófico-político-culturais a este modelo, abrindonos, numa interface com a justiça restaurativa, a uma ética de singularidade,
a um pluralismo valorativo e interpretativo, a uma relação participativa
atenta à justiça social;
Refletir sobre os pontos de contato entre justiça e educação para a
construção de uma proposta de justiça restaurativa fundada na estruturação
da rede de atendimento de serviços públicos em torno da escola e na
experiência formativa dos envolvidos, sobretudo dos adolescentes que
tenham cometido atos infracionais, voltada à emancipação de seus atores e à
construção de uma sociedade democraticamente comprometida com seus
problemas.86

A Justiça Restaurativa enfatiza os direitos humanos e a necessidade do
reconhecimento do impacto causado pelas injustiças sociais, sendo um dos seus objetivos
restituir a segurança da vítima, o auto-respeito, a dignidade e acima de tudo, o senso de
controle. Por outro lado, com relação ao infrator, busca a restituição da responsabilidade
pelo crime praticado e as suas consequências, encorajando-o a corrigir o mal causado e
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ainda, a Justiça Restaurativa prega o respeito e sensibilidade às diferenças culturais, não
entendendo a prevalência de uma sobre a outra.87
Um outro objetivo da Justiça Restaurativa é a busca da reparação do dano causado
pelo crime, envolvendo todos aqueles que estão relacionados ao mesmo, além do processo
comum entre o réu e o Estado, resgatando o papel da vítima no Processo Penal, ocupando o
lugar antes assumido pelo Estado, que através do modelo retributivo, aparece como sendo
o agredido, trabalhando com a dignidade de todos aqueles que foram envolvidos,
especialmente buscando atender as necessidades humanas, por meio da exteriorização dos
seus sentimentos.88
Acima de tudo, a busca maior da Justiça Restaurativa é que o agente assimile a
consciência ético-valorativa da sociedade onde ele está inserido, mediante um mecanismo
que o coloque frente a frente com as pessoas com as quais o mesmo tenha violado bens
juridicamente protegidos e que passe a perceber, a partir daí, o valor do dano por ele
provocado.89
Neste sentido, Howard Zehr 90 parte da premissa de que o crime é um dano e
indaga o que é a justiça; respondendo brevemente que, se o crime produz um dano, então a
justiça deve ser o elemento que restabelecerá a vítima, reparando a lesão e promovendo a
cura. Afirma que a indagação correta a ser feita não é “O que devemos fazer com o
ofensor?”, mas sim “O que podemos fazer para corrigir a situação?”, definindo a justiça
como restauração e não como retribuição. Diz então ser a reparação o primeiro objetivo da
Justiça Restaurativa. Traça, Howard Zehr 91 , como segundo grande objetivo, o da
reconciliação entre vítima e ofensor, entendendo como certo que a mesma não é possível
em todos os casos, porém em alguns casos não se chegará a nada parecido com a
reconciliação e em outros será possível uma evolução para um relacionamento satisfatório,
que não envolva intimidade e nem confiança. Acrescenta este ponto com uma afirmação
importante quando diz que “o objetivo da Justiça deveria ser, portanto, o de levar o
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relacionamento em direção à reconciliação” e complementa que “a cura desses
relacionamentos, mesmo que apenas parcial, é um passo importante para a cura individual”.
Do mesmo modo que se encontram obstáculos para firmar-se um conceito
preciso de Justiça Restaurativa, essa dificuldade acaba por atingir também a fixação dos
objetivos que cercam este tema.92 A ausência de um conceito mais definido tende a gerar
algo positivo, como a variedade e o aumento do âmbito de atuação destas práticas, que
podem e devem ser guiadas pelas determinações definidas pela ONU, que acabam por
definir indiretamente os objetivos que devem nortear as ações restaurativas.
Com relação aos principais objetivos da Justiça Restaurativa, Howard Zehr
buscando sintetizá-los, escreveu o que definiu como os seus “dez mandamentos”:

Dar aos danos causados pela conduta nociva, prioridade em relação às regras
formais que possam ter sido infringidas. Mostrar igual preocupação e
envolver-se tanto com os infratores quanto com a sorte de suas vítimas.
Trabalhar pela reparação do dano causado, apoiando vítimas, famílias e
comunidades, atendendo suas necessidades. Apoiar os infratores, ao mesmo
tempo estimulando-os a entender, aceitar e cumprir com as suas obrigações.
Reconhecer que as obrigações dos infratores não são tarefas impossíveis,
nem impostas para causar-lhes prejuízo ou sofrimento. Oferecer, quando for
apropriado, oportunidades de diálogo, direto ou indireto, entre vítimas e
infratores. Envolver as comunidades no processo judicial e dar-lhes
condição de reconhecer e enfrentar os problemas e conflitos do seu entorno.
Estimular colaboração e reintegração, em lugar da coerção e isolamento.
Atentar para as consequências indesejáveis de nossas ações e projetos,
mesmo quando concebidos com as melhores intenções. Respeitar e envolver
todas as partes: vítimas, infratores e integrantes do sistema de justiça. 93

A existência de conflitos passa a reclamar diversas respostas, dentre elas, as de
cunho punitivo, reparatório, conciliatório e ainda terapêutico, sendo a Justiça Restaurativa
uma maneira de corrigir, tanto os danos causados pelo crime como ainda as relações entre
as partes envolvidas, tudo através de um processo cooperativo na busca do melhor
tratamento a ser visado.94 Como o fim da Justiça é a satisfação das partes, o início deve ser
sempre a sua identificação e satisfação, enquanto seres humanos, sanando todas as
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necessidades dos envolvidos, onde o contrário, esquecendo as angústias dos envolvidos,
proporciona-se um campo fértil para não sanar os anseios esquecidos.95
Silvana Sandra Paz e Silvina Marcela Paz 96, sintetizam os objetivos da Justiça
Restaurativa como sendo “promover a recuperação de todas as partes afetadas, gerar uma
responsabilidade compartilhada para encontrar soluções duradouras e, construir um
“ambiente comunitário”.
Comentando sobre o encontro restaurativo, Mylène Jaccoud menciona a direção
deste momento, como:

O reparo dos danos (consertar ou compensar pelos anos causados aos pneus dos
autos); a resolução do conflito (resolver o conflito ligado à atribuição de uma
nota ruim ao exame) e a conciliação e a reconciliação (recuperar a harmonia e a
boa compreensão que prevaleciam antes do evento entre o estudante e o
professor).97

Ao delinear as metas da Justiça Restaurativa, Howard Zehr leciona como seus
objetivos:

Colocam as decisões-chave nas mãos daqueles que foram mais afetados pelo
crime; fazer da justiça um processo mais curativo e, idealmente, mais
transformador e, reduzir a probabilidade de futuras ofensas. Para atingir estes
objetivos é necessário: que as vítimas estejam envolvidas no processo e saiam
deles satisfeitas; que os ofensores compreendam como suas ações afetaram
outras pessoas e assumam a responsabilidade por tais ações; que o resultado final
do processo ajude a reparar os danos e trate das razões que levaram à ofensa
(planos especiais que atendam às necessidades específicas de vítima e ofensor) e,
que vítima e ofensor cheguem a uma sensação de ‘conclusão’ ou ‘resolução’ e
sejam reintegrados à comunidade.98

Outro ponto importante destacado por Howard Zehr99, diz respeito ao modo de
entendimento das várias abordagens restaurativas, que pode ser localizado a partir da
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análise dos objetivos de cada uma delas, separados por ele em três categorias, quais sejam:
programas alternativos, que objetiva redirecionar ou ainda, proporcionar um caminho
alternativo para parte dos processos criminais ou para o momento do sentenciamento; os
programas terapêuticos, voltados aos casos de crimes mais graves e, por último, os
programas de transição, a mais nova área dentre estes programas, voltada para a
reintegração do preso recém-libertado.
De maneira bem resumida, Renato Sócrates Gomes Pinto100 diz que “O sistema de
mediação restaurativa objetiva: a reparação dos danos à vítima; a prestação de serviços à
comunidade e a reintegração tanto da vítima como do autor do crime”. Dentro desta
perspectiva de dar importância à vítima dentro do processo restaurativo, um dos maiores
objetivos da Justiça Restaurativa é o de proporcionar à vítima a restituição do auto-respeito,
da segurança, da dignidade e acima de tudo, do seu senso de controle. Além disso, objetiva
também restituir aos infratores a responsabilidade pelo seu crime e as suas respectivas
consequências; restaurar o sentimento de que eles têm a capacidade de corrigir o mal
causado e acima de tudo, a certeza de que tudo ocorreu dentro de um processo justo.101
Pode-se então resumir os objetivos da Justiça Restaurativa como a possibilidade
da participação da vítima, infrator e comunidade interessada dentro do Processo Penal,
buscando entender o dano causado e as necessidades advindas do mesmo. Desta forma,
prima pelo elemento participativo e voluntário, fazendo com que, não somente o Estado,
mas todos os envolvidos no crime busquem juntos, soluções para o mal causado, dentro da
busca da responsabilidade de quem provocou o dano e da satisfação dos interesses da
vítima.

2.6 VALORES RESTAURATIVOS

Assim como os princípios e objetivos que formam as medidas restaurativas tem-se
como outro elemento de composição os valores restaurativos, sendo estes indissociáveis do
100
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processo, conforme a colocação de Chris Marshal. 102 Na sua visão, um dos mais
importantes valores restaurativos é a participação, sob o argumento de que aqueles
envolvidos pela situação colocada devem ser os principais protagonistas do processo, ao
invés do Estado, tanto na qualidade de oradores, como ainda na tomada de decisões.
Menciona

como

valor,

o

respeito,

reconhecendo

todos

os

seres

humanos,

independentemente do que tenha praticado, ou de sua raça, orientação sexual, idade, credo,
cultura e status social, afirmando que o respeito mútuo gera confiança e boa fé entre os
participantes.103
Traz Chris Marshal104 a honestidade e a humildade, como elementos essenciais no
momento das discussões, reconhecendo que todos os seres humanos são falhos,
aproximando vítimas e infratores em razão do reconhecimento comum desta condição
humana universal. Menciona a interconexão, que reconhece os laços comunais que unem
vítima e infrator, unidos por sua participação compartilhada na restauração das vítimas e na
reintegração dos infratores.Trata da responsabilidade, onde o infrator passa a reconhecer o
dano e a buscar uma forma de reparação do mesmo, aduzindo sobre o empoderamento,
fundamentado na autonomia e na autodeterminação inerente a todo ser humano,
proporcionando à vítima à demonstração das suas necessidades e como estas podem ser
satisfeitas. Quanto ao infrator, demonstra o poder de se responsabilizar por suas ofensas e a
esperança, baseada no presente e no futuro, tanto aplicada à vítima quanto a figura do
infrator sob diferentes perspectivas.
Corroborando com a ideia de que os valores e os processos restaurativos são
indissociáveis, e de que um está para o outro na mesma proporção, tem-se a menção de
Neemias Moretti Prudente, quando diz que:

Para avaliar o quão restaurativo é um programa é necessário analisar o que há de
restaurativo tanto em seus valores, quanto em seus processos, pois os valores e
processos são inseparáveis, posto que os valores determinam o processo e o
processo torna visíveis os valores. No tocante aos valores, embora haja inúmeros,
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acreditamos que os quatro elementos centrais da Justiça Restaurativa são o I)
encontro, II) participação, III) reparação e IV) reintegração. 105

Buscando sintetizar os valores, Howard Zehr106 menciona que, a “roda” da Justiça
Restaurativa precisa está cercada de valores, dentre os quais elege três, como sendo os
mais importantes e especiais, sendo o primeiro o respeito, onde diz ser sinônimo do
processo restaurativo; o segundo é a humildade, partindo da ideia da não necessidade de
um reconhecimento extremado para os profissionais que desempenham os processos
restaurativos, sendo importante que esses profissionais possam viver bem com esta falta de
reconhecimento e, por último, o maravilhamento, sendo traduzido como a apreciação do
mistério, da ambigüidade, do paradoxo, das contradições, através do desenvolvimento da
habilidade de viver com o desconhecido.
Importante colocação feita por Howard Zehr,107 sobre os valores restaurativos, diz
respeito ao fato de que “Os princípios da Justiça Restaurativa são úteis apenas se estiverem
enraizados em certos valores subjacentes. Muitas vezes estes valores não são claramente
enumerados e as pessoas presumem conhecê-los”, e conclui este ponto enfatizando que,
para a correta aplicação dos princípios, dentro do espírito e propósito a que se destinam,
torna-se imperioso explicitá-los, cercá-los e enraizá-los em relação aos valores neles
contidos. De acordo com a visão anteriormente exposta, afirma que se pudesse definir a
Justiça Restaurativa numa só palavra, seria “respeito”, mesmo pelos que são diferentes de
nós ou que se mostrem como nossos inimigos, sendo o respeito o orientador de todas as
práticas restaurativas.108
A Justiça Restaurativa “obedece à lógica da criatividade e da flexibilidade dos
meios de administração de conflitos, de participação dos interessados, de desconcentração
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e de descentralização”, além de possuir como valores, a equidade, o respeito, a dignidade e
a solidariedade.109
Os valores restaurativos conduzem a um processo de inclusão dos participantes,
dentro de um processo que ocorre através de um convite, proporciona tanto o
reconhecimento dos interesses envolvidos, como também a aceitação de diversos pontos de
vista, tudo mediante um encontro, onde se percebe o espaço para a exposição de vários
sentimentos, o que proporciona aos envolvidos neste momento, a melhor maneira de
reparação do mal ocorrido, sejam por meio de desculpas, mudanças de comportamento,
restituição e generosidade, além da proporção da reintegração, mediante o respeito, apoio
material, moral e espiritual, portanto, “Um sistema de Justiça com todos esses valores pode
ser qualificado como sendo inteiramente restaurativo”.110
Diante destas colocações, nenhum sistema pode ser considerado inteiramente
restaurativo se lhes faltar à participação através do convite, se não ocorrer uma atenção
voltada aos interesses dos envolvidos e se não se propicia uma plena participação na busca
pela satisfação dos interesses. Pode-se resumir, então, os valores que impulsionam a
Justiça Restaurativa como sendo a inclusão, a reparação, o encontro e a reintegração.111
Segundo Braithwaite 112 , a Justiça Restaurativa é uma verdadeira revolução da
justiça e que acaba por atingir todos os seguimentos da sociedade, onde os seus valores não
são estáticos, posto que a partir da análise de casos concretos, esses valores vão sendo
construídos. Apesar de concordar com a necessidade de uma punição para o infrator,
Braithwaite entende que uma punição não restaurativa é menos respeitosa do que um
diálogo restaurativo, apesar de acreditar na necessidade do punitivismo, dentro de uma
ótica humanista.
Portanto, diferentemente dos princípios e valores que devem ser sempre os
mesmos a embasar os processos restaurativos, os objetivos específicos conforme
anteriormente visto, podem variar, a depender do programa restaurativo desenvolvido,
devendo permanecer em todos os casos, unidos pelos elementos inicialmente citados, o que
permite uma maior variedade de possibilidades de atuação das medidas restaurativas.
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2.7 PARTICIPANTES DO PROCESSO RESTAURATIVO

As medidas restaurativas contam com vários participantes, onde além da vítima e
do ofensor, torna-se de grande importância a presença dos familiares, tanto da vítima, que
por vezes passam também a figurar como vítimas indiretas da conduta criminosa, como
ainda dos familiares do agressor, cuja participação pode ser essencial num processo de
reintegração social.
A vítima tanto é aquela que recebe de maneira direta, todas as mazelas
decorrentes da atuação criminosa, sendo, portanto, a figura que necessita do amparo
restaurativo como forma de possibilitar da melhor maneira possível, o seu retorno a
situação pessoal anterior ao crime. Reclama, assim, a oportunidade de poder atuar de
maneira mais importante e participativa na busca da solução da lide em que se encontra
envolvida de maneira involuntária. A família da vítima direta também deve ser considerada
em igual situação, posto participar e sofrer praticamente todos os danos decorrentes do
crime, necessitando do tratamento restaurativo.
Tratando a questão dos conflitos surgidos no interior da vítima em razão do crime,
Howard Zehr comenta:

O crime, como um câncer, rompe com o sentido da ordem e significado.
Consequentemente, as vítimas de crime, como as vítimas de câncer, procuram
explicações. Por que isso aconteceu a mim? O que eu poderia ter feito para
impedir? Estas são apenas algumas das questões que atormentam as vítimas. É
importante encontrar as respostas porque elas restauram a ordem e o significado.
Se conseguirmos responder aos como e os porquês, o mundo pode tornar-se
seguro outra vez. Sem respostas, as vítimas tendem a culpar a si mesmas, aos
outros, ou a Deus. A culpa, de fato, é uma importante forma de responder às
perguntas que buscam restaurar o significado e um simulacro de inteireza. 113

Prossegue Howard Zehr114, enfatizando que para sermos mais completos é preciso
possuir autonomia pessoal e que esta é perdida quando ficamos sem o controle pessoal
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contra a vontade, o que caracteriza como degradante e desumanizador, tornando a vítima
vulnerável, indefesa, sem controle e desumanizada.
Neste sentido, Edgar Hrycylo115 pondera que a abordagem restaurativa deve ter o
cuidado para não se tornar um momento de retorno negativo ao crime, devendo está
sempre focada nos seus princípios fundamentais e no foco essencial a que se destina,
destacando para tanto o papel do facilitador, que necessita está cauteloso com as reações da
vítima, buscando evitar com isso, que a abordagem restaurativa não seja utilizada como
resposta ao crime, onde a vítima poderia utilizar este momento para externar respostas
negativas de ordem física, emocional ou intelectual ao agressor como forma de adquirir o
controle de uma situação que lhes fora retirada no momento do crime.
Pode-se conceituar o infrator como aquele que causa um mal a outrem através da
violação de um bem juridicamente tutelado pelo Direito Penal, quais sejam, vida,
integridade física e moral, honra, dignidade sexual, patrimônio, liberdade de locomoção,
dentre outros, das mais diversas maneiras possíveis, cujos motivos também são os mais
variados. Desta forma, passa a ter responsabilidades, tanto perante a vítima diretamente
atingida pela sua conduta delituosa, como também com os seus familiares e amigos, que
sofrem com os efeitos gravosos de um crime praticado contra uma pessoa próxima.
Na maioria das vezes, este agente causador de um crime, independentemente das
motivações que o levaram a este ato extremo, sequer chega a tomar conhecimento dos
males causados posteriormente ao delito, onde a Justiça Restaurativa vai desenvolver o seu
papel exatamente neste ponto, encorajando e motivando o mesmo a refletir e a buscar a
melhor maneira de reparação da sua conduta delituosa frente às pessoas atingidas com a
atividade criminosa.
Acerca deste tema disserta Damásio de Jesus: 116

O papel das partes interessadas é o elemento estrutural cujo enfoque é relacionar
o dano causado pela infração penal às necessidades específicas de cada
interessado e as respostas restaurativas necessárias ao atendimento destas
necessidades. As principais partes interessadas compõem-se das vítimas e dos
transgressores. Aqueles que têm uma relação emocional significativa com a
vítima ou transgressor, como os pais, esposos, irmãos, amigos, professores ou
colegas, também são considerados diretamente afetados. Eles constituem as
comunidades de assistência à vítima e transgressores. As partes secundárias, por
115
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outro lado, são integradas pela sociedade, representada pelo Estado, pelos
vizinhos, aqueles que pertencem às organizações religiosas, educacionais,
sociais ou empresas cujas áreas de responsabilidade incluem os lugares ou as
pessoas afetadas pela transgressão. O dano sofrido por essas pessoas é indireto e
impessoal, e a atitude que deles se espera é a de ‘apoiar os processos
restaurativos como um todo’.

Tratando sobre a questão dos infratores, Howard Zehr 117 , diz que os mesmos
raramente são estimulados a observar as consequências dos seus atos, posto que não são
colocados nos lugares das vítimas, onde a verdadeira responsabilidade se constitui
exatamente em compreender as consequências humanas oriundas dos nossos atos,
encarando o que fizemos e a pessoa atingida com esta atitude e assumindo a
responsabilidade pelo ato praticado. Defende que os ofensores deveriam ser estimulados a
ajudar e a decidir aquilo que deve ser feito para corrigir aquela situação e depois
incentivado para aplicar as medidas necessárias para esta correção.
Nesta perspectiva, cita Edgar Hrycylo Bianchini, que:

Desta maneira, o sistema jurídico penal não pode ficar separado dos elementos
sociais dos envolvidos no delito. A motivação do agressor tem influência dos
fatores sociais em que ele esteve inserido. E dessa maneira, um sistema
carcerário falido, com tipificações excessivas e sanções severas, nada resolve
para a compreensão e solução da criminalidade. Contudo, um controle social
informado ramificado, com elementos comunitários fortes e atuação nas escolas,
igrejas, praças, e parques, poderão representar uma diminuição do índice de
criminalidade. Afinal, se o Estado não participa preventivamente, a atuação
repressiva pode ser adaptada de maneira a realizar essa prevenção posterior e
trazer uma nova perspectiva ao infrator. Para o delinqüente a Justiça Restaurativa
é mais benéfica, por trazer a responsabilização do delito, aprendizagem com a
experiência, possibilidade de atuação direta para a reparação do mal gerado por
sua conduta, chance de obtenção de perdão e redenção. Atos que não acontecem
no sistema convencional da Justiça Retributiva.118

Outro papel de destaque na atividade restaurativa é o da comunidade, onde “o
controle social indireto que envolve a comunidade traz melhores resultados no controle da
comunidade do que o controle social formal realizado pelo Estado, utilizando-se de todo o
aparato do Sistema Criminal”.119
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A atuação da comunidade neste processo passa a ser controversa em função da
dificuldade de defini-la. Segundo Lode Walgrave, 120 uma dessas dificuldades reside
exatamente no fato de que a Justiça Restaurativa aplicada à satisfação de certos fins
comunitários necessita, acima de tudo, definir esta comunidade e isto não é uma tarefa fácil,
posto que, dificilmente, vítima e infrator residem num mesmo espaço físico ou social. E
mais ainda, definir uma comunidade pode gerar uma atitude de exclusão com relação
àqueles que não se encontram inseridos naquele grupo.
Na verdade, trata-se de uma maneira de interação entre as pessoas, tão esquecida
nos dias atuais, onde os participantes são pessoas voluntárias preocupadas com a
pacificação social, visando o bem-estar do próximo, na busca de uma sociedade mais
igualitária, onde podemos mencionar diversos setores como igrejas, ONGs, escolas, grupos
de extensão universitária, dentre outros interessados neste fim.
Essencialmente, a prática deve reunir vítima, ofensor, técnicos que conduzem o
trabalho, também denominados de “facilitadores”, incluindo, sempre que possível, os
familiares ou pessoas próximas a estes, representantes da comunidade, advogados e demais
pessoas interessadas.121 Quanto à atuação do Estado, responsável pelo direito e exclusivo
do direito de punir e de proteger a sociedade de um modo geral, este deve proporcionar os
mecanismos físicos e humanos a promover a Justiça Restaurativa, passando a mesma a
atuar como sua aliada na busca da paz e equilíbrio social.
No tocante à questão da responsabilidade na condução deste processo,
diferentemente do sistema retributivo, o procedimento voltado em buscar respostas para o
dano ocorrido, não é entregue tão somente a responsabilidade de terceiros, a agentes do
Estado que rememoram o passado por meio de discussões em um ambiente adversário, mas
com o foco voltado para os envolvidos na situação e atingidos pelas consequências, através
da promoção do diálogo como instrumento mais hábil para este fim.122
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Ainda na linha de atuação Estatal, destaca-se a figura do facilitador, que a
depender do modelo restaurativo proposto, poderá receber outras denominações como
mediador, estimulador, coordenador, moderador, como sendo aquele indivíduo preparado e
apto a lidar com a atividade restaurativa, sendo um dos elementos responsáveis pelo
sucesso da medida empregada. Quanto às atribuições do facilitador nas práticas
restaurativas, a Resolução 2002/12 da ONU prevê em seu texto que:

Art. 18. Os facilitadores devem atuar de forma imparcial, com o devido respeito
à dignidade das partes. Nessa função, os facilitadores devem assegurar o respeito
mútuo entre as partes e capacitá-las a encontrar a solução cabível entre elas.
Art. 19. Os facilitadores devem ter uma boa compreensão das culturas regionais
e das comunidades, e sempre que possível, serem capacitados antes de
assumirem a função.123

A atividade do facilitador tem início com a iniciativa da propositura, a delimitação
dos participantes, a formulação do convite, a apresentação das justificativas de
convencimento, a escolha e a disposição do ambiente e a indução à observância de
determinadas regras, questões consideradas como indispensáveis ao sucesso da medida e
acrescenta que o mesmo tem ainda a tarefa de motivação, organização, facilitando o
desenvolvimento do diálogo, através do estímulo da experiência de cada participante,
traduzindo de maneira fiel aquilo que fora retratado pelos envolvidos.124
Esclarecendo sobre o papel do facilitador, Marcos Rolim diz que:

Para que tudo isso se torne possível os encontros deverão ser presididos por um
facilitador. Ele não deverá dirigir os encontros. Em outras palavras: ele deve
adotar uma postura que permita que as próprias partes dirijam o encontro. Isso
não significa, entretanto, que seu papel seja de menor importância. Em primeiro
lugar, o facilitador/mediador oferece a garantia simbólica de que os
procedimentos da justiça restaurativa serão garantidos. Cabe a ele, por exemplo,
assegurar que as regras do encontro sejam estritamente observadas pelos
participantes. Assim, se todos podem expressar seus sentimentos livremente,
nenhuma ameaça será aceita, ninguém poderá interromper a narrativa dos demais,
etc. cabe ao facilitador da mesma forma preparar os encontros com audiências
preliminares em separado com as partes de forma que elas fiquem inteiramente
informadas dos objetivos do processo, possam esclarecer suas dúvidas e receber
as garantias cabíveis. Esse cuidado é essencial até para que as vítimas sejam
convencidas das vantagens do processo. O facilitador deverá, também, assegurar
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que as partes sejam tratadas com o mesmo respeito e que um determinado
equilíbrio de poder se estabeleça no encontro.125

Neste sentido, o papel do facilitador é de maior importância e que deve usar de
muita discrição na sua atuação, além de buscar não uma atuação de maneira dominadora,
mas sim, conduzindo as partes no caminho de lograr por seus próprios meios, a solução
mais adequada para o seu caso.126
Ao contrário do processo judicial tradicional, em que juízes e advogados tomam
posse do sentido do processo e da subseqüente resposta, a Justiça Restaurativa é guiada por
um facilitador, cujo papel é o de proporcionar um ambiente onde o infrator e a vítima
possam discutir as suas perspectivas e criar em conjunto, o sentido do crime e a resposta a
ser dada. O mesmo não deve ser um agente neutro e sim um agente que proporcione o
diálogo, passando a atuar não somente como um colaborador, mas também como um
aprendiz, onde o “facilitador desenvolve uma nova consciência do sentido do crime, do
individualismo do infrator, das vítimas e das possibilidades para a realização de justiça”.127
Dentro do processo restaurativo, o facilitador ao possibilitar a colocação das
opiniões e experiências da vítima e do infrator em discussão, estará delegando poderes aos
mesmos, o que o tornará mais humilde, devendo para tanto ouvir mais do que falar,
aprender com as histórias narradas. Ademais, o facilitador passa a refletir sobre a sua
formação e preconceitos que o influenciam, sendo conduzido a limitar as suas experiências
e valores para que os da vítima e do infrator possam se sobressair. 128
Na verdade, como os modelos restaurativos são distintos com relação a sua forma
de atuação e de execução, em alguns deles a presença da família da vítima e do infrator, da
comunidade interessada, das instituições religiosas e de ONGs, acaba dependendo do
modelo de projeto restaurativo proposto.
Porém, em todas as práticas restaurativas, algumas participações são
indispensáveis, como é o caso do infrator, da vítima, onde esta pode ser representada a
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depender do projeto no caso concreto, advogados de ambas as partes e de um facilitador ou
mediador, lembrando que em qualquer caso a voluntariedade é um requisito indispensável
com relação à participação nos encontros restaurativos, como referência maior do respeito
à liberdade de expressão e de participação num Estado regido pela verdadeira democracia,
pois qualquer forma de imposição de participação num encontro restaurativo retiraria do
mesmo toda a sua legitimidade pela afronta à dignidade da pessoa humana, que não pode
ser obrigada a perdoar e nem a aceitar o perdão, cuja essência se fundamenta na ação
espontânea e de maneira livre.
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3 O DIREITO DE PUNIR NA PERSPECTIVA DO ESTADO
DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL DE DIREITO

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS FORMADORES DO SISTEMA
PENAL E PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO

3.1.1 Histórico dos Direitos Fundamentais de cunho criminal na legislação pátria

Importante ressaltar-se, embora de maneira mais sucinta, acerca do embasamento
teórico e filosófico do atual sistema criminal no Brasil, observando o alicerce em que se
fundamenta a Justiça Penal e Processual Penal e os seus modos de aplicação. Neste sentido,
têm-se as Ordenações Afonsinas em 1446, com o pioneirismo em termos de legislação
positivada, posto que no momento da descoberta do Brasil por Portugal, esta era a
legislação criminal que vigorava naquele país, oriunda de um reclamo do Rei de Portugal à
época, D. João I que determinou fosse feita a compilação de todas as leis penais como
forma de convergência dos tratamentos penais, determinando tal tarefa a Afonso V, com a
adoção do sistema inquisitivo, respaldado pelas características da legislação eclesiástica,
com previsão expressa em caso de lacunas, do Direito Romano e do Direito Canônico, cuja
justificativa deste último se dava por aspectos religiosos, pois a autoridade do Rei era
proveniente das forças divinas. Esta legislação, que estava em vigor na época da
descoberta do Brasil, permaneceu até 1.520. Na sequência, durante o reinado de D. Manuel,
foi editada nova legislação com o nome de Ordenações Manuelinas, cujo livro V tratava do
Direito Penal e Processual Penal, perdurando até 1.603, com visível avanço humanístico
para o Poder Judiciário.129 Posteriormente, o rei de Castela, Felipe II, ao assumir o trono
português, promulgou as Ordenações Filipinas, mantendo no Livro V o tratamento do
Direito Penal e Processual Penal, cujo sistema era considerado desumano e inquisitivo,
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com destaque a pena de morte, os suplícios, com enforcamento seguido de esquartejamento,
penas infamantes, castigos corporais e mutilações, além das acusações serem públicas.130
Cita Heleno Fragoso 131 , que em razão da corrente humanística liberal que se
espalhava por toda a Europa, em particular, a repercussão da Obra de Cesare Beccaria, D
Maria I determinou que fosse feita uma reforma no Livro V das Ordenações Filipinas,
através do Decreto de 31 de março de 1778, antes mesmo da Revolução Francesa, que
ocorreu no ano seguinte.
Segundo Almeida Júnior132, diante das ideias reformistas iluministas pregadas por
toda Europa, especialmente as ideias de Beccaria, o Príncipe D. Pedro I, editou o Decreto
de 23 de maio de 1821, com foco para a questão da prisão do réu antes do julgamento e o
tratamento que deveria ser dispensado ao preso. Destaca-se a menção a prisão apenas em
caso de ordem escrita do juiz ou magistrado criminal, que para a ocorrência da prisão
provisória seria necessária a formação da culpa pelo juiz, celeridade no processo quando o
réu estivesse preso e ainda a facilitação dos meios de defesa e a publicidade das provas.
Quanto à crueldade no cumprimento das penas, como o uso de correntes, algemas e
grilhões, deveriam ser usados apenas aos que já estivessem condenados. Em 1822 foi
criado por D. Pedro I o Tribunal do Júri, com avanço quanto a não permissão do confisco
de bens, dos açoites, da marca de ferro, da tortura e das penas infamantes de um modo
geral, além da aplicação do critério da proporcionalidade quando da fixação da pena e da
individualização da mesma.133
Após a declaração de independência do Brasil, surge a Constituição Política do
Império do Brazil de 25 de março de 1824, que previa a elaboração de uma nova legislação
penal, o que ocorreu em 16 de dezembro de 1830, onde foi sancionado o Código Criminal
do Império. O referido código era de caráter liberal, sendo o único diploma legal que
vigorou no Brasil por iniciativa do Poder legislativo e elaborado pelo Parlamento. Como
destaques e inovações, pode-se citar um esboço sobre a individualização da pena, a
previsão de agravantes e atenuantes, além de julgamento especial para os menores de 14
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anos de idade. Porém, houve previsão da pena de morte por meio da forca, após uma
acalorada discussão, como forma de punir a prática de crimes pelos escravos. 134 Em
decorrência dos preceitos humanísticos e liberais que eram introduzidos gradativamente no
Brasil, surge em 1832 o Código de Processo Criminal, em contraponto as Ordenações
Filipinas, ao mesmo tempo em que é implantada a Escola Positiva no cenário jurídico
nacional na segunda metade do século XIX.135
A partir da Proclamação da República, entrou em vigor o Código Penal em 11 de
outubro de 1890, tendo sofrido fortes críticas pela má redação atribuída à pressa na sua
elaboração. No tocante aos avanços promovidos, o novo código aboliu a pena de morte e
instalou-se o regime penitenciário com o fim correcional, mas em razão da sistematização
deficiente, acabou sendo emendado diversas vezes, tendo sido substituído pela
Consolidação das Leis Penais em 1932. Em 1942 entra em vigor através do Decreto-Lei
2848/40, o novo Código Penal, sendo a nossa Legislação Penal até o presente momento.136
Com relação ao atual Código de Processo Penal, com entrada em vigor num período
próximo ao Código Penal, segundo Walter Nunes da Silva Júnior137, o mesmo “foi pensado
mais como arma poderosa colocada à disposição de um Estado antidemocrático do que
como instrumento garantista de limitação do direito de punir estatal”.
Do ponto de vista da evolução dos Direitos Fundamentais ao longo da história das
Constituições brasileiras, tem-se pela primeira vez no Brasil a Declaração de Direitos
Fundamentais na Constituição de 1824, esculpida nos 35 incisos do art. 179, os quais 15
itens foram dedicados às garantias penais e processuais penais, cujo caput enunciava a
liberdade, segurança individual e propriedade. Dentre as garantias elencadas no art. 179
do ponto de vista criminal, podemos destacar o principio da reserva legal, a inviolabilidade
de domicílio, a proteção contra a prisão arbitrária, necessidade para a prisão e para a
aplicação de sentença de ordem escrita pela autoridade competente, vedação de foros
privilegiados e de juízos de exceção, a abolição das penas cruéis e a tortura, conforme
pensamento de Beccaria, além do preso ficar em cadeias seguras, limpas e bem arejada e
que os mesmos fossem separados na prisão de acordo com as circunstâncias e a natureza
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do seu crime. Segundo Walter Nunes da Silva Júnior 138 , é clara a identidade entre a
redação da Constituição do Império e a Constituição Americana, no tocante as garantias
fundamentais, além da enorme semelhança entre o art. 179 da mencionada Constituição
Brasileira e a Obra de Cesare Beccaria, Dos delitos e das Penas, que revelam uma plena
identidade de princípios defendidos por ambas. Porém, a concretização dos direitos
fundamentais restou comprometida em razão da instituição do Poder Moderador que
concebia ao imperador poderes ilimitados assegurados pela Constituição.139
Com a edição da Constituição da República de 1891, ocorreu em seu art. 72,
formado por 31 parágrafos, a retomada dos direitos fundamentais contidos na Constituição
de 1824, contando com importantes previsões, tais como, o reconhecimento dos direitos de
reunião e de associação, das amplas garantias penais e do instituto do habeas corpus,
anteriormente previsto apenas na legislação ordinária. Estes direitos são estendidos aos
estrangeiros residentes no país (art. 72, caput), enquanto que a Constituição de 1824 apenas
os reconhecia aos cidadãos brasileiros (art. 179).140
A Constituição de 1934 inicia o processo do constitucionalismo social, sob forte
influência das Constituições do México de 1917 e de Weimar de 1919. Apesar da ruptura
com o Estado Liberal, praticamente todas as garantias individuais princípios asseguradores
destas garantias foram mantidos na íntegra, com a presença maior de garantias na esfera
processual penal em relação ao direito penal de cunho material. Trouxe em seu texto um
retrocesso ao permitir a prisão administrativa civil, reduzindo também o alcance do habeas
corpus na situação de prisão administrativa. Ocorreu a ampliação do princípio da igualdade,
com destaque a não discriminação em razão de raça, sexo, nascimento, profissões, classe
social, riqueza, crenças religiosas e ideias políticas, além da inclusão da coisa julgada.
Destacou a irretroatividade da lei penal, salvo em benefício do réu, a proibição da
extradição do brasileiro por crime político ou de opinião, além do direito a assistência
judiciária gratuita, restando omissa quanto ao Tribunal do Júri, o que gerou dúvidas quanto
a sua permanência ou não no meio jurídico.141
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A Constituição de 1937, oriunda do golpe militar de ordem do Presidente há
época Getúlio Vargas, trazia em algumas passagens do seu texto o retrocesso quanto às
garantias fundamentais antes reconhecidas, por meio do excesso de poder deixado nas
mãos do Executivo, a quem caberia interpretar o que deveria ser, por exemplo, o bem
público, necessidade de defesa, bem-estar, paz, ordem coletiva, fato este que embasava o
Estado autoritário daquele momento. Várias passagens do texto da Constituição de 1934
foram suprimidas, como forma de assegurar a discricionariedade administrativa do regime
militar, com destaque maior em razão da ausência de uma previsão expressa contra a
prática de tortura, que constava já na Carta de 1824.142
Após a Segunda Guerra Mundial, o ideal humanitário se espalhou por todo o
mundo, incluindo o Brasil, o que redundou na Constituição de 1946, trazendo em seu bojo
o art. 141 com 38 parágrafos, além dos art. 142, 143 e 144, perfazendo um total de
quarenta e um elementos de positivação dos direitos e garantias fundamentais, amplamente
violados por ocasião da Constituição ditatorial de 1937, resgatando com isso, várias
omissões contidas anteriormente. No tocante ao direito de liberdade, este foi contemplado
em três artigos específicos, além do habeas corpus, da garantia da ampla defesa, vedação
dos foros privilegiados, a vedação de tribunais de exceção, a garantia do juiz natural, a
reafirmação do tribunal do júri, a não possibilidade de extradição de estrangeiros nos casos
de crimes políticos e de opinião e em qualquer caso o brasileiro, a pessoalidade da pena,
proibição das penas de banimento e de confisco, a não possibilidade de aplicação da pena
de morte.143
Repetindo os ditames antidemocráticos e desumanos da Constituição da era
Vargas, surge a Constituição de 1967, que de maneira autoritária e arbitrária foi imposta,
sem mencionar acerca dos direitos fundamentais, que foram declarados desde a
Constituição de 1824 no Brasil Império. Os direitos fundamentais foram colocados sob a
rubrica dos direitos e garantias individuais, o que na prática não tinha aplicabilidade diante
da ditadura que sofria o povo brasileiro. Em 1969 a Constituição de 1967 foi alterada
através da emenda 1/69, contemplando os direitos fundamentais nos trinta e seis parágrafos
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do art. 153, retomando praticamente todos os dispositivos de proteção penal e processual
penal, mencionados nas Cartas anteriores.144
Por último, surge a Constituição de 1988, após a ditadura militar, constituindo um
importante passo no processo de redemocratização do Brasil. Considerada a Constituição
Cidadã, posto que pela primeira vez o Brasil trata numa Constituição os Direitos e
Garantias Fundamentais no início do seu texto, elevando-os a cláusulas pétreas, rol que
aliás é amplíssimo, contemplando, praticamente, todos os direitos basilares, com respeito
aos direitos humanos de um modo geral.

3.1.2 As correntes filosóficas que fundamentam o atual sistema penal e processual
penal brasileiro

Tratando mais especificamente das correntes filosóficas que embasaram o sistema
criminal brasileiro, tem-se a corrente iluminista e a humanitária, que encontram o seu ápice
no período ligado a Revolução Francesa, tendo como principais ícones Voltarie,
Montesquieu e Rosseau, que fizeram fortes críticas ao sistema penal e processual penal da
época, especialmente, quanto à necessidade de individualização da pena, proporcionalidade
e as penas de caráter desumano e cruel.
Os postulados do Iluminismo foram postos na obra de Cesare Beccaria que em
1764, denominada “Dos Delitos e das Penas”, considerada um marco mundial de discussão
sobre o sistema penal desumano e irracional que se apresentava há época, servindo de
fundamento para a busca da humanização das Ciências Penais. A partir da segunda metade
do século XVIII, os estudiosos do Direito Penal se voltaram a escrever sobre a crueldade
do sistema vigente e sobre a necessidade de revisão das penas, num viés mais
humanitário.145
Destaque para as Escolas Penais, surgidas a partir do século XIX, organizadas de
maneira sistemática, embasadas nos princípios que regem os direitos fundamentais do
homem. Inicialmente, temos a chamada Escola Clássica, cujo termo foi colocado pelos
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positivistas, dividida em dois momentos, sendo o primeiro influenciado pela ideias
iluministas de Cesare de Beccaria, voltado para os anseios sociais e contra o sistema penal
da época, especialmente, por ser contrário à tortura e a pena de morte, fundamentado nas
ideias difundidas por Montesquieu na obra “O Espírito das Leis” e no “O Contrato Social”
de Rosseau, defendendo que o direito de punir do Estado deveria ser limitado pela lei,
somente podendo haver excesso em caso de concordância social, cuja base da sua doutrina
era a legalidade e a igualdade.146 Num segundo momento, voltado para a necessidade da
retribuição do mal causado com foco para a sanção penal, sendo o nome de Francesco
Carrara, um dos primeiros compositores da dogmática penal, daí a denominação “Escola
Clássica de Carrara”, com destaque para a ideia de que o crime era composto de um
elemento objetivo representado pela força física e outro elemento subjetivo, representado
por uma força moral. Defendeu Carrara a ideia de que o Direito Penal não era um
instrumento de limitação humana e sim, de proteção da liberdade humana, explicando que
a interferência do Estado entre o assassino e a vítima não exprime uma limitação do direito
de liberdade, posto que a liberdade humana nada mais é do que a possibilidade de agir sem
causar lesão aos direitos de terceiros e que a liberdade de um ser humano deve coexistir
com a igual liberdade dos demais, tudo dentro da perspectiva de um direito natural.
Existindo o crime, surgirá a necessidade de impor uma sanção.147
Destaque ainda na Escola Clássica para o alemão e jusfilósofo Feuerbach, autor
da obra Tratado de Direito Penal em 1801, entendendo a pena como uma medida
preventiva e não somente retributiva, criando a teoria da “coação psicológica”, registrada
no Código de Baviera da sua autoria em 1813. A partir do período clássico o crime passa a
ser estudado de maneira analítica, cuja pena tinha caráter aflitivo, retributivo e pessoal,
onde o autor deveria ter a capacidade de entender e agir com vontade. 148
Surge a chamada Escola Positiva no fim do século XIX, em meio ao
desenvolvimento das Ciências Sociais, como a Antropologia, Psiquiatria, Psicologia,
Sociologia, Estatística, dentre outras, o que conduziu a uma nova formação doutrinária na
matéria criminal.149 Segundo Fausto Costa150, defendeu os interesses da sociedade frente
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aos interesses do indivíduo que praticava o crime, onde a ressocialização do infrator ficava
em um segundo plano. A pena passa a ser uma reação natural da sociedade em retribuição
à agressão sofrida, cujos fundamentos não se evidenciam na natureza e na gravidade do
crime e, sim, na personalidade do acusado, na sua capacidade de adaptação social e
especialmente na sua periculosidade. De acordo com Manuel Grosso Galvan151, buscou
esta escola, inicialmente, a tratar o crime da mesma forma das outras disciplinas, porém, o
erro foi percebido na medida em que o crime é extremante casuístico, ficando a sua análise
a depender das circunstâncias em que ocorreu no caso concreto, o que conduziu a
substituição da avaliação do crime do ponto de vista científico, surgindo a Criminologia,
independente da dogmática jurídico-penal. Portanto, a divisão da Escola Positiva foi
basicamente, a fase antropológica de Cesare Lombroso, através da defesa da existência do
criminoso nato; a fase da Sociologia do Crime, representada na figura de Enrico Ferri e a
fase jurídica ou a Criminologia da pessoa de Rafael Garafolo.152
De maneira sintética, a Escola Positiva teve como aspectos principais de destaque,
a ideia de que o Direito Penal é um produto social; a responsabilidade social é fruto da
própria convivência em sociedade; o delito passa a ser visto como um fenômeno natural e
social; a pena é uma forma de prevenção ao crime; o método de avaliação é o indutivo,
fundado na experiência; os objetos do Direito Penal são o crime, a pena, a pessoa do
criminoso e o processo. Como principais contribuições, pode-se citar, a descoberta de
novas vertentes no Direito Penal através das experiências concretas; o surgimento da
Criminologia, com a atenção voltada não somente para o criminoso como também para a
vítima; a busca da individualização das penas; análise do elemento periculosidade; o
surgimento dos institutos da medida de segurança, livramento condicional, suspensão
condicional e o tratamento diferenciado para o menor infrator.153
A Escola Italiana, conhecida como a escola crítica, que assim como as demais
escolas que surgiram com o transcurso do tempo, não possuíam posições bem definidas
como a Escola Clássica e a Positiva. Na verdade, elas passam a agregar elementos destas
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duas grandes correntes de pensamento, representando uma evolução nos estudos das
ciências penais.154 Surgiu com a publicação em 1891 do artigo de Manuel Carnevale, sob o
título “Uma Terza Scuola di Diritto Penale in Intalia”. Tratou da responsabilidade moral,
discordando de que o crime tivesse seu fundamento no livre arbítrio, distinguindo
imputáveis de inimputáveis, onde aquele que tivesse a capacidade de se sobrepor a
determinação psicológica de praticar o crime seria considerado imputável, ao contrário, o
que não tivesse essa capacidade de se sobrepor aos motivos determinantes do crime seria
considerado inimputável, com a consequente aplicação da medida de segurança. O crime
passa a ser entendido como um fenômeno social e individual e o fim da pena é a defesa
social, embora a mesma continue a ter o seu caráter retributivo, sendo totalmente distinta
da medida de segurança.155
A Escola Moderna Alemã surgiu a partir das ideias de Franz Von Liszt, seguidor
de Ihering, dentro de uma corrente considerada eclética, de cunho crítico, assim como a
Escola Italiana, que contou ainda com a contribuição do belga Adolphe Prins e do
Holandês Von Hammel, onde juntos criaram a União Internacional de Direito Penal em
1888 e que durou até a Primeira Guerra Mundial. O trabalho retomou em 1924, através da
Associação Internacional de Direito Penal, que até os dias atuais promove relevantes
estudos de cunho científico sobre temas importantes do Direito Penal. 156 Além de ser
jurista, Franz Von Liszt era também um destacado político da Áustria, o que acabou
influenciando na sua concepção jurídico-científica, concebendo o Direito Penal como
política criminal. Apesar de diversas obras publicadas, a de maior destaque foi o Tratado
do Direito Penal Alemão em 1881, com vinte e duas edições. Em 1822 Franz Von Liszt
publicou o Programa de Manburgo, trazendo a ideia da finalidade do Direito Penal, cuja
repercussão foi absorvida até os dias atuais, tanto na mudança de política criminal, como
nos novos conceitos do próprio Direito Penal positivo. Enfatizou em sua obra a
necessidade da observância da finalidade e dos objetivos do Sistema Penal, considerando
como justa a pena que fosse necessária. 157
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De maneira mais objetiva, as principais características da Escola Moderna Alemã
foram à adoção do sistema lógico-abstrato, aplicado ao Direito Penal e o método indutivoexperimental, aplicado às demais ciências criminais; distinção entre o Direito Penal e as
outras ciências criminais, como a Criminologia, a Sociologia e a Antropologia; distinção
entre imputáveis e inimputáveis, com a determinação do sistema duplo-binário; o crime
passa a ser observado como um fenômeno humano, social e jurídico; a função finalística da
pena, com adaptação à natureza do criminoso; eliminação ou a substituição das penas
privativas de liberdade de curta duração.158
Surge na Itália a Escola Técnico-Jurídica, que na verdade foi mais como uma
corrente voltada a uma transformação na metodologia penal do que propriamente uma
nova escola, com representação na figura de Arturo Rocco, apresentada através da
importante aula magna, na Universidade de Sassari, tratando acerca do método de estudo
do Direito Penal. O ponto mais forte desta Escola foi o de destacar o verdadeiro objeto do
Direito Penal que é o crime, enquanto fenômeno jurídico, ciência normativa e autônoma,
com a adoção do método de estudo técnico-jurídico ou lógico abstrato.159
Como principais destaques da Escola Técnico-Jurídica, pode-se destacar o delito
enquanto relação jurídica, de conteúdo individual e social; a pena constitui uma
conseqüência do crime; a pena com a função de prevenção, geral e especial aplicável aos
imputáveis; a responsabilidade pelo crime como um fator moral, fundada na livre vontade
do agente; a não utilização da filosofia no campo das Ciências Penais. A dogmática
jurídico-penal alemã é considerada nos dias atuais como a mais evoluída em matéria
penal.160
Segundo Manuel de Rivacoba161, a Escola Correcionalista Alemã surgiu em 1839,
a partir da dissertação de Karl Roder, sob o título “Comentatio na poena malun esse
debeat”, fundamentada no idealismo romântico alemão da primeira metade do século XIX,
além de possuir a doutrina cristã e o Direito Natural como panos de fundo. O ponto alto
desta Escola Alemã foi o de entender a pena conforme o seu caráter exclusivo de correção
158
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do delinqüente, voltada para o caso real.162 Trouxe como principais pontos a pena de prisão
de maneira indeterminada; o arbítrio judicial ampliado como forma de concretizar a
individualização da pena; a função da pena como forma de tutela social e a
responsabilidade penal como sendo coletiva e solidária.163
Por último, destaca-se a Escola da Defesa Social, surgida no final do século XIX,
juntamente com a revolução positivista. Em 1945, Felipe Gramatica cria em Gênova, na
Itália, o Centro Internacional de Estudos de Defesa Social com o fim de buscar novos
meios de combate ao crime, cujo fundamento maior era o de trazer o indivíduo de volta
para a sociedade.164
O jus filósofo Marc Ancel publica em 1954 “A nova Defesa Social”, reconhecido
como um marco na ideologia de proteção social contra o crime. Fundamentou-se
basicamente, nas premissas humanísticas, defendendo a proteção do ser humano por meio
de garantias, criticando o sistema penal e processual penal vigente. Defendeu a
interdisciplinariedade das ciências penais e sociais, como forma de melhor combater a
criminalidade em geral.165 Segundo Marc Ancel, o sistema penal precisava ser avaliado
dentro da realidade humana e social, pois ao contrário não apresentaria a melhor solução
para a criminalidade. Defendeu a expurgação dos dogmas jurídicos, com o direito penal
dentro de uma verdade, que deve ser relativizada, admitindo como únicos elementos
dogmáticos a prevenção do crime e a busca da reinserção social do criminoso, por meio do
respeito à dignidade da pessoa humana.166 Na verdade, a Escola da Nova Defesa Social
deixa de lado a clássica ideia do caráter retributivo da pena, onde a sanção passa a ser vista
como meio de preservação da ordem social, devendo ser aplicada de maneira proporcional
e necessária a ressocialização do infrator, defendendo ainda a ideia de um sistema penal
democrático e antirrepressivo.
Ainda dentro desta vertente abolicionista, porém num cunho mais moderno e
democrático, posteriormente as ideias de Felippo Gramática, o pensamento de Louk
Huslman, Niels Christi e Thomas Mathiesen, como defensores de uma maior redução e
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descentralização do Estado quanto ao direito de punir, através de uma nova orientação da
política criminal, embora reconhecessem a necessidade da intervenção estatal. 167
A corrente abolicionista divide-se em duas, sendo a primeira mais radical com
relação à intervenção do Estado na perspectiva punitiva, embora minoritária, defende que o
sistema carcerário é um sistema falido, como um sistema que realimenta a criminalidade.
Deste modo, buscam apontar para outros mecanismos de combate a criminalidade que não
seja a prisão, demonstrando através da análise da cifra negra, que a grande maioria dos
crimes são lidados fora do sistema criminal, com soluções que ficam à margem da
legalidade, onde a vítima resta esquecida dentro do cenário do crime, passando a ser
apenas uma testemunha durante o processo penal,
legitimidade do Estado em matéria punitiva.

colocando em jogo a própria

168

A outra corrente abolicionista prega a necessidade de uma nova discussão
acadêmica sobre o crime, buscando uma profunda transformação no discurso punitivo.
Fundamentam a sua tese no sentido de ser o crime uma criação social, entendendo o crime
como um comportamento semelhante a outros comportamentos proibidos e não
criminalizados, o que conduz a substituição da expressão “comportamento criminoso” pela
expressão “situação problemática”. Essa substituição de expressões e da forma como o
crime passa a ser percebido redunda numa melhora considerável do ambiente científico,
afastado de preconceitos e da influência emocional, além da adoção de uma linguagem
democrática.169

3.1.3 Exposição dos Sistemas Penitenciários

Quanto aos sistemas prisionais espalhados pelo mundo, do ponto de vista histórico,
pode-se citar, inicialmente, o sistema pensilvânico ou celular, com origem nos Estados
Unidos da América de Walnut Street em 1776, destacando neste processo Benjamim
Franklin e William Bradford, com divulgação das ideias de Howard no tocante ao
isolamento dos presos, sendo esta a característica fundamental deste sistema, onde o
isolamento, a oração, a meditação e a abstinência de bebidas alcoólicas, propiciariam a
167
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uma redenção dos criminosos, com a aplicação rigorosa do silêncio. Os considerados mais
perigosos permaneciam em celas, isolados dos demais presos e os outros menos perigosos
ficavam alojados com outros detentos e tinham direito a trabalhar durante o dia. As
influências predominantes foram a de Howard e Beccaria. O fracasso do sistema começa a
surgir em razão da superlotação carcerária, com a conseqüente construção de duas novas
prisões, a penitenciária Ocidental denominada Western Penitentiary em Pittsburgh no ano
de 1881 sob a influência do modelo de Benthan e a penitenciária Oriental chamada de
Eastern Penitentiary no ano de 1829, com a adoção do modelo de Jonh Haviland,
predominando o isolamento absoluto e sem direito a trabalho nem no interior das celas.
Posteriormente, foi percebido que este sistema de isolamento total era impraticável e ainda
no mesmo ano da inauguração da prisão oriental foi permitido o trabalho individual na cela.
O fim maior deste sistema era a prisão utilizada como instrumento de domínio estatal, sem
nenhuma finalidade ressocializadora.170
Conforme menciona Gillin171, em 1979 foi inaugurada a prisão de Newgate, mas
em razão do espaço ser muito reduzido, restou impossível a aplicação do isolamento, onde
em 1809 foi proposta a construção de outra penitenciária maior no interior do Estado,
visando receber o excesso de presos. Surge à prisão de Auburn em 1816 e em 1821 chega à
ordem para dividir os presos em três categorias, sendo a primeira formada pelos
prisioneiros mais velhos e que mais reincidiam nos crimes, culminando aos mesmos o
isolamento total; a segunda classe era formada pelos presos de comportamento mediano,
ficando três dias semanais no isolamento e nos demais dias poderiam trabalhar e o terceiro
grupo era formado pelos presos considerados de maior possibilidade de correção, onde
somente ficavam recolhidos ao isolamento noturno e poderiam trabalhar em conjunto com
os presos nos demais dias.
Segundo Calón172, a experiência do isolamento total foi negativa, posto que de
oitenta presos a exceção de dois, os demais morreram, ficaram loucos ou alcançaram o
perdão. Após um estudo realizado em 1824, ficou recomendado que o isolamento absoluto
não deveria mais ser aplicado, sendo substituído pelo recolhimento individual noturno,
com a permissão de trabalho com os demais presos durante todo o dia.
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Auburniano ou o sistema de Auburn teve como principais características o trabalho em
comum e a determinação do silêncio absoluto, onde os detentos não poderiam falar entre si,
apenas com os guardas, com prévia licença e em voz baixa. Este silêncio absoluto era visto
como forma de propiciar a meditação e a correção.
Segundo observações feitas por Gillin173 quanto às principais diferenças entre os
sistemas auburniano e filadélfico, percebe-se que não existem registros de grandes
diferenças, ambos adotando a função punitiva e retributiva da pena. Ambos impediam que
os presos se comunicassem durante o dia e os separavam durante a noite, onde a maior
diferença ocorreu em razão da proporção com este isolamento ocorria, posto que no regime
filadélfico a separação dos presos ocorria durante o dia, além da sua fundamentação maior
residir no misticismo e na religiosidade e no sistema auburniano, os detentos poderiam se
reunir por algumas horas durante a realização do trabalho, cuja motivação era econômica.
O sistema auburniano, por ter sido mais alheio a uma disciplina estritamente
rigorosa, acabou formando a base do sistema progressivo, aplicado atualmente em vários
países.174 O ponto mais alto da pena privativa de liberdade, acaba coincidindo com o fim
do regime celular e auburniano e a implantação do sistema progressivo, tendo significado
um grande avanço no sistema penitenciário, ao contrário dos sistemas auburniano e
filadélfico, foi dada importância a pessoa do preso, além da diminuição nos rigores da pena
privativa de liberdade.175
Atualmente, o sistema progressivo passa por uma profunda crise, com algumas
causas pontuais, como exemplos, discussões sobre a própria efetividade do sistema; o
abrandamento da forma de cumprimento da pena não implica necessariamente no
conhecimento da personalidade e da responsabilidade do preso, onde a boa conduta pode
ser apenas superficial e mais, não se pode dizer de maneira afirmativa que na prisão o
detento concorde com a disciplina imposta pelo Estado. 176
Com relação ao próprio instituto da prisão e a história da sua evolução, importante
o posicionamento de Michel Foucault quando menciona que:
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Pode-se compreender o caráter de obviedade que a prisão-castigo muito cedo
assumiu. Desde os primeiros anos do século XIX, ter-se-á ainda a consciência de
sua novidade; e entretanto ela surgiu tão ligada, e em profundidade, com o
próprio funcionamento da sociedade, que relegou ao esquecimento todas as
outras punições que os reformadores do século XVIII haviam imaginado. 177

Prossegue Foucalt, 178 afirmando que, claramente, a prisão não veio primeiro à
privação da liberdade para em seguida surgir a busca de melhor técnica de correção,
defendendo que a prisão foi desde o início uma forma que o autor chama de “detenção
legal”, ou ainda, “uma empresa de modificação de indivíduos” que a privação da liberdade
por parte do Estado proporciona. Resume que “o encarceramento penal, desde o século
XIX, redescobriu ao mesmo tempo, a privação de liberdade e a transformação técnica dos
indivíduos”.
Menciona Foucalt179 que a prisão não pode ser vista como algo inerte, que em
alguns momentos foi discutida diante de movimentos reformistas, ao contrário, a prisão
sempre foi palco de vários projetos, remanejamentos, experiências, discursos, teorias,
testemunhos, mas que ao se tornar uma punição legalizada, passa a atrair todos os
problemas e agitações que giram em torno das novas formas de corrigir o indivíduo. Aduz
acerca do estigma que recai sobre o apenado mencionado que, o objeto da justiça penal é o
próprio infrator, mas o do aparelho penitenciário é outra pessoa, a quem classifica como
“núcleo de periculosidade” ou ainda “representante de alguma anomalia”, afirmando que
embora tenha havido uma substituição do corpo do preso queimado, marcado, recortado,
supliciado, veio à tona a figura preso, cuja face é de um delinquente, de alma pequena,
fruto do próprio aparelho estatal como elemento de aplicação do direito de punir e como
objeto de estudo da ciência penitenciária.

3.2 O DIREITO DE PUNIR E AS FUNÇÕES DA PENA

O desenvolvimento do Estado ocorreu juntamente com o modelo penal por ele
adotado, onde é preciso vislumbrar a conjuntura estatal e a sua evolução em consonância
177
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com o modelo punitivo aplicado em cada época. A compreensão do conceito de pena está
intimamente ligada à percepção das suas funções. Deve-se levar em conta que o
embasamento maior da aplicação da pena é sem dúvida, a finalidade de manutenção e
garantia da ordem social, como forma de equilibrar as relações sociais de um modo geral,
somente sendo possível através da boa convivência entre os indivíduos de uma
determinada comunidade e da segurança social, sendo esta última, dever estatal.
A própria razão da existência do Estado, demonstra que a sua formação reclamou
a necessidade de formalizar o poder político, cujo instrumento maior, enquanto elemento
de manutenção da ordem social utilizado, foi o poder-dever de punir, sendo este uma das
suas funções essenciais. Porém, na atualidade, o poder-dever de punir do Estado precisa
está em total sintonia com as normas e garantias constitucionais, dentro de um sistema
criminal democrático, como única forma de uma verdadeira legitimação, cuja política
criminal deve ser orientada dentro das premissas que formam a ordem constitucional.180
Dentre as teorias relativas às funções da pena, destacam-se algumas mais
importantes, como a Teoria Absoluta ou Retributiva, fundamentada na concepção do
Estado absolutista, cujas características mais marcantes eram a identidade entre o Estado e
o Soberano, entre a Moral e o Direito e ainda entre o Poder do Soberano e a Religião.181
Aparece dentro de uma conjuntura oriunda da transição entre a sociedade da baixa Idade
Média e a sociedade liberal com o aumento da burguesia e o acúmulo de capital, vindo o
Estado Absoluto a perder força com o surgimento de mercantilismo, aparecendo o Estado
burguês fundamentado pela Teoria do Contrato Social, onde o Estado passa a ser visto
como uma expressão soberana do povo, surgindo à divisão dos poderes. 182 Neste contexto,
a pena perde o seu caráter religioso, passando a ser colocada como uma retribuição àquele
que perturbou a ordem jurídica criada pelos homens através das leis, enquanto elemento
necessário à restituição da ordem jurídica rompida.183
Os principais representantes das teorias absolutas ou retributivas da pena foram
Kant, com uma concepção de ordem ética e Hegel, fundamentado na ordem jurídica. Para
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Kant184, a pena deveria ser aplicada impiedosamente contra àquele que transgredisse a lei,
sendo a pena um fim em si mesma, cujo objetivo maior era realizar a justiça, negando
assim, toda e qualquer função preventiva da mesma. Quanto à visão de Hegel, a pena tinha
um cunho mais jurídico, onde o fundamento maior era a busca do restabelecimento da
ordem geral negada pela vontade do delinqüente, cuja pena deveria ser aplicada na mesma
intensidade do crime praticado. Segundo Hegel, a aplicação da pena se dava em
decorrência da necessidade do restabelecimento do equilíbrio social, em razão da
ocorrência de uma lesão e não como forma de aplicar um mal porque antes ocorreu outro
mal, conforme o entendimento de Kant. 185
Pode-se citar ainda, outras teses retribucionistas da pena, como por exemplo, a
obra de Carrara186, denominada Programa de Direito Criminal, onde defendeu que o fim da
pena é o restabelecimento da ordem externa da sociedade, aproximando-se a sua tese da
opinião de Hegel, quando defendeu que o delito viola as leis e agride a sociedade e a todos
os cidadãos, em razão da redução do sentimento de segurança pois somente através da
reparação do dano ocorrerá o retorno da ordem perdida. Quanto a Binding, defendeu que a
pena é a retribuição de um mal por outro mal, com a redução do culpado pelo uso da força.
Segundo Mezger a pena é um mal aplicado em razão da prática criminosa, implicando em
uma retribuição e na privação de bens jurídicos. 187
As teorias relativas ou preventivas da pena surgiram durante a transição do
Estado Absoluto para o Estado Liberal, no período do iluminismo, onde a pena não tinha o
caráter de retribuição de um mal e, sim, de prevenir que outros crimes acontecessem.
Destaque para as figuras de Benthan, Beccaria, Filangieri e Schopenhauer. A partir das
ideias de Feuerbach, surgem duas posições sobre a função preventiva da pena. A primeira,
denominada de prevenção geral, com o desenvolvimento da Teoria da Coação Psicológica,
como sendo umas das primeiras representações de cunho jurídico e científico desta
corrente defendida por Feuerbach, onde a pena é vista como uma ameaça através das leis
àqueles que cometem delitos, servindo como uma coação psicológica que visa evitar novos
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delitos. Para a teoria da prevenção geral, a ameaça da pena gera no indivíduo uma espécie
de motivação para que não volte a cometer novos delitos188. Mesmo assim, tanto as teorias
preventivas como as retributivas não conseguiram demonstrar quais são as condutas que
legitimam a atuação do Estado na sua repressão, restando prejudicado a delimitação do
âmbito de punição estatal. 189
A teoria da prevenção especial é voltada para a figura do criminoso, buscando
que o mesmo não volte a delinqüir. O destaque maior vai para Von Liszt em seu Programa
de Marburgo, onde defendeu que a necessidade da pena é medida através de critérios
preventivos especiais, fundamentados nos ideais de ressocialização e reeducação do
criminoso, a intimidação dos que não apresentam a necessidade de uma ressocialização e
ainda a neutralização dos incorrigíveis 190 . Trata-se da pena fundamentada na defesa da
nova ordem social, sendo o delito visto como um dano social e o delinqüente como um
perigo social. A expressão “pena” é substituída pela expressão “medida”, já que a pena
implicaria na aplicação de um conceito genérico de igualdade, enquanto a expressão
“medida” parte da premissa de que o criminoso é um ser perigoso, devendo ser tratado
segundo a sua periculosidade, entendendo que o castigo e a intimidação não têm sentido,
cuja pretensão maior é a ressocialização ou a correção.191
Em razão das críticas surgidas quanto às teorias absolutas e relativas das penas,
surgiram as chamadas teorias mistas, visando subtrair o melhor de cada uma das teorias
anteriormente propostas. Deste modo cita Magalhães Noronha que “Já não se admite
exclusivamente a sanção como retributiva - o mal da pena ao mal do crime – mas tem-se
em vista a finalidade utilitária, que é a reeducação do indivíduo e sua recuperação”.192
Mesmo assim, críticas surgiram às teorias mistas por entenderem alguns
doutrinadores e juristas que a junção de várias teses redundaria na ausência de uma
ideologia mais robusta, onde a soma de várias teorias conduziria a formação de uma nova
teoria, mas ao contrário do que pensavam em nada anularia as teses antes defendidas.
Como resultado desta síntese das duas teorias anteriores surge a Teoria da Prevenção Geral
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Positiva Fundamentadora, tendo como representantes Welzel, que defendeu o caráter
preventivo da pena, enquanto elemento embasador da consciência ético-social do cidadão,
e Jakobs entenderam que as normas jurídicas trariam estabilidade e institucionalizariam
expectativas sociais, além de orientarem na condução dos cidadãos no seu meio social. A
crítica maior feita à teoria fundamentadora foi pelo fato da imposição de valores morais e
éticos, o que redundaria em afronta ao Estado Democrático de Direito, especificamente em
razão da tese defendida por Welzel, onde defendia a interiorização do direito através do
castigo, sendo uma afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.193
Dentre as teorias mistas, destaca-se a Teoria da Prevenção Geral Positiva
Limitadora, fundamentada na limitação do poder de punir do Estado em observação ao
modelo garantista de cunho constitucional, dentro de uma perspectiva democrática, social e
humanística, tanto de proteção social como também de proteção aos direitos dos
delinqüentes, respaldado na legalidade, proporcionalidade e humanidade. Assim a punição
é imposta pelo Estado em razão do crime praticado, mas observados os limites e garantias
impostos pela Constituição. A teoria limitadora reúne a prevenção e a ressocialização
como ideais a serem buscados, porém, esta última dentro de uma nova visão por meio da
interação entre indivíduo e sociedade, buscando uma intervenção mínima do Estado em
matéria punitiva e com a obtenção de novas formas de resposta ao crime.194
No caso do Brasil, de acordo com a leitura feita do art. 59 do Código Penal, podese concluir, que foi adotado pelo atual sistema uma teoria mista ou unificadora da pena,
posto que a parte final do mencionado artigo de lei conjuga a necessidade de reprovação e
prevenção do crime, unindo assim as teorias absoluta e relativa.
Em contraposição as teorias expostas, surgem às teses abolicionistas, onde não se
reconhece a justificação da intervenção estatal do ponto de vista do direito penal,
entendendo pela sua eliminação por considerarem as suas vantagens inferiores a
intervenção feita pelo Estado na liberdade do cidadão. Por sua vez, segundo Luigi Ferrajoli
não são abolicionistas e, sim, reformadoras ou substitutivas, as teorias que primam pela
intervenção mínima do Estado, ou ainda a abolição da pena de prisão por outras medidas
alternativas, como uma forma de humanização do sistema criminal. Critica a tese
abolicionista extremada, por entender que nos tempos modernos torna-se impossível a
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garantia da ordem social sem a presença de normas reguladoras e punitivas, o que
redundaria numa sociedade selvagem, cujos conflitos seriam solucionados de maneira
privada.195
Contrário às ideias de Luigi Ferrajoli, Raúl Zaffaroni, um fiel defensor dos ideais
abolicionistas, afirma que o fim maior não é a extinção de todos os modos de solução dos
conflitos, mas ao contrário, os conflitos devem ser resolvidos através da reconstrução de
vínculos solidários de cunho comunitário, sem a intervenção do modelo punitivo atual,
defendendo que a tese do Direito Penal Mínimo é o primeiro e grande passo para a
aplicação e concretude do Abolicionimo. 196
De fato, o atual sistema penal, especialmente, o sistema nacional, apresenta sérias
e profundas deficiências, mas a abolição de todas as formas punitivas, inclusive a prisão,
dentro dos índices de criminalidade assustadores que é presenciado diariamente, conduziria
a um verdadeiro e irremediável caos social, político e econômico. Deste modo, é preciso e
urgente a busca por novas alternativas de penalização como forma de redução e prevenção
da criminalidade, além de sérias melhorias no sistema carcerário nacional, mas a abolição
de todas as formas de punir provenientes do poder estatal levaria a um verdadeiro desastre
social, diante da ausência de regras claras e precisas quanto ao exercício da liberdade
humana diante do necessário respeito aos bens jurídicos de terceiros.

3.3

O

SISTEMA

PENAL

NA

ATUALIDADE

E

A

PERSPECTIVA

DA

RESSOCIALIZAÇÃO

Por muito tempo, desde a época clássica, o crime foi estudado desvinculado da
figura do criminoso, onde a preocupação dos juristas e doutrinadores era de entender as
causas e consequências oriundas do ilícito sem buscar o que de fato mais interessa neste
ponto, qual seja, aquele que pratica a conduta criminosa, onde a partir da Escola Positiva
surge a dicotomia crime/criminoso.
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O sistema penal serviu de base para a manutenção do sistema capitalista, em que
as leis penais foram criadas especialmente como forma de combate aos delitos patrimoniais,
além de ter gerado uma seleção das condutas, grupos sociais e pessoas, através da direção
da punição, redundando no processo de criminalização, de maneira seletiva e pontual. As
classes sociais mais abastadas financeiramente terminam por criar e concretizar
estereótipos, gerando um sistema de exclusão por meio da segregação daqueles que
praticassem uma conduta delituosa, adjetivando determinados grupos sociais como
baderneiros, desordeiros, delinqüentes, doentes ou ainda criminosos, o que termina por
desqualificar o processo de ressocialização proposto no modelo penal, respaldado por meio
da positivação legal. 197
A parcela da sociedade financeiramente desfavorecida passou a ocupar espaços
periféricos, distantes da classe burguesa, redundando em ações contrárias à ordem social
vigente, muitas vezes impulsionada pelo desemprego e pelo sentimento de exclusão a que
foram submetidos. A sanção penal passa a ser questionada e a sua legitimação colocada em
dúvida diante das enormes desigualdades econômicas e sociais, especialmente em países
de baixo desenvolvimento.
As precárias condições de trabalho, o desemprego, a falta de acesso aos serviços
essenciais, conduzem, quase sempre à criminalidade e como não são resolvidos, apenas as
consequências resultantes destas omissões estatais são emergencialmente solucionadas,
aprofundando o problema. Daí a busca de maior repressão estatal diante da crescente
criminalidade, quando na verdade o problema não é solucionado na sua origem. Dentro
deste quadro, diante da ampliação dos conflitos sociais, a solução mais rápida é o
endurecimento das sanções penais e das medidas repressivas, gerando um círculo vicioso,
que diante do aumento crescente da violência e da insegurança, legitima o aumento da
repressão do Estado, mesmo que de forma autoritária, com a criação de novos tipos penais
e aumento da reprimenda quanto ao infrator.198
Deste modo, o sistema retributivo enfrenta a nível mundial, uma grave crise pela
ausência de resultados satisfatórios e mais, diante da falta de uma verdadeira reinserção
social do indivíduo que foi condenado, que passa a sofrer de maneira perpétua o olhar
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pejorativo da sociedade na qual está inserido. Outro fato que gera o descrédito social
quanto à eficácia punitiva por parte do Estado, ocorre em razão dos chamados crimes de
colarinho branco, ante a ausência de punição, ocorrida em razão da situação financeira
favorável destes criminosos, onde o pobre passa a depender de uma defesa, na maioria das
vezes ineficiente, diante a ausência de defensorias públicas, enquanto aqueles que possuem
uma situação financeira vantajosa passam a dispor de bons advogados, que utilizam as
mais diversas habilidades para afastar qualquer forma de punição, gerando a impunidade
para os que cometem crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, formação de
quadrilha, desvios de verbas públicas, dentre outros, fundamentada no critério econômico.
A pena de prisão, que atingiu o seu ponto alto no século XIX, atualmente enfrenta
uma profunda crise de legitimidade, além do fato do aspecto ressocializador não atender
aos objetivos propostos, passando as prisões a serem os principais centros de formação de
quadrilhas e organizações criminosas da mais alta periculosidade. O descrédito social
ocorre ainda pela presença da chamada cifra negra, posto que vários casos são resolvidos
fora do sistema penal ou ainda o Estado não chega sequer a tomar conhecimento destes
crimes. É necessário assim, aperfeiçoar o modo de aplicação da pena de prisão e as
instalações penitenciárias, aplicando-a somente como última opção aos criminosos
considerados perigosos ou de difícil reparação e ainda, substituí-la por penas alternativas
que gozem de efetividade frente ao ilícito praticado.
O ponto de maior discussão quanto à pena privativa de liberdade é a sua execução.
Conforme enfatiza Bitencourt,199 “não se pode ignorar a dificuldade de fazer sociais aos
que, de forma simplista, chamados anti-sociais, se os dissocia da comunidade livre e, ao
mesmo tempo, se os associa a outros anti-sociais”. A ausência de uma estrutura física e
humana adequada torna o objetivo ressocializador como algo praticamente impossível,
ante a falta de um ambiente propício a tal fim. As condições das prisões no Brasil,
especialmente as que estão sob a tutela dos poderes executivos estaduais, encontram-se em
precaríssimas condições, tendo sido inclusive, alvo de intervenções de organismos
internacionais diante da total desumanidade a que são submetidos diariamente os presos
daqueles locais. O diagnóstico de falência das prisões ocorre exatamente pela falta de
condições estruturais, principalmente pela deficiência do espaço físico em razão da
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superlotação e pela precariedade das celas e de toda a estrutura de um modo geral, onde as
condições higiênicas são quase inexistentes, conduzindo a mau cheiro, doenças das mais
diversas, a formação de grandes organizações criminosas diante da falta de
individualização da pena e da separação dos presos de maior periculosidade daqueles que
praticaram crimes de menor potencial lesivo.
Diante da necessidade urgente de diminuição da população carcerária, seja em
razão da superlotação e das péssimas condições estruturais, como ainda pela exigência de
uma intervenção mínima do Estado com relação ao direito de liberdade de locomoção dos
cidadãos, tanto o Código Penal como a Lei de Execução Penal adotam medidas que
buscam diminuir ou evitar, quando possível, o cárcere privado, como por exemplo, a
possibilidade de progressão de regime para todos os tipos de crimes, o livramento
condicional, o sursis, a transação penal, as penas alternativas como é o caso da limitação de
fim de semana, proibição de frequentar determinados lugares, prestação de serviços à
comunidade, a prestação pecuniária, a multa, perca de alguns direitos como o de dirigir, do
cargo ou função pública, do poder familiar, tutela ou curatela, dentre outros.
A maneira de se impor a ordem não é somente através da pena de prisão, onde a
disciplina poderá ocorrer através de outros mecanismos de controle social, como a
educação, religião, programas governamentais de cunho educativo, desenvolvimento das
ciências sociais, ou seja, por meio de ações não normatizadas, especialmente a família,
onde a sanção penal deve ser aplicada às situações que fogem do domínio e do poder de
atuação destes organismos informais. A justificativa da preservação da ordem foi o
caminho seguido pela sociedade moderna como forma de garantia do progresso, deixando
de lado questionamentos acerca da estratificação social e do regime dominante, onde a
ordem foi determinada como uma meta do positivismo jurídico e não da justiça. As
pessoas que são taxadas como desordeiras, marginais, criminosas, delinquentes, dentre
outras adjetivações pejorativas, passam a viver de maneira periférica, dentro de um
processo constante de desligamento social, conduzindo uma inevitável exclusão,
redundando em alguns casos, na prática de atos contrários ao interesse social, produzindo o
crime e o conseqüente encarceramento.200
A crise a que fica exposta o modelo penal atual não se limita apenas a pena de
prisão e as condições precárias que a compõe, mas também a tudo o que circunda a Justiça
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Penal, como a atividade policial, do Ministério Público, da Magistratura, das delegacias, da
ausência de Defensorias Públicas ou ainda da falta de estrutura das existentes, cujos setores
estão arraigados por políticas de violência e repressão, dentro de uma cultura seletiva
fundamentada em estereótipos quanto à figura do agente que delinqüiu como ser
irrecuperável e que deve sofrer as piores e maiores sanções possíveis, sem buscar a sua
integração ao corpo social, classificado como “parcela saudável da população”.
Deste modo, a crise do Estado está intimamente associada à crise do Direito do
ponto de vista do crime e do direito de punir, ligada ao caminho seguido pelas ciências
humanas, da visível insatisfação diante dos padrões culturais, normativos, científicos, de
organização social, numa crescente decadência. O fracasso do modelo penal vigente é
comprovado pela falência das prisões em razão da ausência da ressocialização a que se
propõe o cárcere, em razão ainda dos elevados custos de manutenção das prisões, cujos
resultados são mais negativos do que positivos, um sistema seletista quanto à figura do
criminoso e excludente quanto à pessoa da vítima, gerando assim, a ausência de
legitimação social, diante da sua estruturação ocorrer dentro de uma perspectiva contrária
as realidades sócio-culturais.201
A lei passou a ser o único caminho perseguido pelos penalistas como forma de
reafirmar o poder punitivo do Estado. O Direito Penal e a Criminologia passaram a trilhar
caminhos distintos, em razão principalmente da pluralidade social, onde a dogmática passa
a comandar o campo do Direito Penal, enquanto a Criminologia volta-se para o poder
punitivo e o controle social. Deste modo, chega-se a um abismo que distancia a sociedade
em crescente mutação, especialmente pelo processo de globalização que vem acontecendo
em ritmo acelerado e a norma, cujo afastamento desta gera um vazio e ao mesmo tempo
um idealismo, motivado por uma política retribucionista irracional, voltada a uma punição
mais severa, subordinada a um estado de polícia. 202
Na transição da modernidade para a pós-modernidade a pena de prisão continua a
ser vista como uma pena cruel, desumana, estigmatizadora, muitas vezes desproporcional,
voltada para as classes sociais menos favorecidas economicamente, fundada nos mesmos
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alicerces que fundamentam e legitimam o sistema capitalista. A dor e o sofrimento são
reproduzidos não somente no corpo dos apenados, mas também na suas almas, cujos
direitos humanos lhes são negados, como se não fizessem parte da espécie.203
Quanto às expressões corriqueiramente utilizadas, tais como reeducação,
reinserção social ou ressocialização, chega-se ao consenso de que o fim maior da pena é de
fato a busca da correção daquele que delinquiu. O grave problema reside na ausência de
um conceito mais uníssono do que seja a ressocialização, o que de um lado é um aspecto
positivo, posto que cada um atribui-lhe um conceito ou finalidade de acordo com uma
ideologia pessoal. Por outro prisma, essa indeterminação de cunho conceitual conduz ao
seu maior problema, uma vez que não permite nem um controle racional de seu
funcionamento e nem uma avaliação mais precisa do seu conteúdo.204
Mesmo em razão da inexistência de um conceito preciso do termo ressocialização,
bem como da sua ideia central, uma situação resta clara, este processo exige uma atividade
de interação e comunicação entre o indivíduo e a sociedade, que não pode ocorrer por
determinação ou imposição de apenas um desses dois lados. Ao contrário, em razão da
complexidade das relações sociais, necessita trocar ideias e conviver com os seus
semelhantes, nem as normas sociais podem determinar de cima para baixo como este
indivíduo deve portar-se, posto exigir-se neste caso a observação do fator vontade do
indivíduo, que a todo tempo é atingido por elementos externos, sujeito a alterações
constantes, dado o caráter dinâmico com que ocorrem as relações sociais, levando ainda
em consideração fazermos parte de uma sociedade pluralística e democrática, cuja
principal tarefa seja a de proporcionar um ambiente em que todas as ideologias coexistam
de maneira harmônica, com a necessidade da existência de uma identidade básica entre
aqueles que criam as normas e aqueles a quem se destinam as mesmas. 205
Deste modo, a verdadeira ressocialização somente poderá ocorrer quando existir
esta identidade moral basilar fundada na norma social, entre o indivíduo, objeto deste
processo e aquele que esteja destinado a cumprir tal tarefa, pois ao contrário, sem a
presença desta coesão de ideais, perde esse processo a sua legitimidade e passa a ser visto
como atividade de submissão e violação à autonomia do indivíduo. Outro grande desafio é
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o de descobrir qual a melhor forma de tratamento para o indivíduo que pratica um crime.
Alguns questionamentos são lançados como, qual seria a melhor punição para aqueles que
praticam crimes contra o patrimônio quando vivemos numa sociedade com uma enorme
massa de desempregados e pessoas sem nenhuma perspectiva de crescimento econômico?
Ou ainda, como tratar o jovem infrator por crimes praticados com violência física quando
os próprios veículos de comunicação a cada momento transmitem cenas e situações que
estimulam a prática da violência para os que estão em processo de desenvolvimento
psicológico e de adaptação social?206
Os elevados índices de reincidência são apontados como um dos fatores que
comprovam o fracasso da pena de prisão, o que demonstra que o sistema penitenciário
atual não consegue atingir a sua finalidade reabilitadora. A prisão é vista como um espaço
propício a práticas desumanas, onde ao apenando é imputada a culpa exclusiva pela sua
reincidência. Existem poucos estudos que comprovem cientificamente quais as verdadeiras
causas da reincidência, o que dificulta o seu combate efetivo, mas uma coisa é certa, a
superlotação e a ausência de separação dos presos quanto ao grau de periculosidade são
fatores que proporcionam a elevação destes índices, conduzindo ao entendimento de que o
problema não está tão somente na pena de prisão, mas na forma e no ambiente de como a
mesma é executada.
Com relação aos índices nacionais, o Ministério da Justiça divulgou alguns dados
fornecidos pelo Departamento Penitenciário Nacional - Depen, através dos dados
fornecidos para cada uma das unidades da Federação por meio do Sistema Nacional de
Informação Penitenciária – InfoPen, sobre a atual população carcerária do Brasil até o
primeiro semestre de 2010. Inicialmente, entre 1995 e 2005 a população carcerária do
Brasil cresceu 143,91% em uma década, ou seja, saltou de 148 mil para 361.402 presos,
um índice assustador. Porém este quadro vem mudando, onde a partir de 2005, através da
atuação do InfoPen (criado em 16 de setembro de 2004), a taxa de crescimento da
população carcerária caiu de 7% (sete por cento) para 5% (cinco por cento) ao ano. Porém,
mesmo assim o crescimento do número de pessoas presas ainda é bastante elevado, onde
entre dezembro de 2005 a dezembro de 2009 ocorreu um crescimento de 361.402 para
473.626 presos, representando um crescimento em quatro anos de 31,05% (trinta e um
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vírgula zero cinco por cento). Segundo a avaliação do Depen, diversos fatores têm
contribuído para a redução do encarceramento, dentre eles a expansão e aplicação por parte
do Poder Judiciário de Medidas Alternativas, a realização de mutirões carcerários pelo
CNJ, a melhoria no aparato preventivo nas corporações policiais, dentre outros.207
Mesmo com o aumento em menor escala do número dos encarcerados, houve um
crescimento de 514 mil detentos em dezembro de 2011 para 550 mil em dezembro de 2012,
significando um aumento de 35 mil presos, cujos números foram apresentados no dia 06 de
dezembro de 2012 pelo juiz auxiliar da Presidência do CNJ, Luciano Losekann, durante o I
Encontro Nacional dos Conselhos das Comunidades realizado em Brasília/DF, promovido
pelo Depen, onde foi lançada a proposta de ampliação do trabalho destes conselhos, não
apenas em busca de uma execução penal mais eficaz, mas também de maneira a buscar a
redução da população carcerária. Na ocasião, o magistrado destacou que ainda há muito há
fazer, além de enfatizar que as prisões não estão resolvendo o problema da violência,
acrescentando que este quadro reforça a necessidade de ações que visem à reinserção
social, através da capacitação e da oferta de trabalho e mencionou o Programa Começar de
Novo do CNJ, que busca a promoção do preso através do estudo e do trabalho como
instrumentos de prevenção da reincidência criminal. 208
Dentre os programas de inclusão do preso, destaca-se atualmente o trabalho dos
detentos na construção dos estádios de futebol para a próxima copa que ocorrerá no Brasil
em 2014. O CNJ solicitou informações por meio de ofícios aos Governadores, Prefeitos e
Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul e Pernambuco pela não contratação de detentos, ex-detentos e cumpridores de penas
alternativas nas construções dos referidos estádios em descumprimento ao Termo de
Acordo de Cooperação Técnica 001/2010, assinado em janeiro de 2010, por meio do
Programa “Começar de Novo” entre o CNJ, o Ministério dos Esportes, o Comitê
Organizador local e os Estados e Municípios que sediarão a copa, cujo objetivo é
oportunizar aquele que cumpre pena, através do trabalho nas obras como forma de redução
da reincidência criminal e de reinserção social.209
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Segundo a mesma fonte, o Estado que mais empregou detentos e ex-detentos nas
obras foi o Rio Grande do Norte na construção do estádio de Natal com o número de 83,
bem superior aos demais Estados da Federação, cujos resultados satisfatórios vão além da
atividade laboral, onde alguns reeducandos passaram a freqüentar a escola à noite, sendo
alfabetizados ao ainda cursando o ensino fundamental e médio. Depois de Natal/RN, vem
Belo Horizonte/MG contando com 14 contratos, Cuiabá/MT com 12, Salvador/BA também
com 12, Fortaleza/CE com 11, Curitiba/PR com 07, Brasília/DF com 05 e Manaus com
04.210
Mesmo com este dado satisfatório, o sistema penitenciário do Rio Grande do
Norte encontra-se numa situação caótica, cujo fato foi atestado no dia 19 de abril de 2013
através de uma visita do atual Presidente do CNJ, o Ministro Joaquim Barbosa, que
percorreu o pavilhão II da Penitenciária de Alcaçuz, localizada em Nísia Floresta, na
região metropolitana de Natal/RN, onde declarou que o sistema carcerário do RN está entre
os piores do Brasil e disse ainda que “é muito desumano o que vemos por aqui”, cuja saída
para minorar tantos problemas verificados é o de humanizar as situações antes vista no
mutirão carcerário promovido pelo CNJ. Atualmente o pavilhão II de Alcaçuz abriga mais
de 160 apenados e a Penitenciária um total de mais de 1.000 presos. O Ministro se deparou
com um cenário a que denominou de “desumano e degradante”, onde vislumbrou celas
sem ventilação ou iluminação, gambiarras nas fiações elétricas, urina escorrendo pelos
corredores, estrutura física total deteriorada, forte cheiro de fezes e urina e o sistema de
esgoto em péssimo estado. Declarou ainda o Ministro Joaquim Barbosa que nada ou quase
nada foi feito desde o último mutirão, sendo necessário que as autoridades locais reflitam
sobre a situação dos presos e que este é um avanço civilizacional que precisa urgentemente
ser feito porque as consequências deste descaso e abandono se refletem no que classificou
como “desassossego social”. 211
Diante de tantos problemas físicos e estruturais do sistema carcerário nacional,
muitas medidas estão sendo tomadas, especialmente por ação do Conselho Nacional de
Justiça no ano de 2011, foram adotadas várias medidas de melhoria do Sistema
Penitenciário e do Processo Penal, como a adoção do processo judicial eletrônico (PJe),
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resoluções que permitem a tomada de depoimento dos presos na forma eletrônica, a
elaboração dos Planos de Gestão das Varas Criminais e das Execuções Penais e a
coordenação científica do plano de ensino a distância (EAD) em parceria com as Escolas
da Magistratura.212
Dentro deste plano de gestão do Sistema Penitenciário e do Processo Penal, que
foi apresentado em 03 de maio de 2013 na Universidade de Salamanca na Espanha aos
estudantes pelo Conselheiro Walter Nunes, enquanto coordenador do grupo de trabalho
que propôs a ação do plano. O principal foco da proposta foi o de melhorar as condições
carcerárias, destacando a efetivação do regime aberto, porém com o monitoramento
eletrônico, enfatizando ser essa uma grande alternativa ao sistema penal que, além de não
ressocializar o preso, ainda contribui para o alto índice de reincidência, cuja proposta foi
lamentavelmente rejeitada. Aponta-se que dados do Ministério da Justiça demonstram que
a reincidência para os que cumprem penas alternativas é de 1,6%, enquanto para os que
cumprem pena no cárcere, a reincidência alcança o alarmante percentual de até 80% em
alguns estabelecimentos. O Plano de Gestão prescreveu, além do monitoramento eletrônico
como proposta, a duração razoável do processo, o prazo mínimo para o cumprimento do
alvará de soltura e o acesso a bancos de dados e cadastros nacionais de informações. 213
De acordo com a visão da Criminologia crítica sobre o objetivo ressocializador,
não existe a possibilidade de ressocialização dentro de um sistema capitalista. Não propõe
o fim do controle estatal quanto ao cumprimento das penas, mas a democratização do
sistema. Os fundamentos desta visão pessimista, segundo Alessandro Baratta,214 existe em
razão de um nexo muito estreito entre a prisão e a sociedade capitalista, onde o cárcere tem
servido para reproduzir a desigualdade e não para ressocializar o preso, enquanto elemento
de manutenção do sistema. Coloca-se que a estigmatização é o rótulo que sofre o
delinqüente em razão da sua condenação, sendo esta uma função simbólica do castigo,
diminuindo muito as chances de uma reinserção social, o que impossibilita a satisfação do
objetivo ressocializador da pena. O processo de marginalização se torna mais intenso
durante o cumprimento da pena no cárcere, o que dificulta muito a sua reincorporação à
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sociedade, sendo a ressocialização um fim utópico, dada a relação de exclusão entre a
prisão e a sociedade.
Como solução para combater a criminalidade, Alessandro Baratta215 propõe uma
política social acompanhada de profundas reformas, através da redução das desigualdades,
adoção da democracia, por meio de práticas humanitárias; discussão social ampla sobre a
questão criminal, onde menciona o papel negativo dos meios de comunicação na
divulgação de uma cultura de violência, o que influência decisivamente a sociedade a
formação de uma mentalidade repressiva, vingativa e estigmatizante sobre o criminoso,
sendo a sociedade indispensável no processo de reintegração do apenado e, por fim,
radicaliza a questão propondo o fim das prisões e a busca de modelos alternativos de
sanções.
Tecendo algumas críticas ao pensamento de Alessandro Baratta, Bitencourt 216
afirma que não se pode afirmar que o problema do objetivo da ressocialização dentro de
uma sociedade injusta não se limita apenas às sociedades capitalistas, pois no socialismo
real encontram-se expressões de cunho repressivo e mais, a marginalização criminal não
existe apenas em razão da necessidade do acúmulo de capital, posto que no sistema
socialista existe aqueles contrários ao sistema, onde em razão deste dissídio ideológico
passam a sofrer também uma marginalização, dentro de uma relação opressor-oprimido.
Também não se pode esquecer das condições biopsíquicas do indíviduo as quais
influenciam de maneira decisiva na sua ação criminosa e não somente as condições
econômicas e sociais. Além disso, não se deve acreditar num fim pleno da criminalidade,
onde para isso seria necessário um consenso social absoluto sobre os temas mais relevantes,
requerendo a inexistência de classes e conflitos sociais. Mesmo diante das críticas,
reconhece a contribuição de Baratta, posto que as contestações à ideologia do tratamento
ressocializador tem sido mostrado ao longo do tempo como corretas.
Apesar das boas intenções de Alessandro Baratta, a abolição da pena de prisão
fica no campo da utopia, posto ser ela necessária em meio a tanta violência presenciada
atualmente. O interessante e necessário é a reforma urgente da maior parte do sistema
carcerário, não somente uma reforma estrutural, mas também uma reforma humanística
com relação aos agentes públicos e o trato com os presos e com os que cumprem outras
215
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modalidades de penas. Além dessas apontadas mudanças, torna-se imprescindível uma
transformação da visão social sobre o crime e o criminoso, com a mudança de paradigmas
por meio de um novo olhar, em substituição à cultura de violência disseminada por todos
os setores da sociedade, que propõe penas mais severas e cruéis, como forma de reduzir a
criminalidade, quando se tem o conhecimento de que este não é o caminho para atingir o
almejado fim.

3.4 A PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA NO PROCESSO PENAL

O marco inicial de maior repercussão para a vitimologia foi a partir da publicação
da obra The Criminal and his Victim em 1948 de Von Henting. Porém, assume um papel
mais concreto a partir de 1947, cujo termo foi posto em público através do advogado
israelense Benjamim Mendelsohn, sobrevivente do Holocausto, quando proferia uma
palestra em Bucareste sobre o tema. Após o terrível episódio proporcionado pela
Alemanha Nazista, surgiu uma massa vitimizada, que serviu de base para os estudos do
advogado israelense, tendo como foco maior os motivos que levam a vitimização e o
porquê de algumas pessoas serem mais propensas a se tornarem vítimas do que outras.
Assim, a vitimilogia enquanto ciência é um tanto recente, porém, a questão da vítima
sempre foi discutida no mundo teórico, desde a antiguidade até os dias atuais. 217
O Direito Penal divide a sua histórica em três grandes momentos. O primeiro que
entendia ser o crime um atentado contra os deuses, acarretando a pena enquanto vingança
divina; o segundo, regido pela Lei do Talião, o crime ocorria não contra uma pessoa, mas
contra toda a tribo que ela fizesse parte, ocasionando a pena como vingança coletiva,
através das guerras e das mortes em massa e no terceiro momento, o crime é entendido
como uma agressão contra o Estado e a pena enquanto elemento punitivo e retributivo do
Estado contra aquele que agiu contra o mesmo.
Em conformidade com os períodos pelos quais o Direito Penal transcorreu, a
figura da vítima também, de maneira paralela, passou por suas fases e papéis distintos
nestes períodos. Na época da vingança privada e da vingança coletiva, a vítima se
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destacava e atuava como protagonista diante dos crimes. Porém, no terceiro momento, em
que o Estado traz para si a exclusividade do direito de punir, a vítima fica relegada a um
segundo plano, pois o interesse maior na punição contra o crime passa a ser estatal, que
teve as suas leis infringidas, restando à vítima como mera testemunha do delito. O
argumento para esse processo denominado de “neutralização da vítima” dava-se pelo
entendimento de que a sua ação era movida pelo sentimento de vingança e não de justiça,
daí porque deveria ser afastada de qualquer participação mais ativa no processo.
Posteriormente, surge o período humanitário por meio do Iluminismo, dividido em dois
grandes momentos; inicialmente, através da obra do Marques de Beccaria, no século XVIII,
Dos Delitos e das Penas, que focava a humanização e proporcionalidade das penas e num
segundo momento, em meados da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, numa
mudança de olhar para a vítima, enquanto sujeito de direitos.218
Em 1979 surge a Sociedade Mundial de Vitimologia e em 28 de julho de 1984
surge na cidade do Rio de Janeiro a Sociedade Brasileira de Vitimologia. Em seguida, no
ano de 1985, a ONU aprovou a Declaração dos Princípios Básicos da Justiça para as
Vítimas de Delito e de Abuso de Poder, com o credenciamento da Sociedade Mundial de
Vitimologia como órgão consultivo. 219
A Vitimologia surgiu, inicialmente, com o intuito de estudar a vítima dentro de
uma avaliação da sua culpa e de uma possível colaboração com o crime por meio das suas
ações, o que acabava deixando a vítima numa situação mais difícil do que a ocupada na sua
fase de total neutralização. Este panorama, onde a vítima restou totalmente esquecida, vem
ganhando novos contornos, posto existir um movimento de cunho humanístico em vários
países do mundo, inclusive no Brasil, onde se busca valorizar cada vez mais a vítima
dentro do Sistema Penal e Processual Penal, através de uma participação mais ativa,
enquanto pessoa, visando ampliar o seu papel, tanto na fase que antecede a instrução
criminal, chegando inclusive até a fase da execução da pena imposta pelo Estado, dentro de
uma visão mais humanística do Sistema Criminal.
O resgate da vítima dentro da seara criminal oportuniza a melhora de vários
aspectos da política criminal, como a diminuição da vitimização, por meio de uma análise
do seu comportamento em razão do crime e uma melhoria da forma de condução da
218
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instrução criminal, com a vítima sendo observada e reconhecida como sujeito de direitos.
Os novos rumos da política criminal apontam para o caminho de uma maior valorização da
vítima, na finalidade de equilibrar o interesse da mesma frente ao do Estado na repressão e
prevenção do crime.220
O descaso proporcionado por muito tempo à vítima no Sistema Processual Penal,
gerava uma nova forma de agressão a mesma, onde a sua função era a de tão somente
responder aos questionamentos que lhes eram feitos por ocasião da audiência, atuando
como um mero elemento de prova, revivendo no seu relato cenas que muitas vezes trazem
angústia, mal estar, medo, dentre outros efeitos psicológicos negativos, sem, contudo, ter
sido ouvida sobre estes sentimentos e os malefícios que eles causaram e, ainda, se seria
possível alguma forma de minorá-los.
Importante definir o papel da vítima dentro do atual Processo Penal brasileiro.
Fazendo um breve relato até chegar aos dias atuais, o Código utilizou várias expressões
como, vítima, lesado e pessoa ofendida ou ofendido, predominando estes últimos. A
vítima é vista como imprescindível na fase de inquérito, especialmente nos crimes de ação
penal privada e pública condicionada à representação, posto que a grande maioria das
comunicações de crimes surge das próprias vítimas. O maior problema da participação da
vítima surge nas ações públicas incondicionadas, onde o interesse de punir do Estado se
sobrepõe ao interesse da vítima e de seus familiares.
Apesar deste fato, existe uma tendência ao crescimento dos crimes condicionados
à representação da vítima como forma de valorização dos seus interesses, onde destaca-se a
Lei dos Juizados Especiais Criminais, tendo como um dos seus maiores vetores, o
Principio da participação da vítima no processo penal, com o objetivo maior de buscar
acordos na fase pré-processual, oportunizando a vítima de se manifestar de maneira mais
decisiva neste contexto. Outro ponto importante é no caso da ação penal subsidiária da
pública quando ocorrer à inércia do Ministério Público, apesar de ser muito pouco utilizada
no sistema atual, além da possibilidade de atuar como assistente do MP. 221
Merece destaque também a situação em que a vítima não tem o poder de decidir
se quer ou não ir a juízo prestar suas informações, sendo a sua recusa enquadrada como
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crime de desobediência, sendo admitida a sua condução coercitiva. Neste ponto, questionase sobre qual dos interesses deve prevalecer com relação a vários crimes onde somente
uma determinada vítima é atingida e esta não demonstra nenhum tipo de interesse de que
ocorra um inquérito ou ainda uma ação penal, muitas vezes motivada pelos horrores
vividos em determinados crimes, cujo relato traria lembranças terríveis e indesejáveis.
Importante menção também diz respeito à questão da segurança da vítima durante
o processo penal e a garantia da sua privacidade, onde a depender do crime, muitas pessoas
são vitimizadas pela imprensa que passa a divulgar dados e situações de foro íntimo, sem a
autorização, trazendo inclusive danos morais irreversíveis em razão de uma excessiva
exposição nos veículos de comunicação, cujo problema se torna bastante difícil em razão
da liberdade de imprensa. Mesmo com a edição da lei de proteção às vítimas e testemunhas
e com a reforma do Código de Processo Penal ter inovado com relação à proteção da
vítima no tocante a sua intimidade, vida privada, honra e imagem, na prática, essa pretensa
segurança não tem sido percebida, especialmente pela ausência de estrutura de pessoal e,
de preparo e determinação de agentes policiais para este fim.
A partir da formação de princípios ligados a proteção do bem jurídico, reservou
para o Estado uma série de poderes, antes pertencentes à vítima, passando a ser o titular do
conflito, assumindo o bem jurídico pertencente, na realidade, a vítima em nome do
controle e proteção do Ordenamento Jurídico, visando à paz social. As críticas surgidas
contra o tratamento dado à vítima, tanto no Direito Penal quanto no Processo Penal,
ganham maior ênfase na década de 70 e 80, especialmente nos Estados Unidos, Canadá e
em alguns países da Europa, através da Vitimologia e do movimento de vítimas que
manifestam suas preocupações com o tratamento que lhes é dispensado na seara criminal,
com os primeiros projetos de pequena repercussão e na maioria liderados pelo serviço
social. 222
Dentro da perspectiva da vitimização secundária, ao chegar à fase processual, a
vítima passa por grandes transtornos psicológicos, numa situação que é no mínimo
incômoda, posto que nesta fase a mesma se depara com o agressor, seus familiares e
advogado, este empenhado na grande parte das vezes, em demonstrar a falsidade do teor
acusatório e ainda em denegrir a imagem da vítima, numa desqualificação total da sua
pessoa perante à sociedade. Desta maneira, a vítima passa a ser utilizada no Processo Penal
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como elemento de prova, sendo esquecidas todas as suas necessidades e sentimentos,
acrescentando-se à vítima prejuízos sociais, além dos já ocasionados pelo delito.223
A conclusão desta realidade tem conduzido ao encaminhamento internacional
desta problemática no sentido de melhorar a situação da vítima durante as fases que
antecedem ao processo e especialmente durante o seu trâmite. Destaca-se um melhor
tratamento dispensado pela polícia, de forma a não sofrer nenhum dano psíquico adicional,
encaminhamentos para o recebimento de auxílios material, médico e psicológico, além de
informações sobre a satisfação dos seus direitos tanto por parte do acusado quanto por
parte do Estado, os chamados “fundos de assistência”.

224

No Brasil, com relação à

assistência que deve ser prestada às vítimas, a Constituição Federal de 1988, trouxe esta
previsão nas Disposições Constitucionais Gerais, art. 245, dependendo de Lei
Complementar, determinando que: “A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o
poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas
por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito”. 225
A passagem do Estado Liberal para o Estado Social, em razão da formalidade
excessiva e da não possibilidade de fornecer respostas mais concretas aos novos reclamos
sociais, serviu o novo Estado Social, através de uma forte mudança de paradigmas à
formação do Estado Democrático Constitucional, cuja distinção maior reside
especialmente no fato de que no Estado Social o tratamento é concedido a todos de
maneira igualitária, sem levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e muito
menos as características pessoais da vítima, onde no Estado Democrático o tratamento
dispensado passa a depender principalmente do multiculturalismo e da pluralidade,
reconhecendo o ser humano como sujeito de direitos e ainda como autores e destinatários
das normas jurídicas. 226
Outro ponto importante fomentado pela Vitimologia atual é a busca pelo processo
de reinserção social, não sob o prisma da ressocialização do apenado, mas da vítima,
através do respeito e garantia dos seus direitos, por meio de uma investigação fundada na
lisura dos fatos, maior participação no espaço destinado ao processo penal e ainda por
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meio de programas que visem sua proteção, buscando a reparação e sua reinclusão
social.227
Visando a não ocorrência da vitimização secundária da vítima pela alienação feita
contra a mesma durante o período processual por parte do Estado, detentor exclusivo do
direito de punir, Bustos e Laurrari228 propõem algumas reformas significativas. A primeira
visa o aumento ou inclusão de medidas de proteção à vítima, através de uma reforma do
Processo Penal. Dentre as propostas de reforma do processo está o deslocamento da
reparação ou compensação civil à vítima do processo civil para o penal, podendo ocorrer
em qualquer fase do processo, inclusive até com o efeito de suspender a imposição de outra
pena; o aumento de medidas cautelares de caráter civil no processo penal e ainda a
melhoria na qualidade da proteção dispensada à vítima. A segunda proposta pretende
encontrar uma nova concepção de Processo Penal, buscando uma maior interação entre
vítima e ofensor. A intenção é a de aplicar a conciliação dentro do Processo Penal,
figurando o juiz como conciliador. Uma outra proposta de conciliação seria aplicada antes
mesmo do processo, com fundamento maior no modelo abolicionista, porém sofre duras
críticas, em razão das garantias de satisfação dos acordos e ainda com relação ao
reconhecimento dos acordos pelo Poder Judiciário. Propõem-se ainda a compensação
como sanção autônoma do delito e o trabalho comunitário, visando ao ofensor uma
reparação dos danos à vítima e à sociedade em geral.
De fato, o Estado subtraiu da vítima seu interesse e a sua oportunidade de solução
do conflito, onde em troca lhe proporcionou um papel de elemento de prova no crime por
ela vivido. Esse afastamento da vítima do processo é conduzido pelo Princípio da
Intimidação como um instrumento para o afastamento pelo Estado da sociedade, deixando
uma exclusiva atuação judicial na solução de conflitos de ordem criminal. Ocorreu uma
positivação da vontade da vítima, quando o legislador supriu a sua manifestação de
vontade, passando a ser presumida, quando necessário.229
Neste sentido é a precisa lição de Walter Nunes da Silva Júnior:
A esse respeito, registre-se que um dos maiores desafios do processo penal reside,
justamente, no resgate da sua legitimidade, especialmente em relação à vítima,
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que é, ainda hoje, a grande esquecida do sistema criminal. Se é certo que a
finalidade do processo não é atender aos governantes, porém aos lídimos
interesses da sociedade, até porque, em última ratio, a atividade jurisdicional é
uma das manifestações do poder político que, embora exercida pelo juiz na
qualidade de membro do Poder Judiciário, pertence e deve ser desempenhada em
nome do povo, não se pode perder de vista a necessidade de que a resposta como
resultado final do processo, na medida do possível, não se descure em satisfazer
o sentimento de justiça da vítima. 230

Como medida de combate ao esquecimento dos interesses da vítima dentro do
Processo Penal, surge à reforma tópica do Código de Processo Penal, onde através da Lei
11.690 de 09 de junho de 2008, seguindo as garantias já consagradas na lei 9.807 de 1999,
que trata da proteção à vítima e testemunhas, traça alguns dispositivos que visam responder
a algumas necessidades essenciais da vítima, tratada a partir da reforma como o “ofendido”.
Apesar de ainda ser percebida como elemento probatório, posto ter sido mencionada no
Título VII intitulado “Da prova”, a vítima passa a dispor de alguns instrumentos de
resguardo dos seus direitos e interesses maiores durante a fase processual, além da busca
pelo legislador por uma maior legitimidade do processo, demonstrando significativo
avanço na legislação processual penal.231
No Ordenamento Jurídico Pátrio, pode-se ainda citar a Lei dos Juizados Especiais
Criminais (lei 9.099/95), com destaque para a possibilidade de conciliação entre vítima e
ofensor nos crimes de menor potencial lesivo, antes mesmo de instaurada a ação penal,
onde um dos objetivos maiores do processo nos Juizados é a reparação dos danos sofridos
pela vítima, conforme preceitua o artigo 62 da referida lei especial. Tem-se ainda a
reparação do dano na seara criminal, embora voltada para a vítima, a mesma em nada
participa quanto à fixação judicial desta medida.
Atualmente, não se pode mais perceber a vítima dentro do Processo Penal numa
posição marginal e de pouca importância. É preciso que seja proposto um modelo que
reformule o atual sistema, onde a vítima deve ocupar o foco central da discussão, ao lado
do infrator, que passa a não ser mais estigmatizado em razão do crime praticado,
reconhecidos como sujeitos de direitos, dentro de uma perspectiva humanística. A vítima
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necessita ser observada tanto com relação ao dano que lhe foi causado, como ainda com
relação a uma possível reparação do mesmo.
Embora a reforma do Código de Processo Penal tenha ocorrido de maneira tópica
e não sistematizada, como deveria ter ocorrido, foi bastante louvável as alterações trazidas
pelo legislador, quanto ao tratamento dispensado à vítima, além da previsão anterior na Lei
9.807/99 de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, demonstrando uma mudança
de entendimento com relação à verdadeira e necessária atenção que deve receber a vítima
durante o difícil período do Processo Penal, além de demonstrar a tendência do legislador
nacional no sentido de cada vez mais buscar a humanização do sistema penal em geral.

3.5 A REINTERPRETAÇÃO DO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL SOB O
ENFOQUE DO ESTADO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL

3.5.1 O Brasil como Estado Democrático Constitucional

A transição do Brasil para a democracia restou estrategicamente determinada por
um caminho um tanto quanto autoritário, contornada pela elite dominante, através de
políticos conservadores. A busca da legitimação do sistema penal resta confusa, quando
traz para si elementos contraditórios como, por exemplo, repressão severa ao lado de penas
alternativas, ou ainda, leis duras e garantias processuais, encarceramento em massa e
proteção aos direitos humanos. Embora reste claro que o aumento do encarceramento não
resolva o grave problema da crescente criminalidade, este discurso acaba ganhando força
quando associado de maneira equivocada, a medidas democráticas. O grande desafio da
sociedade é o de conquistar, de maneira democrática, instituições capazes de fazer emergir
uma sociedade civil dotada de senso crítico, participativa e que atue de maneira coerente,
cuja competência cívica os regimes autoritários buscam evitar. 232
Atualmente, a conjuntura jurídico-penal está associada à ideia de garantismo,
ligada ao conceito de Estado Democrático Constitucional, modelo voltado a coibir as
arbitrariedades estatais, cujo alicerce vem sendo construído desde o período iluminista. A
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maneira radical como a Constituição e as demais leis eram interpretadas não pode mais
figurar no Ordenamento Pátrio e nem tão pouco a maneira como as relações sociais são
percebidas, apesar desta cultura ainda persistir com relação a alguns juristas. Faz-se
necessária a busca de um entendimento crítico e dialético da ciência jurídica, posto que a
lógica formal que imperou no positivismo não foi apta a tratar e a solucionar da melhor
maneira os conflitos sociais. Além disso, torna-se necessário uma maior interação entre a
Ciência do Direito com as demais ciências, fundamentando na interdisciplinaridade, como
elementos de satisfação social. 233
O garantismo, surgido na Itália a partir da década de sessenta, teve como maior
expoente Luigi Ferrajoli, através da obra Diritto e Ragione em 1989, numa fase de
decadência do modelo positivado de Kelsen rumo a uma nova proposta quanto à
fundamentação de cunho material das decisões judiciais. Apresenta-se o garantismo sob
três perspectivas: a primeira, enquanto modelo normativo de direito, inserido na ótica da
legalidade na seara penal com relação ao direito de punir estatal frente aos direitos dos
cidadãos; numa segunda visão, percebido o garantismo como elemento de validade e de
efetividade das normas jurídicas, e num terceiro ponto, como instrumento de imposição ao
Estado de justificação das suas práticas com relação aos possíveis danos causados aos bens
juridicamente assegurados e protegidos pelo Ordenamento.234
Na Europa, o processo de Constitucionalização ocorreu após a Segunda Guerra
Mundial e ao longo da metade do século XX, através da Constituição Alemã ou a Lei de
Bonn em 1949 e a criação do Tribunal Constitucional Federal em 1951, influenciando as
instituições contemporâneas. Em seguida, vem a Constituição da Itália datada de 1947 e a
implantação da sua Corte Constitucional em 1956; nos anos 70, com o processo de
redemocratização em Portugal (1976) e na Espanha em 1978. Restou o positivismo
superado nestes países, especialmente pelo fato das maiores atrocidades mundiais contra
seres humanos terem sido justificadas sob a proteção e cumprimento da lei. É reconhecida
a normatividade dos princípios e a sua distinção com relação às regras e os valores, além
da aproximação entre Direito e Filosofia. No plano teórico, três pontos foram fundamentais
no processo de constitucionalização, quais sejam, o reconhecimento da força normativa da
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Constituição, a implantação da Jurisdição Constitucional e a nova hermenêutica
constitucional. Todos estes movimentos influenciaram de algum modo no processo de
Constitucionalização no plano nacional, por ocasião da promulgação da Constituição de
1988. 235
A Carta de 1988 tornou-se no Brasil o símbolo da passagem para um regime
democrático. O direito infraconstitucional passa a seguir, a partir da promulgação da Lei
Maior, um processo de constitucionalização, que embora seja percebido como recente, é
dotado de intensidade. A Constituição passa a ser vista como o centro do Ordenamento
Jurídico nacional, com uma visível supremacia, não apenas no aspecto formal, mas
especialmente no aspecto material, com um sistema jurídico aberto e a valorização dos
princípios nela contidos, substituindo o velho direito civil, que por muito tempo exerceu
um papel preponderante no contexto jurídico. A ordem jurídica passa a ser analisada a
partir de um olhar constitucional, por meio de uma nova interpretação de todas as leis
infraconstitucionais. 236
Apesar das várias emendas que tem sofrido ao longo destes anos, a Constituição
conseguiu cumprir de maneira satisfatória a passagem de um regime autoritário e
intolerante para um Estado Democrático Constitucional. Surge um sentimento
constitucional de dimensão nacional, o que merece ser celebrado, apesar de ser ainda um
tanto tímido, mas que deve ser visto como um grande avanço, demonstrando uma
superação quanto à indiferença que existia quanto à supremacia da Constituição. 237
A partir de uma releitura dessa importante transição, de um regime antidemocrático para um regime democrático e com a releitura das legislações infraconstitucionais a fim de amoldá-las dentro de um entendimento segundo a Carta Maior,
buscando uma valorização mais concreta da dignidade da pessoa humana, passou o Brasil
de um Estado Democrático de Direito para ser um Estado Democrático Constitucional,
onde as normas constitucionais ocupam o topo da pirâmide do Ordenamento Jurídico, tanto
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no sentido formal quanto no sentido material, com a função de trazer unidade ao sistema
jurídico.
A partir do término da Segunda Guerra Mundial, desenvolve-se o Estado
Democrático Constitucional, cuja característica mais marcante é a subordinação dentro do
controle de legalidade a uma Constituição rígida, onde a validade das leis passa a depender
não apenas da observância da formalidade quanto a sua produção, mas também da sua
consonância com os ditames constitucionais, do ponto de vista do seu conteúdo. A
Constituição passa a impor limites, tanto na atuação do legislador como também na do
administrador. Outras grandes mudanças no cenário jurídico e político podem ser
registradas, tais como, a influência da ciência do direito na atuação dos Poderes Públicos, a
jurisprudência amplia a sua área de abrangência, inclusive passando a invalidar atos do
Poder legislativo e Administrativo, além da interpretação das normas segundo a
Constituição.238
Como Estado Democrático Constitucional, pode-se entender que no Estado de
Direito a liberdade é uma “liberdade negativa”, ou seja, uma liberdade de proteção diante
da atuação do Estado, onde a igualdade entre os membros da sociedade ocorre sob um
prisma formal, ou seja, todos são iguais indistintamente, sem a realização da verdadeira
justiça social. Enquanto no Estado Democrático Constitucional a liberdade é “positiva”,
isto é, a liberdade firmada no exercício democrático do poder, sendo essa liberdade de
cunho democrático, a legitimação do poder. Quanto à igualdade entre todas as pessoas, a
mesma se dá do ponto de vista material, ou seja, através da implantação de metas e deveres
para a garantia de tratamento desigual para os desiguais, a fim de construir uma sociedade
livre, justa e solidária.
Nesta perspectiva, o Estado Constitucional é mais abrangente do que o Estado de
Direito, onde o aspecto democrático foi reconhecido não apenas como forma de limitar o
poder estatal, mas como instrumento de legitimação deste poder. O Princípio da Soberania
Popular assegura e garante a participação ativa e democrática do povo na própria formação
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do poder, onde uma vez concretizado, assegura a compreensão do Estado Constitucional
Democrático.239
Deste modo, os direitos fundamentais têm uma função democrática, onde o
exercício do poder significa a contribuição dos cidadãos de maneira igualitária e livre, pois
a participação igual dos cidadãos se torna um dos fundamentos funcionais da
democracia240. No âmbito de uma ordem constitucional sob o aspecto material, a soberania
do povo é eficaz e vinculativa, onde do ponto de vista procedimental, encontra-se
aparelhada com instrumentos capazes de assegurar a prática do referido princípio. Deste
modo, a Constituição material e formal legitimada, propicia o plano de construção da
organização democrática, determinando o alcance e o poder de atuação da vontade
popular241.
Reconhece o Supremo Tribunal Federal, por meio da sua jurisprudência, a
supremacia das normas constitucionais e dos princípios que se encontram implícitos, além
da possibilidade do exercício do controle de constitucionalidade das leis emanadas do
Congresso Nacional, limitando assim a atividade do legislador no tocante a edição de leis
que não estejam em sintonia ou de acordo com os valores que fundamentam a Constituição
Federal.
O Brasil ao intitular-se como sendo um “Estado Democrático de Direito”, leia-se
atualmente “Estado Democrático Constitucional”, o faz logo no preâmbulo da sua
Constituição, a partir da premissa de que a democracia está voltada a assegurar a liberdade,
o bem-estar, a igualdade e a justiça, enquanto valores mais elevados de uma sociedade
pluralista. A ligação estreita e indispensável entre o Princípio Democrático e o Princípio da
Soberania Popular é indissociável dentro da perspectiva de compreensão de um verdadeiro
Estado Democrático Constitucional, cuja legitimação de todas as suas atividades, objetivos
e finalidades advém da vontade e da participação popular.
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3.5.2 A nova interpretação do Direito Penal e Processual Penal Pátrio

A consolidação do constitucionalismo dentro de uma vertente democrática e a
ampliação da Jurisdição Constitucional, geraram um impacto sobre a hermenêutica jurídica
e principalmente sobre a forma de interpretação da Constituição. Surge diante do novo
constitucionalismo a necessidade de se conceder uma nova interpretação das normas e com
ela a formação de uma moderna hermenêutica constitucional, fundada nos direitos e
garantias fundamentais como forma de concretizá-los, assumindo o Poder Judiciário um
papel de destaque, enquanto elemento indispensável nesta atividade.
A Constituição passa a atuar no centro de todo o Ordenamento Jurídico, eivada de
força normativa, numa supremacia tanto formal como material, agindo tanto como
elemento que valida ou não as normas infraconstitucionais, como ainda fonte parâmetro de
interpretação de todas as demais normas. Enquanto importante instrumento na atividade de
interpretação normativa, ganha ênfase a Jurisdição Constitucional, além da importante e
imprescindível atividade de concretização das premissas constitucionais, refletida no
controle de constitucionalidade das leis e atos normativos.
O Direito Constitucional tem ampla repercussão sobre o Direito Criminal, de
maneira direta e imediata, cujo impacto tanto reflete na forma de interpretar a norma penal
como também na sua produção legislativa. A observação desta influência pode ser
reconhecida a partir do elenco de garantias previstos no art. 5º da Constituição, além da
imposição de criminalização de determinadas condutas pelo legislador ordinário e da não
criminalização de outras. A Constitucionalização do Direito Penal gera um ambiente de
debates necessários, tanto da doutrina quanto da jurisprudência.242
Como bem se sabe, o Código Penal brasileiro é datado de 07 de dezembro de 1940,
o que é forçoso admitir que este, caso continue a ser interpretado de uma maneira
positivista em conformidade com a época da sua edição, sem acompanhar os novos
reclamos e transformações sociais, redunda em uma lei que perderá a sua eficácia e não
atingirá aos fins a que se destina, que é o de assegurar a ordem nacional dentro de uma
perspectiva de bem estar social e de uma visão humanística. Neste sentido, para que a lei
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Penal Brasileira continue a manter a sua força imperativa e que as decisões judiciais
embasadas pelas mesmas tenham legitimidade é preciso adequá-las do ponto de vista
interpretativo aos princípios que regem o Estado Democrático Constitucional.
Seguindo este pensamento, tem-se a colocação do jurista Ricardo Guastini:

[...] A interpretação conforme é, em suma, aquela que adequa/harmoniza a lei à
Constituição, escolhendo - diante de uma dúplice possibilidade interpretativa, o
significado (ou seja, a norma) que evita toda contradição existente entre a lei e
Constituição. O efeito de tal interpretação é obviamente o de conservar a validez
de uma lei que deveria declarar inconstitucional. A interpretação conforme é um
outro aspecto importante do processo de constitucionalização. 243

Ainda nesta perspectiva de adequação interpretativa do ponto de vista da
verticalização do nosso sistema jurídico, vale acrescer a visão de Marcelo Neves:

A inconstitucionalidade, porém, é um problema de relação intrasistemático de
normas jurídicas, abordado do ponto de vista interno, conforme os critérios de
validade contidos nas normas constitucionais. Não se confunde com o problema
da injustiça ou da ilegitimidade social. Uma lei inconstitucional pode ser justa no
sentido de corresponder a um determinado “sistema de Direito Natural” (sistema
de valores jurídicos), ou por conformar-se à ideia de direito, como também pode
ter o máximo de aceitação no grupo dos destinatários.244

Desta forma, a questão da ausência de consonância na atividade interpretativa entre
a lei infraconstitucional e a Constituição gera uma norma de decisão ilegal e é neste
sentido que o Princípio da Legalidade deve ser observado, não mais numa visão
interpretativa clássica, mas sim dentro de uma atividade de adequação às exigências
relativas à garantia de direitos fundamentais.
Ganha ênfase o problema da necessidade de adequação do Ordenamento Jurídico,
em especial do Direito Penal à Constituição Federal do ponto de vista material. Sendo
assim, a norma infraconstitucional pode ser considerada como pertinente, levando em
consideração ter sido emanada do poder competente, porém ser colocada como inválida,
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posto ser carente de suporte fático-jurídico. Numa concepção moderna, a Constituição
confere formato às relações sociais, produzindo efeitos diretos e podendo ser aplicada por
qualquer juiz e em qualquer controvérsia. Assim, a legislação nada mais é do que o
desenvolvimento dos princípios constitucionais ou a execução dos programas traçados na
Carta Maior. Neste entendimento, as normas constitucionais seriam o fim e a legislação
ordinária, o meio.
O texto normativo sempre admite diversas interpretações, onde uma interpretação
poderia ser a favor e outra contrária à Constituição, cabendo ao intérprete escolher entre as
possíveis interpretações, a mais adequada. A melhor interpretação é aquela que adequa e
harmoniza a lei à Constituição, escolhendo diante das várias possibilidades, o sentido da
norma que evite a inconstitucionalidade, tendo como efeito a conservação de sua validez.
Diante desta análise, torna-se imperativa a colocação do pensamento de
Montesquieu na sua clássica Obra O Espírito das leis, quando no cap. XVIII, ao colocar
determinado exemplo, retira-se a lição de que o que determina uma lei é o motivo a que se
destina e acrescenta ainda que é preciso que o legislador, ao criar uma determinada lei,
tenha a visão de todos os seus efeitos para que ela não perca seu real fundamento, que é a
garantia da ordem e do bem-estar social. Dentro desta perspectiva não mais é admissível
interpretações “engessadas” na velha hermenêutica de simples subsunção do fato
criminoso a norma positivada, sem harmonizá-la dentro de uma linha de garantias
fundamentais, tanto na fase pré-processual, processual e pós-processual. Nesta linha de
pensamento, tem-se um artigo publicado por João José Caldeiras Bastos, que diz:

Os tempos mudaram. A Hermenêutica Jurídica, teoria sistemática da
interpretação, já alcançou a maturidade. Vedá-la no campo do direito criminal
não é apenas ignorar a sua utilidade e importância, é atestar um diminuto
horizonte de raciocínio, ou retroceder, voltar ao atraso de outras épocas, sem as
escusas das velhas circunstâncias... Interpreta-se a lei penal porque também ela,
como as demais, possui um sentido e alcance próprios, que não podem ser
esquecidos. O texto frio, mero arcabouço verbal, abstrato e solene, com os seus
conceitos e advertências, precisa ser compreendido em seu conteúdo autêntico.
Isto se tem á custa de um contencioso trabalho exegético, que impede se
cometam injustiças, e das piores, porquanto atingem o homem em sua honra e
liberdade.245
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O sistema jurídico deve ser percebido como um sistema aberto, tanto no sentido de
que nunca está completo, como ainda pelo fato de sempre evoluir e se modificar, o que
decorre da incompletude e provisoriedade do conhecimento científico, além do sentido de
ser a Constituição dotada de amplitude interpretativa para a satisfação de direitos
fundamentais. Assim, não é possível a análise da norma de maneira isolada, sem inseri-la
no sistema em que se encontra, sob pena de excluí-la, por inadequação, a Norma Maior e
aos princípios nela contidos.
Desta forma, o Direito Penal é um instrumento de organização social. Disso resulta
a sua utilização como forma de resolução de conflitos, devendo sempre o interprete da
norma penal está atento aos seus fins, no resguardo de direitos dos cidadãos contra os
abusos do Estado, enquanto detentor do direito de punir, mas ao mesmo tempo obrigado a
prestar garantias individuais ao seu corpo social.
Portanto, o Direito Penal pátrio passa a ser analisado a partir de três importantes
premissas, que é a reserva legal, o garantismo e o dever de proteção. Do ponto de vista da
reserva legal, as condutas consideradas criminosas, assim como as suas respectivas penas,
são matérias reservadas à lei formal, atuando a Constituição como fonte de legitimação e
de limitação do legislador. No tocante às garantias individuais, deve o Estado atuar dentro
da limitação imposta pelos direitos fundamentais do acusado, tanto do ponto de vista
material quanto o formal. Com relação ao dever de proteção, cumpre ao legislador
assegurar valores, bens e direitos fundamentais, utilizado-se sempre do princípio da
razoabilidade-proporcionalidade na sua atividade.246
Em matéria de Processo Penal, faz-se necessário uma avaliação da teoria
constitucional do processo, especialmente o processo criminal, posto que a demonstração
na história dos direitos fundamentais teve início no movimento que buscava a limitação do
poder de punir do Estado. Destaque para a obra de Beccaria, que demonstrou não ser o
único caminho de legitimidade para o Processo Penal, a independência do Poder Judiciário,
mas, primeiramente, a segurança dos direitos fundamentais frente à ação estatal, restando
ao Processo Penal o instrumento que respalda o direito de punir do Estado como também a
limitação com relação à aplicabilidade deste poder. 247
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Segundo Canotilho248, buscando conceituar o Direito Processual Constitucional diz
que “entende-se o conjunto de regras e princípios positivados na Constituição e noutras
fontes de Direito que regulem os procedimentos jurídicos ordenados às soluções de
questões de natureza jurídico-constitucional pelo Tribunal Constitucional”.
Após a Segunda Guerra Mundial, veio à tona o processo de redemocratização dos
Estados, trazendo consigo o retorno dos direitos fundamentais e, por conseqüência, um
redirecionamento do Processo Penal, antes indevidamente utilizado como forma de
assegurar o poder com o abuso da força e da repressão ideológica por parte do Estado.
Na perspectiva de um Estado Democrático Constitucional, o Processo Penal passa
a servir de instrumento que respalda a garantia dos direitos fundamentais, embasado pelo
respeito à dignidade da pessoa humana, seja ou não o cidadão considerado culpado, como
forma de legitimar a ação estatal na persecução penal, o que denota o caráter político do
processo penal, onde o seu alicerce encontra-se totalmente interligado aos direitos
fundamentais, sendo instrumento para sua satisfação, além de servir de instrumento para a
implantação da política nacional de segurança pública no caso concreto.249
Diante da atividade interpretativa, Paulo Bonavides 250 menciona que os métodos
tradicionais de interpretação, embora aplicados de maneira favorável em outras áreas do
direito privado, não são suficientes ou adequados para alcançar o sentido das normas
constitucionais ou ainda dos direitos fundamentais. A Constituição se mostra como um
sistema aberto do ponto de vista interpretativo, tendo em seu corpo cláusulas gerais e
especiais que apenas se completam através da atividade interpretativa no caso concreto.
Para Paulo Bonavides, 251 faz-se uma substituição da clássica tripartição dos
poderes de Montesquieu, cuja divisão agora repousa na distinção funcional a partir da
democracia participativa, centrada no princípio de unidade da Constituição, que do ponto
de vista da forma, compõe a unidade normativa da Constituição, através da hierarquia e
superioridade da lei constitucional, como garantia da segurança jurídica e do ponto de vista
material, forma o espírito da Constituição por meio de seus fundamentos invioláveis. A
Justiça que compõe a parte material da Constituição é aquela que atravessa o tempo
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incorporando valores e direitos de todas as gerações, chegando até os direitos de quarta
geração, como é o caso da democracia participativa, com fundamento inserido na
dignidade da pessoa humana.
A maior das inconstitucionalidades, segundo Paulo Bonavides

252

, é o

quebramento do espírito da Constituição. A questão do controle de constitucionalidade é,
sobretudo, uma das maiores expressões da democracia participativa, empregando
princípios constitucionais, que fogem a hermenêutica clássica, como é o caso do princípio
da proporcionalidade, com a ponderação de valores, como forma de assegurar uma ordem
jurídica mais justa. Caso não sejam respeitadas as garantias trazidas pela Constituição, toda
a atividade hermenêutica perderá o seu sentido.
Na atividade interpretativa, segundo a Constituição, é preciso analisar o contexto
em que os direitos fundamentais estão inseridos, onde a base desta atividade localiza-se nas
cláusulas constitucionais, enquanto elementos formadores do Estado Constitucional de
Direitos, dos princípios fundamentais e dos seus objetivos principais. Desta forma, os
Princípios Constitucionais que fundamentam o Processo Penal necessitam de uma
avaliação mais ampla, não somente do ponto de vista do processo em si, mas inseridos
num contexto maior, enquanto elementos de formação do próprio Estado Brasileiro.
Outras considerações devem ser sopesadas pelo intérprete quando da aplicação da
nova hermenêutica relativa a direitos fundamentais, dentre elas, a tese de que os direitos
fundamentais são normas que visam proteger a dignidade da pessoa humana, enquanto
limitação ao direito de punir do Estado; que embora apresente um elevado patamar
valorativo, os direitos fundamentais não são absolutos, podendo ser flexibilizados frente a
outros direitos, necessitando de uma análise sistemática no momento de uma colisão com
outros da mesma categoria e ainda, a necessária observância dos direitos fundamentais
numa dimensão globalizada, inserida numa ótica internacional.253
Discorre Hesse 254 sobre os objetivos e funções dos direitos fundamentais,
chamando a atenção para as características multifacetadas que possuem tais direitos.
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Destaca que estes direitos devem criar e manter as condições elementares para uma vida de
liberdade e dignidade humana, colocando que isso somente se torna possível se houver um
equilíbrio entre as garantias individuais e sociais. As funções básicas dos direitos
fundamentais não devem somente se limitar a garantia de direitos subjetivos dos indivíduos,
e sim, também servir de princípios objetivos para o ordenamento jurídico do Estado
Democrático de Direito, garantindo assim, as liberdades individuais e também limitando os
poderes estatais, tendo assim uma função integradora, organizadora e de direção jurídica da
Constituição. Analisa os direitos fundamentais como um direito de defesa, perante a
atividade estatal contra o indivíduo e de participação como uma função positiva, em que o
cidadão faz uso das suas liberdades.
Os direitos fundamentais como sendo princípios objetivos que orientam todo o
Ordenamento Jurídico limitam, tanto as ações estatais frente a estes direitos, como ainda
sendo vistos como princípios objetivos negatórios de limitação das competências do
Executivo, Legislativo e Judiciário, atuando não somente nas relações entre o Estado e o
indivíduo, mas também nas relações de ordem privada.
Os direitos fundamentais, além de criarem uma atuação negativa do Estado com
relação à violação dos mesmos, proporcionam também uma ação positiva, no sentido de
que

determinam

ao

Estado

às

condições

de

seu

cumprimento

e

eficácia,

independentemente de provocação. Tais direitos como sendo de participação ou de
prestação que possibilitam a eliminação das desigualdades materiais, através de um Estado
que assegure o mínimo de seu cumprimento, colocando que o limite seria a reserva do
possível. Os direitos sociais diferem dos individuais do ponto de vista da efetividade, posto
necessitar de um maior aparato do Executivo e do Legislativo. Através das normas de
direito administrativo e do direito processual são garantidos muitos dos direitos
fundamentais e que devem estas normas assegurar a igualdade e a oportunidade entre os
cidadãos.255
Numa perspectiva penal, as garantias constitucionais colocadas na forma de
princípios constitucionais, constituem-se como limitação ao direito de punir do Estado,
tanto do ponto de vista da sanção como ainda do ponto de vista do processo. As normas
constitucionais de caráter processual penal compõem o devido processo legal, constituindo
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as garantias mais importantes do indivíduo frente à atividade punitiva estatal, como forma
de resguardo dos direitos fundamentais de maior relevância. Qualquer que tenha sido o
crime praticado é preciso que o Estado atue dentro dos limites impostos pela Carta Magna,
sob pena da atuação jurisdicional ocorrer fora dos moldes de um Estado Democrático
Constitucional, conforme preconizado pela Constituição Federal de 1988.256
Desta forma, as premissas interpretativas dos direitos fundamentais localizam-se na
própria Constituição, cuja tarefa nacional restou facilitada pela própria colocação feita pela
constituinte de 1988 quando estabeleceu os fundamentos do Estado Democrático
Constitucional e os seus objetivos de maneira explícita, cuja organização política se volta
para o respeito à soberania popular. Torna-se obrigatório ao Processo Penal, desde a sua
formação pelo legislador, escolhido pelo voto direto da população, amoldar-se ao sistema
democrático-constitucional, onde ao juiz incumbe a tarefa de julgar e atuar em nome do
povo no exercício pleno da sua função jurisdicional, além de ser o Processo Penal, numa
perspectiva política, instrumento de realização da plena cidadania, sob a ótica garantista
dos direitos fundamentais. 257
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4 A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO NOVO MODELO DE JUSTIÇA
CRIMINAL

4.1 A JUSTIÇA RETRIBUTIVA FRENTE À JUSTIÇA RESTAURATIVA

Conforme já foi enfocado, os valores, princípios e objetivos da Justiça Retributiva
em muito diferem dos elementos que estruturam a Justiça Restaurativa. Nesta perspectiva,
resta evidenciado que no Processo Penal tradicional as necessidades da vítima e do infrator
restam esquecidas, onde em muitas situações o processo tende a agravar ainda mais as suas
consequências negativas. O crime gera um simbolismo que é alvo de fácil manuseio pelos
políticos e pela impressa. As buscas por mudanças no processo têm sido uma constante,
com tentativas frustradas, cujos objetivos almejados diferem dos que são propostos
inicialmente. Muito embora, as prisões tenham sido criadas como forma de alternativa
mais humanizada com relação aos castigos corporais e à pena de morte, na realidade, logo
após a sua invenção, têm servido de instrumento para a realização de terríveis maus tratos.
As populações carcerárias continuam a crescer à medida que crescem também o número de
“alternativas” ao encarceramento. Surge então o questionamento para entendermos o
porquê de tantas alternativas à pena de prisão sem, no entanto, contemplarem os interesses
das vítimas e acusados. 258
Dentro do Processo Penal a busca da culpa é o maior objetivo, onde após o seu
estabelecimento, restam esquecidos as salvaguardas processuais e os demais direitos, e
assim, o resultado final passa a receber menor atenção. Desde a formação acadêmica, os
profissionais do direito não são preparados para buscar a prevenção da reincidência ou
ainda os efeitos do crime. O conceito de “culpa” possui uma natureza bastante objetiva,
cujos questionamentos se resumem a saber se o acusado é culpado e se é imputável. Dentro
do sistema, a forma como a culpa é descrita na denúncia, guarda pouca relação com o fato
vivenciado. A maneira de avaliar a culpa fica a depender de quem faz esta análise, pois
quando realizada por um jurista, este perceberá o ofensor como um indivíduo que diante da
sua autonomia, realiza certas escolhas, enquanto na visão dos cientistas sociais, os
comportamentos recebem um juízo de valoração mais abrangente em razão da observação
258
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da influência de forças externas das mais variadas possíveis. Sob o prisma social, a culpa
quanto à prática de um crime é algo que adere ao indivíduo de maneira permanente,
passando esta característica negativa a fazer parte do próprio indivíduo, com a dificuldade
de ser eliminada, cuja culpa determinará o seu futuro, como as possibilidades de emprego,
seu potencial profissional e todos os outros segmentos da sua vida. 259
Deste modo, a culpa ganha diferentes conotações, onde o advogado, o psicólogo
ou ainda um religioso, conduzirá o acusado por diferentes caminhos quanto à compreensão
da sua ação ou omissão imputada como crime. Mesmo diante da imprecisão sobre o
significado de culpa, um ponto que é consenso no Ocidente é o fato de que a culpa é
apontada de maneira individual, diante do entendimento de que o homem é livre nas suas
ações. Apesar da ideia dominante da liberdade humana, muitos agem em conformidade
com forças externas quase invencíveis. Apesar da ignorância quanto aos fatores sociais,
econômicos e psicológicos, estes são determinantes quanto à prática de alguns crimes.
Parte-se da premissa de que a culpa é um defeito individual e que é culpado quem faz a
escolha errada. 260
A concepção legal de culpa que norteia o Processo Penal é extremamente
individualista, técnica e distante das experiências, o que facilita para o ofensor negar a
responsabilidade pelo seu comportamento. Tanto à vítima como o acusado são moldados à
linguagem utilizada pelo sistema. Em razão da culpa ser o centro do processo, outros
elementos vão perdendo notoriedade, como a importância da responsabilidade pelos
resultados do crime. Os que tomam o poder de decisão dentro do processo, como juízes,
promotores, advogados, são colocados como cumpridores da lei, distanciados dos acusados,
nas mesmas condições de seres humanos.261
A partir do estabelecimento da culpa, surge o próximo passo que é a punição ou o
“justo castigo”, onde “o crime é uma dívida moral que deve ser paga, e a justiça é um
processo que devolve o equilíbrio à balança. É como se existisse uma balança metafísica
no universo que foi desequilibrada e que precisa ser corrigida”.262 O mais grave é que os
ofensores muitas vezes não acreditam que desta maneira estariam pagando a sua dívida
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com a sociedade, cuja forma de pagamento traz bastante custo financeiro à própria
sociedade, onde a lei penal é sinônima da “lei da dor”. A pena é transferida para a
atribuição de profissionais e é cumprida distante dos nossos olhos. A realidade é maquiada
por expressões menos agressivas, através da substituição de palavras. É pregado que o mal
deve ser pago com o mal e quem cometeu alguma ofensa merece à vingança.263
Deste modo, segundo Zehr:

A justiça é retratada como uma deusa vendada que segura uma balança. Portanto,
seu foco está na isonomia do processo, não nas circunstâncias de fato. O
Processo Penal visa ignorar diferenças sociais, econômicas e políticas,
procurando tratar todos os ofensores como se fossem iguais perante a lei. Como
o processo busca tratar os desiguais igualmente, as desigualdades sociais e
políticas existentes são ignoradas e mantidas. De forma paradoxal, a justiça
acaba mantendo desigualdades em nome da igualdade.264

A forma como o processo acontece, amplia a burocracia e faz com que vítima e
ofensor sejam expectadores do mesmo. Torna-se necessário o tratamento isonômico no
processo, através da observância das circunstâncias específicas e da não preocupação em
buscar resultados iguais. O crime, por sua vez, é percebido como uma violação à lei e a
justiça é a aplicação da lei. O que determina o início do processo criminal é o agente
cometer um fato definido em lei como crime e não o dano que ele causou. No tocante a
vitima, esta é o Estado. Todos estes aspectos determinam que o nosso modelo de justiça
penal é totalmente retributivo. 265
Numa clara distinção, a Justiça Restaurativa expressa uma nova visão entre o
indivíduo e a sociedade com relação ao poder, dentro de uma perspectiva pluralista diante
do conflito, enquanto a Justiça Retributiva defende uma visão vertical no conceito daquilo
que é justo. Na Justiça Restaurativa os holofotes são voltados muito mais para a relação do
que para a resposta estatal, onde o conflito passa a ser questionado, trabalhado e
potencializado em algum ponto positivo. Ao invés de se voltar unicamente para o passado,
como faz a justiça atual, a Justiça Restaurativa busca um olhar voltado para o presente e

263

ZERH, Howard. Trocando as lentes: Um novo foco sobre o crime e a Justiça. Tradução de Tônia Van
Acker. São Paulo: Palas Athena, 2008, p. 72-73.
264
Idem. Ibidem, p. 76.
265
Idem. Ibidem, p. 76-77.

109

futuro, além de abrir os limites do conflito para além das partes, envolvendo a
sociedade.266
Um dos principais objetivos de ambas as justiças é a questão do acerto de contas,
por compreenderem que ocorreu um desequilíbrio na balança, porém diferem quanto à
forma mais eficaz para solucionar este impasse. Em razão do conflito ocorrido, a vítima
merece uma resposta assim como o ofensor, sempre dentro da proporcionalidade, diferindo
as duas teorias quanto ao tipo de reposta a ser dada a ambas as partes. A Justiça Retributiva
passa a falsa percepção de que a dor é a maneira mais apta a solucionar o problema,
diferentemente da Justiça Restaurativa que entende pela necessidade de conjugação dos
danos sofridos pela vítima e as suas necessidades como forma de demonstrar ao ofensor a
sua responsabilidade, corrigindo os males e buscando as causas do seu comportamento. Por
meio deste modo de atuação a Justiça Restaurativa gera nos indivíduos uma confiança de
possibilidade de transformação das suas vidas. 267
Torna-se necessário que haja uma grande discussão acerca do paradigma
retributivo, cuja punição deve ir além da simples retribuição ao crime praticado. Essa
reconstrução funda-se no “dever ser” numa dimensão social e não apenas de maneira
intelectual e pessoal. É preciso observar a realidade e a partir das considerações
conclusivas é que se pode alcançar a modificação da forma de viver, especialmente pelo
fato do Estado ter o papel de defensor dos direitos fundamentais.268
Analisando o crime, é cediço dizer que ele cria um vínculo hostil entre o agressor
e a vítima, indiferente se eram conhecidos ou não. Uma vez não resolvido de maneira
minimamente satisfatório, acarretará prejuízos futuros quanto ao bem-estar dos envolvidos.
Alguns crimes nascem de violações sofridas anteriormente pelo agressor, onde a prática do
crime passa a servir de instrumento para extravasar algum trauma ou ainda uma maneira de
afirmação enquanto pessoa. Consequentemente prejudicam a terceiros e como reação são
igualmente prejudicados pelo sistema penal. Apesar do interesse social com relação a
alguns crimes, inicialmente ele não viola a sociedade, sendo voltado diretamente contra
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indivíduos e este deveria ser o marco de discussão, ou seja, o crime em regra individualiza
as suas vítimas não sendo o Estado o maior afetado. Desta forma, quatro elementos são
afetados pela prática do crime, quais sejam, a vítima, os relacionamentos sociais, o ofensor
e a comunidade. E é esta correção que busca fazer a Justiça Restaurativa, retirando como
condição de vítima principal a sociedade, percebida de maneira abstrata e focando
principalmente na vítima e nas relações interpessoais. 269
Portanto, através de lentes bem distintas, poderíamos traçar algumas diferenças de
maneira resumida onde, para a Justiça Retributiva o crime é uma violação contra o Estado
em razão do descumprimento das leis e fundamentado na culpa e ainda, como o
reconhecimento da culpa é o seu ponto alto, a Justiça busca determinar uma sanção através
da dor numa resposta do Estado ao ofensor fundado em regras sistematizadas. Enquanto a
Justiça Restaurativa entende o crime como uma violação contra pessoas e relacionamentos,
buscando a correção dos erros ocorridos, através do envolvimento e da participação entre
todas as pessoas envolvidas no crime em conjunto com a comunidade.270
Dentro desta linha de diferenciação da Justiça Restaurativa, torna-se
imprescindível as várias diferenciações sob diversos aspectos, conforme a visão trazida por
Gabrielle Maxwell e Alisson Morris271 da Universidade de Victoria de Wellington da Nova
Zelândia, por ocasião de um Seminário promovido pelo Instituto de Direito Comparado e
Internacional de Brasília, em março de 2004, constante no anexo I, onde traçam as
principais diferenças entre a Justiça Retributiva e a Justiça Restaurativa sob diversos
aspectos, tais como, valores, procedimentos, resultados, efeitos para a vítima e efeitos para
o infrator.
Traçando ainda as diferenças entre a Justiça Restaurativa, importante a distinção
feita por Howard Zehr272, quando elenca as duas distintas formas de perceber o crime, os
envolvidos e as consequências dele advindas, conforme consta no anexo II.
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Quanto aos modos de Justiça Penal, Pedro Scuro Neto273 coloca através do quadro
constante no anexo III, as principais características dos modelos Retributivo, Distributivo e
Restaurativo, no tocante aos tipos de sanções aplicadas e as partes envolvidas, onde
destaca que o modelo restaurativo é o que melhor atende aos reclamos da sociedade
moderna, cuja finalidade maior é o reconhecimento pelo infrator do dano causado e a
busca conjunta de soluções para minorar ou reverter os efeitos danosos da infração com
relação à vítima e familiares, cujo reconhecimento assume diversas formas, além de
proporcionar o sentimento de justiça e a satisfação da cidadania democrática.
A concepção atual da Justiça Retributiva é, portanto, retribuir um mal ocorrido
sem, no entanto, se preocupar com qualquer benefício à comunidade ou para as partes
envolvidas, apenas ampliando em algumas vezes, o sofrimento outrora iniciado. Como
forma de abrandamento da dor imposta a quem praticou uma ação contrária à lei, impõe-se
a partir do reconhecimento da culpa dentro de um processo adjetivado como “justiça”, com
a aplicação de uma pena de prisão, que não conseguiu até o presente momento demonstrar
a sua eficácia. É preciso que se busquem alternativas mais eficientes ou ainda uma
melhoria no modo de execução da pena, como forma de legitimação.

4.2 AS PRÁTICAS RESTAURATIVAS E OS EFEITOS DO DIÁLOGO ENTRE A
VÍTIMA E O INFRATOR

4.2.1 A Justiça Restaurativa nas escolas como fator de prevenção ao crime

Conforme fora abordado anteriormente, as práticas restaurativas podem ocorrer de
diversas maneiras e em diferentes setores, ficando a depender dos objetivos propostos e das
peculiaridades do caso concreto, porém, sempre atreladas aos princípios gerais que
norteiam a Justiça Restaurativa. Deste modo, torna-se importante citar algumas áreas de
atuação destas medidas, bem como as formas como estas podem ser desenvolvidas, embora
o foco principal aqui visado seja a sua aplicação dentro do sistema penal.
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Atuando dentro de uma perspectiva de prevenção, a Justiça Restaurativa tem
grande aceitação quando proposta no ambiente escolar, onde em várias situações ocorrem
cenas de violência entre alunos e entre estes com professores e dirigentes, desvirtuando a
finalidade educativa da escola, enquanto elemento de formação humana, profissional e
educacional. Esta violência, muitas vezes, é proveniente do próprio ambiente familiar,
desestruturado financeiramente e emocionalmente, com ausência de princípios familiares,
que passam a refletir no aprendizado e na convivência social dos filhos na escola,
principalmente na ausência de disciplina como consequências mais marcantes da
desestrutura doméstica.
As escolas têm se tornado um espaço importante para a aplicação destas medidas
e, ainda que apesar da semelhança que estas práticas possuem com os programas
restaurativos de âmbito criminal, as abordagens do ambiente pedagógico devem se amoldar
ao meio escolar. 274 Deste modo, torna-se indiscutível a importância destas medidas no
ambiente escolar como forma de implantação de uma cultura de paz de cunho democrático,
através do diálogo entre as pessoas envolvidas na lide, em substituição ao exclusivo
modelo retributivo e sancionador, como forma de proporcionar uma ampla discussão em
torno do mal causado e restabelecer o laço que foi cortado por uma prática impensada ou
ainda desproporcional ou desprovida de razão, especialmente por se tratar de crianças e
jovens que se encontram em fase de formação da personalidade, o que sem dúvida, trará
reflexos sociais positivos num futuro próximo.
A violência surgida no interior das escolas, tanto públicas quanto privadas,
ocorrem tanto por meio da violência física, que vai desde um simples empurrão até a um
assassinato, quanto da violência moral, através da intimidação, da exposição ao ridículo, da
exclusão do grupo, da intolerância, dentre outras práticas negativas. Destaca-se atualmente
a discussão sobre o “bullying” nas escolas, visto como uma atividade de violência sem
motivação aparente, repetida entre colegas, por meio de um desequilíbrio de poder entre a
vítima e o agressor e as tragédias ocasionadas por alunos ou ex-alunos que se sentiam
menosprezados e excluídos por colegas na infância e adolescência. No Brasil, a Justiça
Restaurativa está sendo aplicada em várias escolas no Estado de São Paulo e no Distrito
Federal.
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O Estado Brasileiro, enquanto Estado Democrático Constitucional, determina na
sua Constituição Federal, copiada nas Constituições dos seus Estados Membros, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, que orienta todas as demais leis voltadas à educação no
Brasil e no art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a importância da Educação e a
quem compete a sua aplicação e funcionamento e como deve ocorrer, quando determina
em seu artigo 205 que, “A educação é direito de todos e dever do Estado e da família e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho” 275.
Deste modo, o Estado Brasileiro disciplina que a educação é um direito essencial
e fundamental de todo cidadão brasileiro, enquanto elemento indispensável no processo de
formação humana, onde para isso deve proporcionar o melhor ambiente possível para a
consecução dos seus fins, sendo a Justiça Restaurativa um elemento essencial de
pacificação social, enquanto instrumento que proporciona o diálogo, a reflexão, o
encorajamento, a reparação do dano quando possível e a proposta de não reincidência por
parte daquele que tenha praticado uma conduta nociva contra outrem dentro do ambiente
escolar, fundamentado nos Princípios elencados no art. 206 da Carta Magna276, quais sejam,
igualdade de condições de acesso e de permanência na escola; pluralismo de ideias; gestão
democrática de ensino e especialmente, a garantia do padrão de qualidade, que deve
acobertar também, um ambiente socialmente sadio e sem discriminações negativas de
nenhuma natureza.
Discutindo sobre o problema da exclusão dentro do ambiente escolar, Brenda
Morrison menciona que existe no ser humano uma necessidade intrínseca de pertencer a
um grupo, como uma das suas motivações mais básicas e fundamentais, onde o fato de ser
excluído ou marginalizado de uma comunidade passa a funcionar como agente de redução
da auto-estima. Acrescenta ainda que estudos têm demonstrado que a exclusão social
produz a redução do pensamento inteligente, aumenta o comportamento agressivo e ainda
favorece as condutas anti-sociais e menciona um estudo da saúde do adolescente
americano, onde os estudantes que são mais próximos da sociedade são menos propensos
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ao uso de álcool e drogas ilegais, a engravidar e a demonstrar comportamentos agressivos e
anti-convencionais277.
Estas argumentações conduzem ao entendimento de que muitas situações de
assassinatos ou tentativas de assassinatos coletivos ou em série dentro de escolas, poderiam
ter sido evitados com a aplicação de medidas restaurativas naqueles ambientes, através de
ações de inclusão de crianças e jovens, que por algum motivo se sentem afastados ou
segregados dos seus colegas, fato este que os torna seres violentos, reprimidos, frustrados e
vingativos, com traumas insuperáveis, externados futuramente da pior maneira possível,
contra aqueles que muitas vezes não participaram de nenhuma forma das ações
discriminatórias.
Em razão da não existência de um modelo pré-fixado das práticas restaurativas,
torna-se importante, segundo a visão de Brenda Morrison, o reconhecimento de algumas
teorias que fundamentam e conduzem a formação destas práticas. Menciona a Teoria da
Justiça Processual, expressada no trabalho de Tyler278 demonstrando que indivíduos que se
sentem valorizados e importantes dentro do ambiente de trabalho externam orgulho e
respeito pela instituição, restando clara a relevância do status na compreensão da dinâmica
social. Outra teoria mencionada é a Teoria da Vergonha Reintegradora que consiste na
vergonha como uma barreira de participação social, como na família ou na escola, onde o
encontro restaurativo é utilizado para quebrar este obstáculo.
Prosseguindo na sua observação, Brenda Morrison279 cita o resultado da análise
do Conselho Nacional de Pesquisa sobre os tiroteios escolares dos anos noventa, onde a
atenção para o status social é fundamental para o entendimento e a prevenção da violência
letal nas escolas, recomendando que todos os membros deste ambiente fiquem atentos aos
comportamentos e ansiedades dos adolescentes, criando mecanismos de valorização e
inserção na escola, como forma de evitar que futuramente estes jovens, que se sentem
excluídos, possam vir a praticar algum tipo de violência naquele ambiente onde se sentiu
desvalorizado, buscando desta forma, o status perdido e a aquisição do respeito, através da
utilização de uma arma de fogo na escola, que de alguma forma não oportunizou a sua
participação e integração no grupo.
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Citando Newman 280, Brenda Morrison elenca cinco condições necessárias, mas
não exaustivas, para a ocorrência de assassinatos nas escolas, sendo a primeira condição
que o atirador se encontre numa situação de marginalidade nos mundos sociais que a ele
interessam. As outras condições são problemas psicossociais, papéis culturais que
conduzem ao desespero e a frustração, a ausência de um sistema de vigilância que perceba
a presença destes jovens com este tipo de problema e a facilidade na aquisição de armas.
Fundamentada no senso de responsabilidade, a Justiça Restaurativa torna-se um
caminho a ser utilizado no ambiente escolar, dentro de uma perspectiva preventiva de
crimes, por meio da inclusão, como uma forte arma no combate ao bullying, tão freqüente
neste meio, em consonância com os ditames constitucionais e democráticos da não
discriminação em qualquer situação social e da igualdade entre os iguais, chamando a
responsabilidade aquele que pratica estas condutas atentatórias à dignidade da pessoa
humana, que provocam vexame, constrangimento, humilhação, ressentimento e outros
sentimentos negativos, que podem de alguma maneira conduzir a uma conduta extrema de
revolta externada pela prática de violência física por meio da provocação de lesão corporal
e até morte.
Deste modo, Brenda Morrison destaca dentro de uma linha preventiva de crimes e
atos violentos, a segurança escolar, utilizando a analogia em relação ao tratamento de
saúde, através de três níveis de esforços. O nível primário de intervenção, caracterizado por
uma imunização prévia com o desenvolvimento de mecanismos de defesa, impedindo o
crescimento da violência no início da sua formação, onde os membros da comunidade são
treinados e apoiados num nível emocional e social, além da habilitação de outros membros
para solucionar as diferenças da maneira mais respeitosa possível, visando à reintegração;
os níveis secundário e terciário, com uma atuação voltada mais individualmente e
especificamente; porém, continua a envolver também outros membros fundamentais da
comunidade escolar. Na fase secundária, o conflito se tornou mais extenso e passa a
envolver um maior número de pessoas, o que exige a presença de um facilitador. O nível
terciário reclama a presença de outros atores, como pais, guardiães, assistentes sociais e
outros que se mostrem atingidos nos conflitos escolares. Nesta fase, ocorre o encontro
restaurativo onde as partes envolvidas são colocadas frente a frente, numa linha de diálogo
inclusivo e respeitoso, cujo fortalecimento e atenção maior devem ser concedidos ainda na
280
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fase primária, visando à prevenção. Resume Brenda Morrison que “o foco das intervenções
primárias está em reafirmar as relações, o foco de intervenções secundárias está em
reconectar relações e o foco das intervenções terciárias está em consertar e reconstruir
relações”.281
Argumentando sobre a importância do ambiente escolar na vida e na formação da
criança e do adolescente dentro de uma perspectiva restauradora e inclusiva, cita Eduardo
Resende Melo que:

[...] a escola, de fato, é o grande espaço de detecção de situações de violência e
de denegação de direito da criança e adolescentes. É nela também que se
apresenta com maior evidência as consequências do processo de exclusão social
a que é reduzida boa parte da população. É dela, ademais, que se espera a
transformação dessa realidade, sem lhe dar suporte necessário. Situações de
violência são comuns e constantes na escola e elas, sozinhas, não são capazes de
dar conta de problemas que as transcendem. Ao mesmo tempo, é essa mesma
escola chamada ao desafio de estimular um juízo crítico e formar crianças e
adolescentes para a cidadania. De fato, à escola tende todo um processo
socioeducativo. É para lá que se busca um retorno do adolescente em conflito
com a lei. Ainda que o ato infracional não tenha sido cometido no entorno
daquela escola, sendo o adolescente oriundo de tal escola, será no contexto dela
que haverá de seguir sua vida e é nela que haverá de encontrar o espaço de
acolhimento e de reflexão sobre as razões e consequências do seu ato,
reavaliando sua conduta e seu modo de ação no mundo. Tomar então a escola ao
mesmo tempo como ponto de partida e de chegada desse processo de inclusão e
emancipação simboliza ao adolescente, de modo mais concreto, o sentido de
atuação da justiça na resolução de conflitos.282

Portanto, resta demonstrada a importância das práticas restaurativas na escola,
especialmente do ponto de vista preventivo do crime, por ser ela o primeiro ambiente de
socialização concreta do indivíduo, atuando dentro do processo de formação da sua
personalidade e senso crítico, onde esta escola, buscando solucionar os primeiros conflitos
a que ficam expostos a criança e o adolescente, tanto a nível interno quanto aqueles que
ocorrem fora do seu ambiente, inclusive os ocorridos no seio da família, estará com certeza,
formando um cidadão consciente das suas responsabilidades e ações e ao mesmo tempo,
tornando este indivíduo um ser com sentimento de valorização pessoal e inclusão ativa no
processo de construção social, respeitando a si e ao seu próximo, o que redundará numa
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cultura de paz e harmonia, dentro de uma perspectiva humanística, justa e solidária,
objetivos máximos do Estado Brasileiro.

4.2.2 A Justiça Restaurativa aplicada na esfera criminal

Analisando a Resolução 2002/12 da ONU, que dispõe sobre a implementação de
programas restaurativos em matéria criminal, a mesma determina de maneira bastante
objetiva o que venha a ser um programa desta natureza. Desta forma, a Resolução cita
algumas das formas de concretização dos processos restaurativos, elencado de maneira não
exaustiva, quatro modos de aplicabilidade dos mesmos, a saber:

2. Processo restaurativo significa qualquer processo no qual, a vítima e o ofensor,
e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da comunidade
afetados por um crime, participam ativamente nas questões oriundas do crime,
geralmente com a ajuda de um facilitador. Os processos restaurativos podem
incluir a mediação, a conciliação, a reunião familiar ou comunitária
(conferencing) e círculos decisórios (sentencing circles). 283

Observando as áreas de atuação da Justiça Restaurativa, as práticas restaurativas
têm sido utilizadas no ambiente escolar, no ambiente de trabalho e em questões que
envolvem processos comunitários, trazendo novas discussões sobre como aplicar a justiça
em casos de conflitos em larga escala, embora nesta última situação a discussão seja
meramente teórica As práticas da Justiça Restaurativa tornaram-se diversificadas demais, o
que dificulta a formação de uma classificação, existindo apenas uma tentativa de oferecer
uma breve visão geral de algumas das práticas que vem surgindo dentro do campo da
justiça criminal nos países ocidentais.
Destaca-se três modelos dominantes de práticas restaurativas, quais sejam, os
encontros entre vítima e ofensor, as conferências de grupos familiares e os círculos de
Justiça Restaurativa, embora estes modelos têm sido cada vez mais mesclados, em que,
uma prática restaurativa, a depender do seu contexto, pode conter ações ou modos de
atuação de outras práticas restaurativas, o que acontece especialmente em razão dos
283
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elementos em comum, presentes em todas as práticas. Porém, todos estes encontros
reclamam a presença mínima de interessados, como vítimas e ofensores e talvez, pessoas
da comunidade em geral ou ainda do meio jurídico.284
Dentro do processo de desenvolvimento das práticas restaurativas em matéria
criminal, quando não é possível propiciar um encontro entre vítima e infrator,
representantes ou substitutos entram em seu lugar, o que pode acontecer também através de
uma carta ou de um vídeo, mas a preferência é que o encontro seja presencial. O encontro é
sempre liderado por facilitadores, que diferentemente dos árbitros, não impõem acordos e
abrem espaço para que os participantes exponham os seus sentimentos de maneira ampla
com a finalidade de se chegar a um consenso, oportunizando, assim que a vítima fale do
mal sofrido e de que os ofensores reconheçam o mal praticado. A restituição de bens ou
pedidos de desculpas “ajudam a igualar o placar, ou seja, a restaurar a equidade”.285
Durante o encontro restaurativo é preciso falar do futuro, com questionamentos
comuns do tipo, “O ofensor fará isso de novo? Como viveremos juntos na mesma
comunidade? Como tocaremos a vida adiante?”. A participação da vítima deve ser sempre
voluntária, assim como a do infrator, que não deve participar da medida restaurativa
quando não reconhece voluntariamente a sua culpa ou a sua responsabilidade, devendo o
mesmo ser estimulado a assumir a sua conduta delituosa, onde a maioria deles confessa na
entrevista preliminar sobre o medo e a dificuldade de um encontro com a vítima e com as
pessoas atingidas pelo crime. Salvo nas conferências de grupos familiares da Nova
Zelândia, os modelos restaurativos acontecem por encaminhamento, que no caso dos
delitos menores, ocorrem via comunidade, escola, instituição religiosa, noutros casos, por
iniciativa das próprias partes.286
A primeira prática restaurativa a ser apresentada é a mediação entre vítima e
infrator. Howard Zehr, por não concordar com o termo “mediação”, utiliza a palavra
“encontro” para definir essa espécie de prática e prossegue afirmando que nestes encontros,
basicamente, apenas estão presentes a vítima e o infrator, embora possa contar com a
presença de mais participantes. Menciona que a família ou amigos podem participar, mas
em geral, possuem um papel de apoio secundário e que membros da comunidade poderão
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atuar como facilitadores ou supervisores. Em regra, a vítima e o infrator são ouvidos em
separado e depois são colocados frente a frente, através da figura de facilitador, posto
também não concordar com o termo “mediador”. O resultado redunda de um modo geral,
na assinatura de um acordo de restituição de bens, exceto nas situações de crimes com
violência grave.287
Segundo Pedro Scuro Neto, este mantêm o termo “mediação” para falar da prática
restaurativa que envolve a vítima e o infrator através de um contato direto entre os mesmos.
Cita que atualmente, nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos mediadores são
pessoas capacitadas para atuar em áreas específicas, como nos conflitos que envolvem
família, consumidor, locação, relações trabalhistas, mediação vítima-infrator, conflitos
escolares, nas empresas, inter-profissionais, envolvendo políticas públicas, dentre outros.
Menciona, que diferentemente do ambiente judicial, a mediação autoriza os participantes a
resolver o conflito numa “atmosfera de informalidade estruturada”.288
A mediação, neste caso, segue o roteiro restaurativo básico, onde ocorre a
discussão dos fatos, expressão dos sentimentos, reparação negociada e comportamento
futuro alterado, através da fuga de um resultado previsível entre vítima e infrator. O
diálogo é construído a partir das próprias percepções dos participantes do processo, na
busca de um possível resultado justo, dentro das circunstâncias concretas. Este tipo de
prática foi bastante exitosa na década de 90, o que gerou, além da satisfação dos
participantes, também a reparação dos danos, redução das infrações, do medo do crime e
das sensações de impunidade. 289
A atuação do mediador determina muitas vezes o sucesso das práticas, posto
depender da forma como o mesmo consegue conduzi-la. Inicialmente, o mediador contata
as partes para que estejam preparadas para a participação restaurativa, analisando as
particularidades de cada um, buscando proporcionar um momento de construção, sempre
fundamentado na voluntariedade. Neste processo, a vítima fala das suas perdas, enquanto o
infrator deve tentar se explicar e exprimir arrependimento. O objetivo é a chegada a um
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acordo escrito em que se busca a reparação dos prejuízos morais e materiais causados pelo
transgressor.290
Detalhando mais a forma como acontece a mediação entre vítima e ofensor,
ocorre a pré-seleção dos casos, cuja função é a de otimizar o trabalho dos mediadores ou
facilitadores por meio de uma triagem, a fim de perceber a viabilidade ou não de aplicação
das medidas restaurativas no caso concreto. Alguns fatores influeciam neste momento préprocessual, como a gravidade do ato infracional, onde geralmente são selecionados os
crimes de menor gravidade ou sujeitos a livramento condicional; individualização da
vítima; possibilidade do autor do delito assumir a sua responsabilidade pela infração;
histórico criminoso ou não do ofensor; sanidade mental da vítima e do ofensor, dentre
outros. O ambiente deve ser o mais adequado possível para as partes, além do
compromisso de que, se o infrator assumir a sua culpa, esta confissão não será
encaminhada ao juiz competente no julgamento da lide a não ser que o ofensor autorize.
Esta informação de confidencialidade deve ser apresentada de maneira clara desde o
momento em que ambos recebem o convite para participar deste processo. O primeiro
passo é o convite através de telefone com os envolvidos, explicando todo o trâmite do
processo restaurativo e em caso de êxito na ligação, ocorrerá uma entrevista individual
com cada um destes, denominada de entrevista pré-mediação, que deverá ser extensa no
sentido esclarecer o máximo sobre este modo de autocomposição penal, além de buscar
conhecer melhor os envolvidos, incentivando o facilitador o empoderamento das partes,
através de uma educação sobre técnicas autocompositivas. A apresentação do processo
restaurativo deve ocorrer novamente no início da sessão, com a exposição das diretrizes
fundamentais e das regras gerais. 291
Silvana Sandra Paz e Silvina Marcela Paz 292, citam a mediação entre vítima e
infrator, dentre três processos extrajudiciais em que são aplicadas medidas restaurativas.
Colocam que neste contexto é oferecida uma oportunidade de construção de um plano de
ação para abordar o conflito e resolvê-lo. Demonstram que há mais de 300 programas nos
Estados Unidos e mais de 550 na Europa e que, de acordo com as avaliações obtidas nestes
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tipos de programas, os resultados são satisfatórios, no sentido do aprimoramento entre a
vítima e o ofensor, a redução do medo da vítima e maiores chances no cumprimento do
que foi acordado.
Como segunda prática, destaca-se as conferências entre grupos familiares, através
da inclusão dos familiares, e, de outras pessoas significativas para as partes diretamente
envolvidas, especialmente com relação aos familiares do ofensor, como forma de
encorajamento e apoio para que o mesmo assuma as suas responsabilidades e busque uma
mudança de atitudes. A família da vítima também desempenha um papel fundamental.
Tem-se as duas modalidades mais destacadas de conferências de grupos familiares, quais
sejam, um modelo bastante em evidência nos Estados Unidos, desenvolvido inicialmente
pela polícia australiana, cuja origem é da Nova Zelândia, que envolve um modelo de
facilitação roteirizado ou padronizado, cujos facilitadores podem ser autoridades policiais
treinados para este fim. O outro modelo nasceu também na Nova Zelândia e que hoje atua
como o modelo normativo aplicável às varas da infância e juventude daquele país, porém
menos conhecido nos Estados Unidos do que o diálogo entre vítima e ofensor e do que os
círculos restaurativos.293
Destaca-se os círculos restaurativos, com origem no Canadá, com destaque para a
figura do juiz Barry Stuart, em cuja vara um desses círculos foi reconhecido pela primeira
vez em uma sentença judicial, tendo intitulado este programa como “Círculos de
Construção de Paz”. Os círculos, atualmente, possuem inúmeras formas de aplicação, onde
além dos círculos de sentença, voltados para determinar sentenças criminais, existem os
círculos de apoio, preparatórios dos círculos de sentenciamento; os círculos voltados para
lidar com problemas no ambiente de trabalho e até círculos que buscam o diálogo
comunitário. 294
Nos círculos restaurativos os participantes acomodam-se em círculo e um objeto
denominado “bastão de vala”, passa de mão em mão, até que todos os participantes tenham
a oportunidade de falar na sua vez, determinada a ordem da fala pela posição ocupada ao
sentar. Inicialmente, são expostos alguns valores importantes nestas práticas, como o
respeito ao próximo e a importância da sinceridade nesta ação. Esta medida introdutória é
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realizada pelo guardião do círculo, que atua como um facilitador. O rol dos participantes é
intencionalmente ampliado para envolver também a comunidade, que pode surgir por meio
de um convite em função de algum tipo de ligação ou interesse com determinado crime ou
ainda por iniciativa da vítima ou do ofensor, onde estes membros da comunidade, muitas
vezes já constam de um quadro fixo de participantes destes processos. Esta importante
participação comunitária torna os círculos restaurativos mais abrangentes do que os demais
modelos mencionados e que hoje são utilizados também nas grandes áreas urbanas e para
situações externas ao ambiente do juízo criminal. 295
Acerca dos círculos restaurativos, apesar de semelhantes aos modelos de
mediação e as câmaras restaurativas, os círculos vão além, por envolverem a comunidade
da solução de condutas, como os casos de violência familiar, alcoolismo, abuso sexual.
Reconhece-se a necessidade de que nos círculos o infrator tenha ligações com a
comunidade envolvida e que exista a presença de um moderador na condução dos
trabalhos restaurativos, propiciando a participação efetiva de todos os presentes. Apontamse alguns dados sobre os círculos, dentre eles, alguns negativos, como a ausência de
avaliação, o que não acontece nas câmaras e na mediação, além da demora do processo e
falta de preparação dos participantes. Porém, pode-se citar alguns aspectos positivos destas
práticas, como o fortalecimento dos laços sociais em razão da possibilidade de participação
nestes processos.296
Tratando ainda dos principais modelos de práticas restaurativas, cita Pedro Scuro
Neto as Câmaras Restaurativas, em que:

A Justiça Restaurativa introduz uma nova forma de encarar conflitos, violência
e criminalidade, não como desgraças, mas como oportunidades de mudanças
positivas em benefício de todos. A JR é um modo de transformação que requer
mecanismos de reparação de danos e reconstrução de relações humanas. Esses
mecanismos são próprios para lidar, ao mesmo tempo, com as regras impessoais
do sistema legal e os sentimentos elementares que afloram na interação dos
indivíduos, nos quais se baseiam as percepções do senso comum acera de
justiça. O pressuposto da Justiça Restaurativa é que é preciso entender
componentes emocionais do conflito e da dinâmica da sua transformação. Esse
entendimento envolve estudo interdisciplinar e múltiplas intervenções, cuja
forma mais acabada são as câmaras restaurativas, um componente introduzido
inicialmente em programas coordenados pela polícia de Camberra, capital da
Austrália, como alternativa ao processo judicial em casos de infrações de
trânsito sob influência de álcool, ou de violência e crimes contra o patrimônio,
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perpetrados por adolescentes, depois aplicados em vários contextos (escolas,
famílias, empresas) em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. 297

Do ponto de vista histórico a versão judicial das câmaras restaurativas surgiu em
1989, através do Estatuto da Criança e do Adolescente da Nova Zelândia e por meio de
novas medidas com o intuito de criar uma espécie de autonomia das famílias e as
comunidades sobre o que fazerem com os seus jovens infratores, com a participação
também da vítima e de grupos de apoio. Este procedimento foi adotado também na
Austrália, no País de Gales, Canadá e nos Estados Unidos, com elevados índices de
satisfação comprovados cientificamente, girando em torno de 90% a 95%, além de outros
elementos positivos relatados, tais como, uma empatia entre a vítima e o infrator,
mudanças de comportamentos inadequados, melhoria na convivência familiar, comunitária,
sucessos de medidas sócio-educativas, além da diminuição de sobrecarga de trabalho no
âmbito da justiça. As câmaras restaurativas é a prática mais indicada em casos de crimes
mais graves.298
Para uma melhor compreensão acerca destas experiências, necessário se faz
explicar o que são as “Câmaras Restaurativas”, quem delas participa e o que lá acontece.
Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que as câmaras restaurativas são os locais
destinados a realização das tentativas de conciliação, onde se busca a reparação do dano,
além da busca da não repetição do ato negativo por parte do infrator. Quem participa são as
pessoas envolvidas no crime, como a vítima, infrator, os familiares (como ponto de apoio
para ambas às partes), as autoridades que conduzem o caso e o mediador que dirigirá os
trabalhos (média de 90 minutos).
Nas Câmaras Restaurativas as pessoas participantes têm a oportunidade de expor
os seus sentimentos, as suas angústias, os danos físicos e emocionais causados e as
consequências em geral do fato criminoso, onde também o criminoso poderá tentar
justificar a sua atitude ou os seus familiares, além da possibilidade de pedir desculpas e de
buscar reparar o dano. Ao final, caso tenha sido obtido um acordo, todos assinarão o termo,
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onde receberão cópias. Neste documento poderá existir um pedido expresso de desculpas,
garantia de que aquele fato foi isolado e que não irá mais ocorrer, ressarcimento dos danos,
prestação de serviços comunitários, quando o dano for à coletividade, dentre outras
práticas que dependerão do caso concreto e da disponibilidade de cada um dos
participantes.
Nota-se que, apesar de adotarem diferentes nomenclaturas, os autores e estudiosos
da temática restaurativa definem os três principais programas restaurativos, como sendo o
encontro entre vítima e infrator, os círculos restaurativos e as câmaras restaurativas, não
sendo este rol exaustivo. Neste sentido, focando a diversidade presente de maneira positiva
nas práticas restaurativas, Howard Zehr expõe que:

Este livro não é o meio adequado para discutir as muitas formas ou méritos
relativos dos inúmeros modelos de Justiça Restaurativa. O que sim, devemos
frisar aqui é que todos os modelos acima são formas de encontro. Eles podem se
diferenciar pelo número e tipo de participantes envolvidos, ou por seu método de
facilitação. No entanto, quanto mais essas modalidades vão sendo mescladas,
cada vez menos significativas vão se mostrando as suas diferenças. É digno de se
mostrar que nem todas as abordagens restaurativas envolvem um encontro direto,
e que nem todas as necessidades podem ser atendidas através de um encontro.
Mesmo que as vítimas tenham algumas necessidades que envolvam o ofensor,
também apresentam outras que independem dele. Da mesma forma, os ofensores
têm necessidades e obrigações que não guardam qualquer relação com a vítima.
Portanto, a tipologia que se segue, inclui tanto os programas com encontro
quanto aqueles sem encontro.299

Em razão da variedade salutar de medidas restaurativas, existem outras
denominações, dentre elas, a assistência às vítimas, com programas voltados à proteção e à
recuperação, através de atendimento físico e psicológico, buscando a reintegração social
das mesmas, onde em algumas situações, avançam no sentido de buscar a correção das
distorções do próprio Processo Penal, como por exemplo, proporcionado a vítima a
possibilidade de discutir a decisão judicial final300. Neste ponto, assemelha-se aos círculos
restaurativos, do tipo círculos de sentença, já mencionados. Outro programa de grande
importância são os programas de assistência a ex-infratores, por meio de oficinas de
conscientização e construção de sentimentos de confiança na comunidade e através da
capacitação dos detentos, dentro de uma política de comunicação, ao invés do uso da
299
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violência. Destaca-se a restituição institucionalizada, como forma de prevenir uma
retaliação ao crime, primando pela reparação voltada para a própria vítima, com a
reparação dos danos, e ainda, a prestação de serviços à comunidade, inicialmente aplicada
na década de 60 nos Estados Unidos, às mulheres que cometiam infrações no trânsito,
posteriormente aplicada em grande escala noutras situações visando à diminuição da
população carcerária. Neste caso, o enfoque restaurativo exige a ligação entre o serviço a
ser prestado e a infração praticada.301
Analisando a Justiça Restaurativa no âmbito criminal, Silvana Sandra Paz e
Silvina Marcela Paz 302 , citam que nas práticas restaurativas judiciais é importante a
presença do princípio da proporcionalidade, enquanto elemento do Estado de Direito, ou
seja, a proporcionalidade deve está voltada para o delito cometido pelo autor e o que
podemos esperar deste no futuro. Mencionam ainda que o principal ponto em matéria de
princípios penais aplicáveis nas práticas restaurativas judiciais é o da Intervenção Mínima
do Estado, contrário a uma intervenção repressiva e que as práticas restaurativas podem
conduzir a diferentes respostas em razão das particularidades do delito e de suas causas.
Conforme apresentado, as práticas restaurativas ganham diferentes contornos,
especialmente em razão dos objetivos apresentados em cada medida e da área escolhida
para sua implantação e atuação, onde é preciso atentar para o caso concreto, buscando
conhecer melhor as suas especificidades, seja em relação às características dos
participantes, seja em razão das circunstâncias e elementos que envolvem a infração
criminosa.
Considerando a variedade de objetivos que acabam conduzindo de maneira
positiva a novas práticas restaurativas, os modelos diferem quanto aos seus objetivos, onde
pode citar-se três espécies de programas gerais com diferentes finalidades. Os programas
alternativos, em que o objetivo central é redirecionar através de uma via alternativa, parte
dos processos criminais ou para a etapa de sentenciamento, onde os promotores fazem o
encaminhamento, postergando a denúncia, para o aguardo do cumprimento do acordo
restaurativo. Outro ponto seria o encaminhamento do caso pelo juiz a um encontro
restaurativo visando à reparação do dano, ou ainda, o juiz e o promotor entram num
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contato com os envolvidos a fim de encontrar a melhor solução e ainda desenvolver uma
sentença voltada para as necessidades da vítima, do ofensor e da comunidade.303
O segundo exemplo, são os programas terapêuticos, como é o caso das
conferências, cada vez mais incidentes para tratar de crimes mais graves. Muitas vezes, o
criminoso já está preso e o fim do programa deixa de ser a formação de uma sentença,
sendo mais voltada para a fase de execução penal. Dependendo da forma como estes
programas são conduzidos, eles geram resultados surpreendentes para todas as partes
envolvidas, mas nem todos estes programas colocam vítima e ofensor frente a frente, onde
algumas medidas funcionam como estratégia de reabilitação do infrator com o foco voltado
para a vítima, seja através de painéis que abordem o impacto das ofensas com narração
feita pela vítima, seja por meio de seminários nas prisões, contando com a participação da
vítima, ofensores, familiares e membros da comunidade, em torno de um debate sobre
questões pertinentes aos crimes praticados.304
Os programas de transição compõem a área mais nova em matéria restaurativa,
aplicados após o cumprimento da pena pelo infrator, numa perspectiva de reintegração
social do mesmo. Faz-se um trabalho voltado tanto para o infrator quanto para a vítima,
citando como modelos interessantes, o Círculo de Apoio e Responsabilização desenvolvido
no Canadá para trabalhar com perpetradores de crimes sexuais, em razão do estigma a que
são submetidos após o seu retorno social e a própria comunidade, que se sente temerosa
neste sentido, onde este processo de exclusão pode gerar uma futura reincidência do
agressor. Os círculos de apoio visam, não apenas dá um apoio ao ofensor, mas mantê-lo
sempre dentro de um senso de responsabilidade, deliberando sobre o que pode fazer e os
lugares que pode freqüentar, sempre numa linha inicial de monitoramento. As práticas de
transição têm sido mencionadas e vistas com bastante sucesso na reintegração de exofensores e na minoração do medo encontrado na comunidade em relação ao agente
infrator.305
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Fundamentada, ainda, na diversidade de objetivos que compõem a essência das
medidas restaurativas, Mylène Jaccoud 306 cita três orientações da Justiça Restaurativa,
fundadas em diferentes finalidades. Elenca o modelo centrado nas finalidades, contando
com muitos partidários, onde se busca a correção das consequências, tendo como centro as
finalidades restaurativas, independentemente dos processos utilizados para atingir este fim.
O segundo é o modelo centrado no processo, sendo este o definidor do modelo de Justiça
Restaurativa a ser aplicado. Para este modelo, qualquer processo fundamentado na
participação passa a ser um processo restaurativo, independente de o fim ser ou não
retributivo, bastando que tenha havido negociação, consultas ou envolvimentos das partes.
E o terceiro modelo apresentado é o modelo misto, ou seja, centrado tanto nos processos
quanto nas finalidades, onde segundo a autora, este modelo acaba colocando o fator boa
vontade como critério absoluto de adesão aos processos restaurativos, conduzindo à Justiça
Restaurativa apenas a crimes de pequeno potencial, reduzindo a sua capacidade de ação,
restando assim mais aplicável a situações civis e não criminais.
Defende assim Jaccoud 307, que o segundo modelo, qual seja, o modelo baseado
nos processos, como sendo o que mais viola os princípios restaurativos, em razão de que se
um processo é centrado num modelo e não no seu fim, poderá conduzir a situações que
fogem a órbita restaurativa, já que a finalidade restauradora pode não ser o objetivo da
decisão da medida, aceitando apenas como modelos realmente restaurativos, aqueles
fundamentos nos fins restaurativos e aqueles que adotem, tanto a forma como o fim
restaurativo conjuntamente.
Prossegue Mylène Jaccoud 308 defendendo a perspectiva maximalista trazida por
Walgrave, que busca desfazer a ideia formada de que a Justiça Restaurativa equivale
apenas a encontros entre vítimas e contraventores e que fora deste caso, não é possível
outra forma de Justiça Restaurativa. Cita que os partidários da Justiça Restaurativa
divergem quanto aos locais onde estas medidas podem ser aplicadas. Destaca a tendência
minimalista ou diversionista do sistema judiciário principal, defendendo que a Justiça
Restaurativa deve contar apenas com participantes voluntários, onde estes são convocados
306
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antecipadamente para aceitarem orientação nos processos de Justiça Restaurativa,
defendendo os promotores que, neste caso, o Estado deve ser afastado do processo. Deste
modo, a Justiça Restaurativa passa a ser uma alternativa ao sistema de Justiça Estatal, com
a adoção de mecanismos não jurídicos ou de mecanismos civis.
Já o modelo maximalista de Walgrave, defende a Justiça Restaurativa em parceria
com a Justiça Estatal, como seu elemento agregador e transformador, onde restringir os
processos restaurativos a modelos tão somente voluntários limitaria a Justiça Restaurativa
a pequenas causas. Defende que a aplicação da Justiça Restaurativa a crimes mais graves,
somente pode ocorrer se os processos puderem ser impostos sob a forma de sanções
restaurativas. Já para os minimalistas, esta afirmação é ilegítima, posto defender que o
impacto do processo restaurativo é reduzido se as partes não forem voluntárias e não
puderem negociar os modos de reparação no ambiente de encontros diretos. Porém,
reconhece Mylène Jaccoud 309 que a tendência minimalista é a dominante no momento,
embora várias práticas restaurativas sejam aplicadas na seara criminal, tanto na fase do
processo quanto no momento da execução da penalidade imposta. Aduz que as mais
recentes reflexões, têm demonstrado ser a Justiça Restaurativa totalmente compatível com
a Justiça Retributiva.
Segundo Mylène Jaccoud, 310 para ser considerada uma prática restaurativa é
preciso que o sistema estatal mude a fim de valorizar a reparação do dano provocado
contra a vítima contando com a participação do ofensor neste diálogo. Porém, opina no
sentido de entender que um sistema de justiça estatal que continua a manter a sua
finalidade punitiva, mas acrescenta nas suas decisões medidas restaurativas, continua a ser
retributivo na sua essência.
Trazendo o modelo restaurativo para a realidade nacional, tem-se inicialmente, o
Princípio Constitucional da inafastabilidade de apreciação a lesão ou ameaça de lesão a
bem juridicamente protegido pelo Ordenamento Pátrio, nos moldes do art. 5º, XXXV da
Constituição Federal de 1988. Deste modo, no Brasil a Justiça Restaurativa possui uma
maior liberdade de atuação enquanto parceira e não substituta do Poder Judiciário,
especialmente com relação à sua atuação exclusiva no âmbito da atividade punitiva, onde a
Justiça Estatal deve atuar dentro dos programas restaurativos como fator somatório
309
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positivo, numa perspectiva de agente fiscalizador e executor dos programas,
principalmente pelo fato das resoluções internacionais sobre medidas restaurativas serem
bastante flexíveis quanto aos modos de implantação e execução dos projetos de restauração.
Além disso, o item 11 da Resolução 2002/12 da ONU, determina que não sendo o conflito
solucionado através do processo restaurativo, o caso deve ser imediatamente encaminhado
a Justiça Criminal, para assim obter a necessária prestação jurisdicional.
Observando a Resolução 2002/12 da ONU no art. 12, a determinação existente
sobre as práticas restaurativas é no sentido de que cada Estado participante trace as suas
diretrizes e normas acerca destas medidas, determinado que as normas internas versem,
dentre outros aspectos peculiares, sobre as condições para o envio de casos aos programas,
gestão do caso depois do processo restaurativo, a administração dos programas de Justiça
Restaurativa, normas de competência e éticas que devem nortear o programa. Já no art. 13
da mesma Resolução, têm-se as diretrizes processuais aplicáveis às medidas restaurativas,
dentre elas, o direito à assistência legal, tanto para a vítima quanto para o ofensor; a
tradução ou interpretação quando for necessária; que os menores sejam assistidos por seus
pais ou tutores; as partes devem ser informadas dos seus direitos e de todas as
consequências advindas de acordo na fase que antecede as medidas restaurativas; as partes
devem participar e aceitar o resultado do processo restaurativo apenas de maneira
voluntária.
Prossegue o art. 14 da Resolução determinando a confidencialidade dos processos,
a não ser que as partes concordem ou que esteja estabelecido na legislação nacional. O art.
15 trata da supervisão dos acordos restaurativos e às suas incorporações ao Poder
Judiciário, estabelecendo que os resultados obtidos devem ter a mesma força de uma
sentença judicial e fazer coisa julgada, onde o ofensor não poderá mais ser julgado pela
mesma situação que ensejou o processo restaurativo. Em caso da possibilidade de um
acordo, o processo seguirá para o Poder Judiciário, que não poderá valorar como prova a
não possibilidade de um acordo anterior para impor pena mais severa, segundo a
determinação do art. 17 da Resolução em análise.
Trata o art. 20 da Resolução 2002/12 sob a forma de recomendação, que os
Estados Membros devem buscar implantar e desenvolver dentro das suas estratégias e
políticas nacionais, o desenvolvimento da Justiça Restaurativa, estimulando as autoridades
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de segurança, judiciais e sociais, além de opinar por consultas freqüentes entre o Poder
Judiciário e os gestores dos programas restaurativos, visando uma ampliação das medidas
restaurativas no âmbito do judiciário, o que demonstra ainda mais a ideia de que um
programa para ser restaurativo não necessita substituir totalmente a atuação do Poder
Judiciário e nem acabar com a Justiça Criminal Retributiva de uma maneira radical, mas
que podem conviver harmonicamente, num sentido de colaboração na formação de uma
Justiça contrária a violência, mais humanista e participativa.
Deve-se repudiar a ideia de que um Programa Restaurativo não pode conviver
com as práticas processuais penais existentes no Ordenamento Pátrio, posto que outros
países conseguiram implantar medidas restaurativas dentro da sua realidade no Sistema
Judiciário, tanto em matéria cível, como também criminal, o que em nada desqualifica os
seus programas, continuando a ter todo o modelo restaurativo, adaptado as necessidades
internas. O próprio conceito já mencionado, sobre as Práticas Restaurativas determinado
pela Resolução 2002/12 da ONU, determina que o “Programa de Justiça Restaurativa
significa qualquer programa que use processos restaurativos e objetive atingir resultados
restaurativos”311, pois restringir o modelo restaurativo a ideias e programas pré-concebidos,
retiraria o incentivo de ampliação dos programas pela exigência obrigatória do
cumprimento de um modelo imposto, além de não levar em conta os objetivos e a realidade
econômica e social dos participantes em matéria restaurativa.
Conforme recomendação do tópico 16 da Carta de Araçatuba/SP, que traz a
expressão “Interação com o Sistema de Justiça” 312, ratificado pelo tópico 16 da Carta de
Brasília/DF com a redação “Interação com o sistema de justiça, sem prejuízo do
desenvolvimento de práticas com base comunitária”
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, percebe-se que as práticas

restaurativas almejam evitar o encarceramento desnecessário, reduzir e prevenir a
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criminalidade, fazendo com que o criminoso repense o crime praticado e procure amenizar
ou reparar o dano provocado, satisfazer a vítima da melhor maneira possível, buscando
minorar as consequências do crime, envolver a comunidade, tanto através da interação da
família do agressor como também daqueles envolvidos nestes programas a fim de
demonstrar que dificilmente o Estado, sozinho e isolado, possui a forma mais eficaz no
combate ao crime, reforçando a ideia da parceria da Justiça Restaurativa com o Poder
Judiciário.

4.3 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DOS PAÍSES QUE ADOTAM PRÁTICAS
RESTAURATIVAS

4.3.1 América Latina

Especialmente, em razão dos altos índices de criminalidade e das péssimas
condições do sistema carcerário, os sistemas de Justiça criminal na América Latina tendem
a ser altamente formais e a concentrar o direito de punir nas mãos do Estado, como única
forma encontrada de manter a ordem, situação que ainda é agravada por Códigos Penais
ultrapassados, em total descompasso com as novas realidades sociais.
Os índices de criminalidade da América Latina dobraram na década de oitenta e
triplicaram na década de noventa, o que acarretou uma incapacidade do sistema judicial em
razão da crescente demanda. Como um grande percentual destes crimes são violentos e
com focos sensacionalistas noticiados pela mídia, cresceu o sentimento de medo e de
insegurança da população, proporcionando um incentivo para o endurecimento e aumento
das penalidades, gerando um caos no sistema pela total ausência de estrutura, num visível
desrespeito aos direitos humanos. Um estudo realizado na América Latina em 2001
constatou que 25 dos 26 países contavam com uma superlotação carcerária e o país que
restou estava com 100% da sua capacidade carcerária. 314
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Disto surge a busca por medidas alternativas de resolução da criminalidade e dos
demais problemas que afetam e colocam em risco a legitimidade do sistema perante a
sociedade. A RAC – Resolução Alternativa de Conflitos, surgiu com o fim de reduzir a
enorme carga de processos do Judiciário e ainda, buscar soluções mais rápidas e eficientes
para os conflitos comerciais e civis, fundada pela OEA. Na Argentina em 1990, as
reformas no Judiciário incluíram centros de mediação e arbitragem também na área
comercial e civil. O Chile implantou a mediação e a conciliação nos casos de violência
doméstica em 1994. Em países como a Colômbia, Peru, Equador e Bolívia foram
implantadas políticas de mediação comunitária no corpo das Constituições, utilizadas
práticas indígenas como forma de solucionar conflitos de maneira mais eficiente do que os
modos formais existentes, buscando observar além do incidente, o foco nas pessoas e nas
circunstâncias que cercam o fato negativo.315
Tais exemplos são horizontes que surgem e alicerçam o caminho para a
implantação da Justiça Restaurativa na seara criminal, contando com a ajuda de ONGs,
igrejas, Faculdades de Direito, inseridas em programas do Governo ou implantado
programas autônomos, cujas motivações giram em torno basicamente dos mesmos ideais,
como introdução de uma cultura de paz no seio social, criação de espaços que ocasionem
uma maior transparência na atividade judicial, facilitação do acesso à Justiça para os
menos favorecidos, edificação de uma sociedade mais segura e a busca da satisfação das
vítimas e ofensores durante o processo judicial. Os movimentos restaurativos na América
Latina seguem por três caminhos distintos, quais sejam, atividades proporcionadas pela
comunidade, outras patrocinadas pelo Governo em desenvolvimento de programas e ainda
interseções entre estes modelos. 316
Dois exemplos oriundos da Colômbia merecem destaque, como a Mesa de Paz
desenvolvida por prisioneiros em Bellavista em Medelín, onde os líderes de gangues rivais
passaram a negociar como forma de resolver o problema da violência, envolvendo os
seguidores destas organizações criminosas que estão fora da prisão. O outro é uma ONG
denominada Casa Mia localizada na periferia de Medelín, onde os seus membros atuaram
no passado como parte destas associações, inclusive com histórico de atuação em crimes
violentos. O presidente desta associação, Jair Bedoya, foi no passado um dos líderes de
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uma perigosa facção criminosa, onde após assistir um filme de Gandhi, percebeu que a
violência ocorrida no combate entre gangues rivais estava destruindo a qualidade de vida
da comunidade e partir daí buscou um cessar fogo entre as gangues com a ajuda do
governo local. Atuam de maneira permanente para solucionar os crimes ocorridos no seu
bairro.317
No México destaca-se a CENAVID – Centro de atenção às vítimas de crime,
fundada em 1993, onde através do centro de resolução de conflitos que volta-se para a
implantação de uma cultura contrária à violência. Surgiu como forma de angariar e
repassar recursos financeiros para vítimas de crimes, especialmente mulheres e crianças.
Em 1995 implantou um projeto para solucionar conflitos comunitários, familiares e civis
em Guadalajara. O projeto, que inicialmente era voltado para a forma de tratamento a
vítimas de crimes, foi assumido pela igreja católica, com a ampliação de sua atuação para o
treinamento de funcionários da Justiça e das demais repartições públicas, além de prestar
apoio para a formação de novos centros voltados para a mediação.318
No Chile destaque para a atuação das Universidades nos programas restaurativos,
onde em 1998, a Universidade Católica de Temuco concluiu através de pesquisas que o
modelo de Justiça convencional não estava apto a solucionar de maneira satisfatória os
conflitos e, ainda, que ocorria um enorme descrédito na Justiça. A proposta para solucionar
tais problemas foi à implantação do Centro Alternativo para a Resolução de Conflitos –
CREA, cuja finalidade é a de oferecer serviços gratuitos de mediação nas áreas civis, penal
e conflitos familiares e, de conduzir aquela sociedade à busca de soluções para as suas
lides em substituição à vingança. Os objetivos básicos do projeto CREA são a pesquisa
acadêmica em práticas alternativas para a solução das lides e o estudo do direito
comparado nesta área; divulgar no meio social, modos alternativos como forma de
implantar uma cultura antiviolência, além de promover serviços de utilidade pública.319
A conciliação no Chile foi positivada através da Lei 19.334/94 passando a ser
obrigatória nos casos que envolvam menores e na seara penal, nos crimes de menor
potencial e que envolvam patrimônio onde não há interesse público. A reforma do Código
de Processo Penal em 1996 trouxe a mediação nos casos de crimes patrimoniais. Estes
acordos têm sido observados de maneira satisfatória, conforme se percebe na Instrução
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Geral 34 da Procuradoria Nacional, que traz situações de participação do Ministério
Público para a celebração dos acordos de caráter reparatório, mediante pagamento em
dinheiro, reparação simbólica, através de prestação de serviços à comunidade, doações a
entidades carentes, dentre outros modos, podendo inclusive, o Ministério Público dar início
a um processo de mediação diretamente entre as partes e os seus advogados ou ainda
encaminhar o caso a um dos centros de mediação. 320 Através da mediação ocorre à
participação da vítima no processo judicial que permite a feitura de um acordo na seara
penal, além de primar pela redução do número de processos nos tribunais e diminuir o
encarceramento como forma de desafogar as penitenciárias, o que proporciona de forma
satisfatória a participação das vítimas no processo, além de facilitar a reintegração do
infrator à família e à sociedade.321
A Argentina possui várias leis que mencionam práticas de mediação, arbitragem e
conciliação. Em 1998 por meio de uma parceria entre a Faculdade de Direito em Buenos
Aires e o Ministério Nacional da Justiça, foi implantado o projeto-piloto de Justiça
Restaurativa, denominado RAC. O seu funcionamento ocorre a partir do momento em que
acontece a notificação do crime, onde a equipe responsável busca um contato com as
pessoas envolvidas para identificar a proporção e a complexidade do conflito e qual a
melhor técnica a ser usada no caso concreto. Quando identificada a possibilidade de um
acordo financeiro as partes são conduzidas a um mediador, porém, quando percebido que
existe uma grande desigualdade social e/ou financeira ou ainda de comunicação entre as
partes interessadas, o caso é conduzido a um conciliador que irá explorar exatamente estes
pontos divergentes na busca do melhor entendimento. Caso ocorra uma discordância entre
os fatos, as partes serão encaminhadas a um grupo formado por três conselheiros a fim de
participarem de uma Conferência de Conciliação com Mediação – CCM, onde um deles
faz parte do projeto com saber jurídico e os outros dois são indicações das partes, onde no
final as partes deliberarão se querem ou não seguir o procedimento judicial formal.322
O primeiro Centro de Mediação Penal na Argentina surgiu em 28 de setembro de
1998, a partir de uma reforma penal, tendo sido implantado um centro de atendimento às
vítimas de crimes e outro de mediação e conciliação penal. O INECIP em Buenos Aires
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funciona há vários anos como Centro de Estudos de Medidas Restaurativas, com o objetivo
de pesquisar, divulgar, formar e difundir a Justiça Restaurativa e os seus programas. Com a
participação da comunidade, visa à reintegração da vítima e do ofensor à sociedade,
buscando a prevenção e a não reincidência nos casos de crimes, sendo coordenado pelas
doutoras Silvina Marcela Paz e Sandra Silvana, contando com a presença de psicólogos,
assistentes sociais, estudantes e pesquisadores. 323
A Colômbia é um país de destaque em matéria de práticas de mediação penal
desde a década de 90, com determinação em lei para os crimes que são passíveis de
mediação, além da previsão de juízes de paz e das Casas de Justiça nas comunidades mais
pobres. Buscou novas medidas para a implantação de práticas restaurativas ainda não
utilizadas na América Latina, onde em 2002 o Congresso Colombiano alterou o art. 250 da
Constituição datada de 1991, com relação especialmente a atuação do Ministério Público
na investigação e instauração de processos criminais, com a inclusão da Justiça
Restaurativa. O foco inicial destas mudanças foi à valorização da vítima para proporcionar
a sua participação no processo e a busca pelo bem-estar social.324 Voltando à década de
noventa, mais precisamente em 1991 foi criada a lei 23 com o fim de melhorar a
sobrecarga de processos judiciais, com a implantação da Conciliação em Equidade,
atuando de maneira informal na resolução de conflitos, com o envolvimento da
comunidade local com a participação de conciliadores leigos selecionados através de
ONGs e capacitados pelo Ministério Público. Prevê ainda o Código de Processo Penal em
seu art. 38 o uso da conciliação para crimes patrimoniais cometidos sem violência à pessoa,
com valores que não ultrapassem um teto financeiro previamente determinado.325
No Peru o processo que envolve a conciliação consiste em uma etapa específica
dos litígios que ocorrem com a participação de crianças e adolescentes. A Lei 26.260/1992
de Proteção à Violência Familiar permite ao Promotor de Justiça convocar à vítima e o
agressor para participar de uma audiência conciliatória com a finalidade de buscar uma
solução para a situação de violência. Deste modo, as práticas de mediação têm sido mais
utilizadas para o menor infrator. Já no Uruguai, foram implantados em Montevidéu,
tribunais de mediação para solução de conflitos em matéria civil e de contravenções penais.
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Em matéria de crime, apenas existe previsão de mediação no Código Geral de Processo
Uruguaio para o caso de injúria.326
Na Guatemala a Justiça Restaurativa tem ocorrido especialmente no âmbito penal
por meio das técnicas de mediação e conciliação, além da introdução de mecanismos
despenalizadores, como por exemplo, a suspensão condicional do processo. Destaque para
a aplicação do Projeto Sycamore Tree, que reúne vítimas e infratores, contando com a
presença de um facilitador que proporciona a reflexão sobre responsabilidade, confissão,
arrependimento, perdão, reparação e reconciliação dentro da ótica do crime e da Justiça. O
programa tem demonstrado um forte efeito com relação aos seus participantes, com dados
que comprovam uma redução significativa da reincidência daqueles que participaram
destes círculos. Em agosto de 2012 ocorreu um treinamento visando preparar 78 pessoas
no projeto Guatemala DC, dentre eles, voluntários, ministros da igreja e funcionários da
prisão. 327
Na Nicarágua, a mediação já é aplicada de maneira majoritária em todos os
procedimentos sumários, nos delitos cujas penas não ultrapassem três anos de prisão, sendo
permitido no procedimento ordinário quando a vítima e/ou agressor requerem por meio dos
seus advogados. 328

4.3.2 Nova Zelândia

A Nova Zelândia foi um dos primeiros, senão o primeiro país que se tem notícia, a
oficializar as práticas restaurativas no mundo. As suas práticas são voltadas para o
envolvimento com a comunidade, tendo sido contemplada no ano de 2002 com três leis de
grande relevância, quais sejam, a Lei das Sentenças, a Lei que prevê a Liberdade
Condicional e a Lei dos Direitos das Vítimas, voltadas ao assessoramento das medidas
restaurativas. O surgimento destas medidas, hoje tão solidificadas, ocorreu a partir do
descontentamento do grupo Maori e de outras tribos que se sentiam descriminados pelo
326
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sistema penal com relação à outra parcela de pele branca da população, com sanções
desprovidas de significado, conduzindo a uma enorme reincidência. A grande insatisfação
conduziu a uma minuciosa pesquisa que resultou no relatório Puau-te-Atutu em 1986. Em
1989 entrou em vigor uma lei que conduzia crianças, jovens e familiares a participar de
encontros restaurativos na ocorrência de uma infração. 329
A Justiça Restaurativa voltada para adultos surgiu a partir de experiências em
casos concretos através da conferência de grupos familiares. Os primeiros feitos ocorreram
em 1994, mas foi em 1995 que surgiu o Oritenga como sendo o primeiro grupo
comunitário voltado para o público adulto, contando com a participação de trabalhadores
sociais, religiosos, professores, advogados, e várias outras pessoas com interesse na causa,
além de juízes e advogados. O foco era voltado para as vítimas dos crimes, diferentemente
das práticas voltadas para o jovem infrator, cujo objetivo maior era a reinserção do infrator
no meio social. Outra diferença era a de que, no caso dos adultos, a participação nestes
encontros era totalmente voluntária, enquanto no caso do jovem infrator o seu
comparecimento era obrigatório. Com o tempo, através de um amplo debate nacional, as
práticas foram sendo ampliadas, surgindo o Nem Zealand Restorative Justice Parctice
Manual (Manual Prático de Justiça Restaurativa da Nova Zelândia). No ano de 2001 o
Governo da Nova Zelândia patrocinou um projeto-piloto com duração inicial de quatro
anos em quatro varas distritais no país. 330 Este projeto foi intitulado de Court-referend
Restorative Justice Conference Pilot (Projeto Piloto de Conferências Restaurativas por
Encaminhamento Judicial) implanto nas cidades de Auckland, Waitakere, Hamilton e
Dunedin. Os encaminhamentos para o programa são realizados pelos juízes quando o
acusado assume a autoria, aplicados aos crimes cuja pena não ultrapasse dois anos e sejam
contra o patrimônio e ainda noutros crimes com penas variáveis de um a sete anos,
excluídos todos os crimes de violência sexual e doméstica. Caso ocorra o acordo, o mesmo
é encaminhado ao juiz a fim de que o mesmo decida sobre a sua utilização no momento da
sentença, que pode aguardar até o cumprimento integral da obrigação assumida pelo
infrator. 331
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Os programas restaurativos vêm sendo aprimorados na Nova Zelândia, com o
apoio do Governo. Em 2003 foi lançada uma ampla discussão nacional patrocinada pelo
Ministério da Justiça a fim de melhorar as atividades restaurativas. Com isso ocorreu uma
significativa ampliação do número de operadores em diferentes localidades e com métodos
próprios de facilitação. Foram implantados valores restaurativos como forma de unificar as
práticas restaurativas. 332
Foram aplicados estudos na década de noventa para avaliar se os objetivos
restaurativos estavam sendo obtidos nos projetos voltados para jovens infratores. Os
resultados demonstraram que as reuniões de grupos familiares são amplamente
restaurativas, onde todos os participantes atuam de maneira considerável, proporcionando
uma redução significativa da reincidência, além de melhoria na qualidade de vida após os
encontros. Os jovens se mostraram apoiados, assimilaram o processo, sentiram-se
perdoados, além de arrependidos, voltados à reparação do dano e sem vontade de reincidir,
onde a vergonha fundada no estigma restou afastada.333
Até o ano de 2005 a Nova Zelândia contava com cerca de 19 programas
restaurativos administrados pela comunidade e voltados para o público adulto, todos com
características próprias quanto ao financiamento e ao modo de funcionamento, porém
todos atuando em volta dos princípios e valores restaurativos como fundamento para as
suas práticas.
Segundo uma pesquisa mencionada por Fred McElrea 334 , apesar de ainda
constatado alguns casos de reincidência, as vítimas mostraram-se bastante satisfeitas por
terem participado das conferências, num percentual de 92% de satisfação; 75% declaram
sentirem-se melhores após a sua atuação nos círculos e 70% disseram acreditar no
arrependimento do infrator.

4.4.3 Canadá
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O Canadá é um país multicultural e com uma grande variedade de línguas, sendo
às oficiais o inglês e o francês, apesar da forte presença das que são faladas pelos
aborígenes de diversas origens. A Constituição Canadense de 1982 reconheceu no seu art.
35, três grupos principais de aborígenes, os Índios, os Inuit e os Métis (mestiços que são
minorias, oriundos da mistura entre o índio e o europeu). A maioria deles mora no norte e
nordeste do Canadá, numa população que em 2008 contabilizavam 32,6 milhões de
habitantes. Resta evidente que os círculos restaurativos têm uma ligação direta com a
cultura aborígene.335
O Canadá é um dos países pioneiros em práticas restaurativas, ao lado da Nova
Zelândia e da Austrália. Como marco, pode ser citado o programa de mediação entre
vítima e ofensor datado de 1974 na Província de Ontário, onde dois jovens foram
condenados pela depredação de algumas propriedades na região e que um grupo ligado a
uma corrente cristã menonita, opinou ao magistrado no sentido de que os jovens
condenados tivessem um momento de encontro com as vítimas. O magistrado acolheu a
indicação e determinou na sentença que o encontro ocorresse, o que acarretou na reparação
dos danos sofridos. A partir deste fato, surge o primeiro programa restaurativo canadense.
Após, vários programas foram instaurados, onde até 1998 quase 200 programas foram
registrados. A Justiça Restaurativa no Canadá atua de maneira paralela a Justiça Comum,
sendo uma das formas de respostas ao crime, podendo ser aplicada de acordo com o caso
concreto.336
Os programas restaurativos canadenses seguem três modelos básicos, todos
fundados na cultura aborígene. O primeiro é o mais comum que é a mediação entre a
vítima e o infrator, contando com a presença de um facilitador imparcial; o segundo é a
Conferência de Grupo Familiar (Family Group Conferences), com inspiração oriunda da
Nova Zelândia e contando com a participação da família e o terceiro modelo é o Círculo de
Sentença (Sentencing Circles) formado a partir das práticas aborígenes, onde vítima,
infrator, famílias, comunidade, policiais e advogados se reúnem perante o juiz e
recomendam ao magistrado a melhor medida a ser aplicada no caso apresentado; os
círculos de cura (Healing Circles), com cerimônias voltadas a tratar da questão emocional
do conflito e as oitivas fundadas na sociedade (Community-based hearings), realizada no
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seio social e voltadas a concessão do livramento condicional, a fim de promover à
reintegração social do infrator. 337 Existem ainda outros projetos restaurativos como os que
visam à solução de litígios entre os cidadãos e o Estado e os Circles of support que
consistem numa maneira de apoiar os condenados por crimes sexuais a uma possível
reintegração social, incluindo os casos de pedofilia, através de um plano elaborado para o
mesmo, contando com a palavra dos membros da sociedade e acima de tudo, transferir ao
ex-detento a sua responsabilidade perante a sociedade, com vistas à ressocialização. 338
Uma reforma feita na legislação criminal canandense acrescentou o artigo 718.2,
que determinava que todas as sanções disponíveis que possam substituir o encarceramento
devem ser consideradas, especialmente as causas aborígenes. Após uma ampla discussão
pela Suprema Corte do Canadá, chegou-se a conclusão que a ressalva feita pelo legislador
se deu em razão de serem os aborígenes, pessoas com problemas financeiros,
desempregados e sem acesso à educação. A reforma incluiu também duas novas
finalidades para as penas, nos dispositivos 718 (e) e 718 (f), que seriam a de promover a
reparação do dano às vítimas ou à comunidade e ainda desenvolver o senso de
responsabilidade nos condenados. Estes fins podem ser buscados por meio de quatro
caminhos. O primeiro é através do encaminhamento a programas alternativos com perfil
restaurativo, encaminhado por policias, antes mesmo ao juízo de acusação. A segunda
medida ocorre após a acusação judicial, onde o processo fica suspenso. A terceira maneira
é realizada através dos círculos de sentença, onde a recomendação feita pelos participantes
pode ser considerada pelo magistrado no momento de proferir a sua decisão. A quarta é a
realização de painéis ou círculos após a sentença com foco à reparação da vítima e à
reinserção social do infrator.339
Além destas formas de aplicação restaurativa, em 1996 foi introduzida uma quinta
forma de buscar os resultados restaurativos almejados, onde são impostas condições ao
condenado e se cumpridas o isentará do cárcere, como a prisão domiciliar, a obrigação de
se dirigir a um supervisor, a proibição de exercer certas condutas, como utilizar álcool,
drogas e armas de fogo, além do encaminhamento à prestação de serviços á comunidade e
a reparação do dano. Estas possibilidades somente podem ser aplicadas no caso da lei não
estipular uma pena mínima, quando a pena não ultrapassar dois anos de prisão e ainda,
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quando a medida não coloque à sociedade em risco ou quando a medida tenha uma relação
direta com os fins da pena, de acordo com a lei penal.340

4.3.4 Austrália

Nenhuma dúvida resta para os doutrinadores que a Austrália seguiu o modelo da
sua vizinha Nova Zelândia em matéria restaurativa, primando por ações voltadas ao
público juvenil, apesar de contemplar o público adulto. De acordo com o Australian
Institute of Criminology a busca pela solução de conflitos mediante conferências ocorreu
no início da década de noventa para ambos os públicos. 341
O projeto-piloto foi implantado no Estado de Nova Gales do Sul, na cidade de
Wagga-Wagga em 1991, o que determinou o nome do projeto a ser Wagga Model, onde o
consultor de polícia Jonh MacDonald, estabeleceu uma ligação entre duas realidades
distintas, de um lado a teoria de Reintegrative Shaming de Jonh Braithwaite de 1989 e do
outro lado a legislação da Nova Zelândia que contempla os family group conferences
datados do mesmo ano. O modelo Wagga ocorre através das conferências, porém a
iniciativa é da própria polícia como forma do caso somente chegar aos tribunais quando
necessário e ainda como forma de evitar o estigma do processo penal judicial. Mas nem
todos os Estados Australianos seguiram este modelo restaurativo, mesmo assim este
modelo foi adotado por vários países como o Reino Unido, com possibilidades de solução
para o conflito ainda na fase policial.342
No modelo Wagga participam de maneira voluntária das conferências o jovem
infrator, as famílias, os advogados, os policiais, a vítima e seus apoiadores. Caso a vítima
não deseje participar, poderá enviar um representante, com poder de veto para a solução
final apresentada pelo grupo. A polícia e em alguns casos o Tribunal, encaminham os
interessados a participar da conferência, cujos requisitos são a idade do infrator ser
compreendida entre 10 e 17 anos de idade, com infrações que estejam submetidas ao
procedimento sumário, como o furto, o roubo, o dano patrimonial e as desordens em geral,
340
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excluídas as ofensas sexuais, crimes com resultado morte ou ainda alguns crimes
envolvendo drogas. O conflito é encaminhado ao Departamento of Juvenile Justice onde o
jovem é recebido por um administrador de conferências, que nomeia um facilitador
(conferece convenor). Uma avaliação realizada pelo New South Wales Bureau of Crimes
Statistics and Research apontou um nível elevado de satisfação dos participantes. 343
Em Nova Gales do Sul o projeto Wagga, com início em 1991, através da polícia
até 1994. Entre 1994 e 1997 quem coordenava esse projeto eram os mediadores e em 1997,
depois da aprovação do Young Offenders Act, passou a figurar as convenções de
conferência. Atualmente, quem encaminha o caso para a conferência, tanto é o Tribunal
como a polícia.344
Vários modelos de Justiça Restaurativa foram implantados na Austrália, onde na
Australian Capital Territory – Canberra, mesmo sem uma base legal, foi admitido o
modelo Wagga para adultos que cometem infrações. As conferências tiveram início desde
1994 através da Polícia Federal Australiana, contando com a presença de um facilitador,
um policial e quatro apoiadores para o jovem infrator, restando excluídas infrações que
envolvam crimes sexuais, violência doméstica e direção sob o efeito de álcool. Pesquisas
demonstraram que os jovens que não eram submetidos às práticas restaurativas em razão
do crime praticado está excluído do rol daqueles permitidos, tiveram um elevado índice de
reincidência, o que conduziu a discussão sobre a ampliação destas práticas também a
crimes mais graves.345
Na região de Victoria funciona desde 1995 o Juvenile Justice Group
Conferencing Pilot Program, cujo programa utiliza métodos semelhantes aos pregados
pela filosofia restaurativa, mas com características próprias, enquanto modelo alternativo
de conflitos. Estão envolvidos neste programa, o Tribunal de menores de Victoria, a polícia,
a Assistência Legal e o Departamento de Recursos Humanos. É indispensável que o jovem
admita a autoria do crime, onde diferentemente de outras localidades autralianas, o foco
maior é para os jovens infratores que tenham cometido crimes de maior gravidade. Podem
participar destas conferências o jovem infrator, a vítima, os familiares, policiais,
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advogados, membros da comunidade e interessados. Caso a vítima não deseje participar
poderá enviar um representante.346
Na Austrália do Sul foi implanto um programa restaurativo em 1993 com a
denominação de Young Offenders Act, cuja atuação ocorre antes mesmo do caso chegar à
via judicial, dentro da atividade de diversão, onde o encaminhamento ocorre através da
polícia. É nomeado um facilitador para o caso (Youth Justice Coordinator), com a
participação de um policial (Police Youth Officer) com poder de veto sobre a decisão
proposta pelas partes. Foi atestado um alto índicede satisfação das vítimas participantes.347
Na Austrália Ocidental desde 1993 existem dois projetos-piloto de nome Juvenile
Justice Teams, com ligação direta com a Justiça, contando com a participação da polícia
local, agências de educação e bem-estar social e comunidades aborígenes. O programa foi
formalizado em 1994 através do Young Offenders Act, voltado para jovens entre 10 e 17
anos de idade, que tenham cometido infrações de pequeno potencial. A partir da admissão
da culpa na infração, os mesmos são encaminhados ao programa pela polícia, promotores e
juízes, porém, se este jovem dirigido ao programa pertencer a alguma minoria, poderá
conduzir uma pessoa representando esta comunidade. O Programa não contempla crimes
que tenham ocorrido mediante violência sexual ou com grave violência física ou ainda nos
crimes de trânsito, mas existe previsão para a ampliação para a cobertura em caso de
crimes mais graves.348
Na região da Tasmânia, o projeto restaurativo teve início em 1995 por meio da
capacitação de policiais para atuarem nestes casos, mas a formalização ocorreu em 1997. O
programa acontece através dos círculos de conferência, antes da atuação judicial, sob a
atribuição da polícia, após o reconhecimento voluntário da culpa pelo jovem infrator, com
idade entre 10 e 17 anos. Estão excluídos do programa crimes sexuais, que tenham
ocorrido com ofensas violentas ou ainda cometidos com o uso de armas perigosas.349
Na região Norte desde 1995 a polícia tem desenvolvido as conferências
restaurativas, sendo assim como na maioria das regiões antes apresentadas, necessário que
o jovem infrator reconheça voluntariamente a sua culpa no crime, além do consentimento
da vítima para participar da conferência, excluída a violência sexual e a doméstica. A partir
346
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de 1999 o Departamento of Correctional Services iniciou as conferências restaurativas
para infratores com idade entre 15 e 16 anos e que tivesse cometido crimes patrimoniais
numa situação de reincidência.350
Percebe-se que as práticas restaurativas tiveram forte influência indígena em cada
local onde teve início os primeiros movimentos restaurativos mundiais, com destaque para
a Nova Zelândia, Austrália e Canadá, cujas raízes dos seus primeiros habitantes e a forma
como resolviam as suas diferenças levaram à condução da metodologia restaurativa, cujo
movimento acabou resgatando a cultura destes povos que havia sido esquecida pela
imposição da cultura dos seus respectivos colonizadores.
Analisando os modelos restaurativos espalhados pelo mundo, nota-se que as
maiores influências são provenientes do modelo Wagga Wagga da Austrália, através das
ações conduzidas pela atividade policial, voltadas para os menores infratores, além do
modelo extraído da Nova Zelândia com uma abordagem mais aberta, contando com a forte
participação da comunidade e com a parceria do Poder Judiciário, com programas
ampliados para o público adulto. Porém, cada programa, apesar das características em
comum, desenvolveu também as suas práticas a partir das próprias particularidades,
restando claro que estas diferenças não conduzem ao prejuízo quanto aos resultados, o que
demonstra a possibilidade de adaptação da Justiça Restaurativa a cada realidade local,
respeitando o pluralismo e as diferenças culturais e de casos concretos.

4.3.5 Estados Unidos

O início dos programas restaurativos nos Estados Unidos foi impulsionado pelos
conflitos laborais dos trabalhadores da estrada de ferro, no final do século XIX. Em 1913
foram instituídas as Comissões de Conciliação e em 1947 o Bureau de Mediação Federal.
Posteriormente, as atividades de conciliação foram estendidas aos casos envolvendo
questões mercantis com o uso da arbitragem; aos casos envolvendo atitudes
discriminatórias em razão de raça, cor ou origem nacional, através do Community
Relations Service instituído em 1964; os conflitos de ordem sexual em 1966; aos conflitos
conjugais, através de um programa judicial que prevê uma tentativa de mediação antes do
350
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juiz conhecer o caso; nos casos de disputas institucionais, departamentais e políticas;
conflitos entre inquilinos e proprietários de imóveis; questões ambientais e nos conflitos
envolvendo relações de consumo. Destacam-se, ainda, os programas alternativos
específicos para os casos de lesões corporais e para intervir nos casos de conflitos dentro
do ambiente prisional.351
Na América do Norte existem atualmente diversos programas voltados para a
mediação de conflitos, com a maioria deles envolvendo a comunidade, independente
economicamente e funcionalmente do Governo e do Poder Judiciário, onde os conflitos são
resolvidos nas bases populares. Os chamados Community Boards são formados por uma
equipe autônoma de cidadãos envolvidos na manutenção da ordem social de determinados
pontos da cidade, em pareceria com a polícia e o Judiciário, buscando soluções e respostas
para a criminalidade urbana, tanto de maneira preventiva como também buscando a
solução de casos concretos. O Community Boards de São Francisco instituído em 1977,
cuja formação teórica veio do advogado Ray Schnholtz, foi utilizado como modelo para
outros Estados visando às práticas de mediação, cuja ação tem se apresentado como
satisfatória na promoção da paz social, na redução dos conflitos e das suas tensões sociais e
raciais, na prevenção dos conflitos de vizinhança, dos bairros e da cidade como um todo.352
Destaque para a mediação nas escolas, dirigidas aos estudantes, muitas vezes
conflitos envolvendo questões raciais e entre os estudantes e quadro administrativo da
escola, estimulando os menores a solucionar os seus próprios conflitos, numa atmosfera
pacífica, fundada no respeito, na segurança e na participação, buscando a reconstrução das
relações quebradas. 353
Em Nova Iorque surge o Small Clains Court, voltado à solução dos crimes de
menor potencial ofensivo, oriundo de experiências de outros Estados como, Kansas,
Oregon e Illinois, desde 1912. A partir de uma lei 1981 surgiram vários centros de
mediação em Nova Iorque, com direção a cargo de ONGs, mas mantendo pareceria com o
sistema penal local. O processo acontece a partir do recebimento da queixa pelo Promotor
de Justiça, logo após ocorre à audiência com a vítima e o seu agressor, onde um
representante do centro de mediação junto ao Tribunal decide pela conveniência e
oportunidade da mediação, com limite financeiro previamente fixado e, ainda, com prazo
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fixado entre oito e quinze dias após a queixa, cujo descumprimento dos acordos tem sido
no número de apenas 8% das mediações propostas. 354
Destaque também para o programa Victim Offender Reconciliation (VORP),
oriundo do Canadá. É um programa de mediação penal com pequena intervenção estatal,
embora em algumas situações seja importante a intervenção feita por policiais locais. O
programa atua também no momento após a condenação penal, sujeitando o condenado a
um período de prova, que poderá recair numa tentativa de acordo entre as partes. Voltado
para crimes patrimoniais (maioria), agressões verbais e nos crimes em que tenham ocorrido
violência física.355
O procedimento consiste em encontros entre a vítima e o infrator, a partir do
reconhecimento deste quanto à autoria da infração, no início da ação penal. Os encontros
apontam para três fatores, que são os fatos, os sentimentos e os acordos. O mediador é
quase sempre alguém voluntário da comunidade, treinado para tal fim, sem impor suas
vontades ou pensamentos individuais. Os participantes têm a oportunidade de deliberar
sobre o resultado do encontro, além de serem estimulados a contar suas versões da história,
fazer perguntas recíprocas sobre o ocorrido e a discutir sobre o impacto da experiência em
suas vidas. Caso cheguem a um acordo, este é assinado, podendo consistir em indenização,
prestação de serviços à vítima ou à comunidade, caso sejam conhecidos o acordo poderá
determinar o novo comportamento entre as partes. O VORP favorece a vítima, seja por
meio da reparação do dano, seja ainda pelo seu fortalecimento, através da possibilidade de
expor seus sentimentos e pela troca de informações.356
O VORP favorece a vítima, seja por meio da reparação do dano, seja ainda pelo
seu fortalecimento, através da possibilidade de expor seus sentimentos e pela troca de
informações Quanto ao ofensor, este tem a oportunidade de ficar frente àqueles contra
quem cometeu um dano, podendo ouvir das próprias vítimas as consequências dos seus
atos, sendo encorajados a assumir as consequências dos seus atos, onde pelo fato de
participarem ativamente do processo, inclusive quanto à sua decisão final, o ofensor da
mesma forma que a vítima, sai fortalecido do processo. 357
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A maioria dos casos são enviados ao VORP pela via judicial, mas existem
exceções, conforme já foi mencionado, alguns são encaminhados ao programa pela via
policial ou ainda a própria vítima ou o ofensor procuram o programa. Na clássica forma
Americana, a maioria dos casos são encaminhados pela Corte e o acordo redunda numa
sentença, onde o ofensor fica em livramento condicional enquanto cumpre o que foi
acordado e assinado.
Quanto aos resultados, estes são animadores, pois apesar de apenas a metade dos
casos chegarem ao momento do encontro, em quase todos os casos o acordo é obtido com
a satisfação das partes, entre 80% e 90%. Um estudo sobre o Programa VORP no meiooeste dos Estados Unidos realizado por Robert Coates e John Gehm 358 , obteve a
informação de que apenas 11% das vítimas expressaram algum tipo de participação, 97%
afirmaram que fariam tudo de novo e que recomendariam aos amigos que participassem,
caso algum dia fosse necessário, sendo evidente a satisfação das vítimas. Mesma satisfação
acontece por parte dos ofensores, onde a mesma pesquisa demonstrou o nível de satisfação
de 91%. Os ofensores expressaram um grau de conscientização maior em relação às
vítimas como pessoas, entretanto, reconheceram a experiência ser bastante difícil,
avaliando o encontro como a melhor e a pior parte do procedimento, percebendo este
momento como uma espécie de punição. Pesquisas demonstraram uma significativa
redução na reincidência criminal e ainda 80% das vítimas e dos ofensores com a sensação
de que a justiça tinha sido feita no seu caso em particular, com várias noções do que seria
justiça.359

4.3.6 Itália

A Constituição Italiana contempla no seu artigo 112 o Princípio da
Obrigatoriedade da Ação Penal, daí a dificuldade de implantação de programas de
mediação. Porém, a legislação direcionada a Infância e Juventude traz dispositivos que
permitem a aplicação de medidas alternativas, o que facilitou a implantação de práticas de
mediação a partir da década de noventa, voltadas para este público, inicialmente nas
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cidades de Turim e Bari, depois sendo ampliado para outras localidades, inclusive servindo
de base para as práticas de Milão. 360
Em Milão, a mediação pode ocorrer antes ou depois de iniciada a apuração da
infração penal, onde com relação à medida anterior à investigação, existem três
dispositivos legais que permitem esta possibilidade. O primeiro diz ser possível que o juiz
determine a mediação, após averiguar sobre a personalidade do menor, sobre a relevância
social do fato, com o fim de perceber o seu grau de responsabilidade, podendo utilizar o
parecer de um especialista. O segundo dispositivo diz que, ocorrendo um fato de menor
potencial ofensivo, além de ocasional por parte do jovem, o Ministério Público pode
pleitear o arquivamento, fundamentando com o argumento dos prejuízos emocionais de um
processo, quando desnecessário, sendo proposta a mediação neste caso. O terceiro caso que
possibilita a mediação antes do processo, ocorre quando se tratar de Ação Penal Privada,
onde o MP tem a faculdade de buscar a conciliação entre as partes. Caso seja iniciada a
ação poderá ser proposta a suspensão do processo, com determinações judiciais para a
reparação do dano ou propondo a conciliação do menor infrator com a vítima.361
Torna-se necessário que o menor tenha a idade entre 16 e 18 anos e que não seja
reincidente e que a vítima não tenha idade inferior a 14 anos. É necessária a constatação
antecipada da responsabilidade do menor acusado. O Juiz recebe o consentimento do
menor e dos seus pais, além da concordância da vítima em participar da prática restaurativa
e encaminha para o Ufficio per la Mediazione. O mediador busca um contato por telefone
com os envolvidos a fim de verificar se existe viabilidade na mediação e para explicar em
que ela consiste. Após o encontro, os dados colhidos são encaminhados ao magistrado,
respeitado o Princípio da Confidencialidade. O resultado positivo da mediação poderá
consistir não somente com relação à possibilidade de reparação material dos danos, mas
também quanto à reparação simbólica, através de ações voltadas a reconstruir a relação
entre as partes ou que expresse uma mudança de algum modo no relacionamento entre
ambos. Poderá ainda ocorrer à declaração de irrelevância do fato ou ainda o perdão
judicial.362
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4.3.7 França

As práticas restaurativas na França, ao contrário das experiências em outros países,
aconteceram de maneira pragmática. A partir da década de noventa, alguns juízes e
promotores começaram a implantar programas de mediação inseridos na chamada “Justiça
de Proximidade”, voltada para lugares com maior índice de problemas sociais. A mediação
foi regulamentada em 1993, permitindo aos Procuradores da República que busquem a
mediação penal com a concordância dos interessados, sempre que a mesma se mostre
como o meio mais adequado para a solução do conflito. A mediação passou a ser
denominada nestes casos de “terceira via”, ao lado do processo judicial e do arquivamento,
aplicada aos casos de violência física, conflitos de família, o não pagamento de pensão
alimentícia, que é um caso de crime na França, nos crimes de dano, crimes cometidos
mediante violência moral, crimes contra a honra, ameaça, alguns crimes patrimoniais como
o furto, o estelionato, a apropriação indébita e os crimes de falso.363
A mediação penal na França foi erguida sob duas bases, a mediação delegada e a
mediação retida. No primeiro caso, o problema é encaminhado pelo Procurador de Justiça
às entidades voltadas à mediação ou à proteção das vítimas, cuja finalidade maior destas
várias associações espalhadas pelo país é a reparação do dano pelo infrator. Na mediação
retida os casos são tratados pelo Poder Judiciário através das Casas de Justiça e de Direito,
surgidas na década de noventa em Paris regulamentadas pela lei 98-1163 de 1998, sendo
uma Instituição forte e solidificada como forma de alternativa à Justiça. Nestes locais
existem vários serviços jurídicos como forma de facilitar o acesso à Justiça e a mediação
como forma de solucionar pequenos conflitos, especialmente os crimes contra o patrimônio.
Estima-se que ocorrem mais de 50.000 mediações anuais. 364
No caso ainda da mediação retida uma das características é a presença de
mediadores que são em regra, operadores do direito, aposentados, remunerados pela
participação por caso, com a obtenção de um número satisfatório de acordos dentro de um
breve tempo de duração. Na mediação delegada de maneira diferente, a capacitação dos
mediadores acontece num nível de melhor qualidade, onde as funções são exercidas em
duplas, porém constatou-se que o número de acordos aconteceu em menor número, posto
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que o tempo de debates entre os participantes é mais longo. Nas Casas de Justiça e de
Direito o tempo médio de duração dos processos é de 34 dias, podendo chegar até 137 dias.
São contemplados casos de crimes mediante violência física, que são maioria, crimes de
violência doméstica, danos, violência moral, furto e fraudes, onde o índice de satisfação
chega a 62,6%, com obtenção de melhores resultados nos crimes contra o patrimônio.365
Além da mediação conduzida pelo Ministério Público às associações de apoio às vítimas
de crimes e a mediação ocorrida nas Casas de Justiça e de Direito, destaca-se também na
França a mediação de bairro ou a mediação para solucionar conflitos de vizinhança,
buscando solucionar não somente os conflitos penais, mas todos os outros que possam
afetar o bem-estar da comunidade, como as próprias ofensas entre vizinhos e familiares.366

4.3.8 Bélgica

A Bélgica é um país que vem se destacando em matéria restaurativa, com a
implantação do Instituto European Forum of Restorative Justice que tem proporcionado
debates, conferências e estudos nesta temática. Destaque para círculos de conferência
familiar, especialmente voltados para o tratamento de menores. As primeiras experiências
restaurativas ocorreram em 1987 voltadas para jovens infratores, buscando que os mesmos
assumissem a responsabilidade pelos danos causados às vítimas. A partir de 1993 tem
início à busca pela ampliação da mediação para outros casos e desde o ano de 2000 a
mediação tem sido aplicada a mediação penal na fase de execução da pena. 367
De acordo com o artigo 216 do Código de Instrução Criminal Belga, o processo é
transmitido aos serviços que funcionam nas Casas de Justiça dentro da circunscrição do
Ministério Público. O assistente de justiça procura um contato individual com cada um dos
envolvidos, objetivando proporcionar um encontro entre eles, caso haja concordância é
marcada a mediação visando um acordo, que se não for alcançado, retorna à atribuição do
Ministério Público. Caso seja firmado o acordo, após o seu cumprimento, o MP arquiva o
processo.368
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4.3.9 Portugal

A primeira e única prática restaurativa que se tem notícia em Portugal, voltada
para os casos que envolviam crimes, ocorreu a partir de um protocolo assinado entre a
Faculdade de Direito do Porto e o DIAP do Porto em 2004, até antes da edição da Lei
21/2007. Neste caso, quando o Ministério Público se deparava com crimes onde
preponderava o interesse particular, nos quais era necessária a queixa crime por parte do
ofendido, enviava uma carta ao mesmo e ao possível ofensor para informá-los acerca da
mediação como forma de resolver o conflito. Os crimes acobertados pelo processo de
mediação eram o de injúria, a ameaça, ofensa à integridade física de menor potencial lesivo
e o crime de dano. Em muitas situações existiam ligações pessoais entre ofensor e ofendido,
tanto em grau de parentesco como ainda por se tratar de vizinhos, colegas de trabalho ou
amigos. 369
Segundo Josefina Castro 370 , o processo de mediação ocorria num gabinete
reservado, em atenção à privacidade dos envolvidos, contando com a presença do
mediador, o agente, a vítima, advogados, familiares e amigos em alguns casos, onde todos
poderiam intervir na sessão. Em regra o encontro reclamava a presença da vítima, embora
tenha ocorrido o registro de poucos casos em que a mesma não compareceu. Conforme
relato, esta prática restaurativa apenas era possível para os crimes que não fossem de
natureza pública, em respeito ao Princípio da Legalidade, onde o Ministério Público
encaminhava o caso ao centro de mediação a fim de evitar uma possível queixa e
consequentemente o processo criminal. Caso o acordo não ocorresse, a investigação
prosseguia rumo ao processo judicial.
Tratava-se de uma prática restaurativa bem peculiar, posto que existia uma
mistura da mediação vítima e infrator e da conferência de grupo familiar, em razão da
presença de um mediador desempenhando um papel de facilitador e por outro lado, pelo
fato da presença e participação ativa da família e de membros da comunidade que se
interessavam. Porém, aquela prática mais se aproximava da mediação, pois não se
vislumbrava uma atividade contínua a partir do círculo, como forma de buscar uma
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verdadeira reintegração dos envolvidos. Conforme relatado, a prática se encerrava com o
acordo. 371
Com a entrada em vigor da lei 21 de 12 de junho de 2007, foi implantado um
regime inovador em matéria processual penal em Portugal. Surge a mediação positivada,
cuja entrada em vigor ocorreu trinta dias após a publicação da referida lei para os crimes
privados ou que dependam de iniciativa do ofendido ou de seu representante legal. Neste
processo, a vítima atua de maneira bastante ativa, no sentido de poder desistir da queixa até
o término do processo em primeiro grau, em razão da ocorrência de um acordo, segundo
determina o art. 116, 2 do Código Penal Português. 372
Alguns crimes são excluídos do rol daqueles que podem participar da mediação
penal, sendo eles, os crimes cuja pena máxima não ultrapasse cinco anos, crimes contra a
família, incluindo maus tratos e o não pagamento de pensão alimentícia, nos crimes de
peculato, corrupção e tráfico de influência e, ainda, nos crimes contra a liberdade e a
autodeterminação sexual. 373
Inicialmente, é preciso verificar a voluntariedade dos participantes, para só então
seguir no processo. Caso não seja obtido o acordo ou o processo de mediação ultrapassar
três meses, o mesmo voltará para as mãos do Ministério Público que dará prosseguimento
ao feito, mas se houver acordo, de igual modo o processo será avaliado pelo mesmo órgão
para fins de atenção ao art. 6, que proíbe a aplicação de penas privativas de liberdade,
contra a dignidade humana e ainda que ultrapasse seis meses de duração. Poderá ainda o
Ministério Público homologar a desistência da queixa no prazo de cinco dias ou em caso
de descumprimento do acordo, poderá a vítima renovar a queixa, com a reabertura do
inquérito, de acordo com o ponto 4 do art. 5º da mesma lei. 374

4.3.10 Alemanha

O movimento restaurativo na Alemanha teve início na década de oitenta, por meio
da absorção de técnicas de conciliação entre vítima e ofensor na busca de solução em
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conflitos penais, na justiça criminal de adultos e nos atos infracionais praticados por
menores. Surgiu a partir de vários debates sobre o tema, através de seminários, congressos
e discussões em diversos setores da sociedade alemã. Ultrapassada a fase inicial de
compreensão do tema, surgem os primeiros projetos pilotos. O primeiro projeto foi
denominado de Tater-opfer-Ausgleich (conciliação entre vítima e ofensor) na cidade de
Braunscheweig em 1985, por meio de uma instituição integrante da administração pública,
a Assistência Judicial de Jovens, introduzida no Ordenamento Alemão desde 1923,
atuando por meio do fornecimento de dados sobre o jovem quanto às suas características
pessoais e sociais à autoridade judicial por ocasião da aplicação da sanção em razão da
infração cometida e, ainda, acompanhar o cumprimento da medida imposta com o fim de
reintegrar o jovem infrator à sociedade, além de buscar a redução da sobrecarga de
processos no Tribunal que julgava os casos de menor potencial ofensivo, diminuir os
custos do processo penal, promover a celeridade processual.375
Posteriormente, surgem quatro projetos de destaque, dentre eles, o Handschag
(aperto de mãos), na cidade de Reutlingen, na seara da infância e juventude, por proposta
do Instituto de Ciências da Educação da Universidade de Tubingen e da Associação
denominada Ajuda para a Auto-ajuda, com a promoção do Ministério Federal da Juventude,
Família, Mulher e Saúde. Em razão da ausência de uma ligação institucional à
administração da justiça, não existia uma previsão absoluta da suspensão do procedimento
judicial, muito embora a conciliação ocorresse dentro da via da diversão. O outro projeto
era o Die Waage desenvolvido em Colônia, tendo surgido a partir da iniciativa de uma
juíza que atuava junto a menores Ruth Herz, criadora da Associação para o fomento da
conciliação autor-vítima. O terceiro ocorreu nas cidades de Munique e Landshut,
denominado Ausgleich (conciliação), implantado em conjunto pela Promotoria da Infância
e Juventude, pelo Escritório de Proteção de Menores, pela Assistência Judicial e pela
Associação Die Brucker (a ponte), com o objetivo maior de promover a aplicação de
medidas pedagógicas voltadas para os jovens, pois muito embora fossem previstas, eram
pouquíssimo utilizadas pelo Judiciário. O quarto projeto era voltado para o público adulto,
implantado de início na cidade de Tubingen pela Assistência Judicial, expandindo-se para
as cidades de Bochum, Dusseldorf, Hagen e Hamburgo. 376
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Em razão da implantação dos projetos restaurativos, ocorreram algumas alterações
na legislação processual penal alemã como forma de melhor aplicar as mudanças trazidas
pelas práticas restaurativas, onde a maior delas foi a localizada nos §§ 153 e 153ª do
Código de Processo Penal em 1993. O dispositivo alterado permite que o Ministério
Público não prossiga na persecução penal quando se tratar de crime cuja pena mínima seja
inferior a um ano ou que possa ser cumprida através do pagamento de multa, a
culpabilidade do infrator seja pequena e não exista interesse público na persecução penal.
Neste caso, quando as consequências do delito tenham sido ínfimas, torna-se desnecessária
a concordância do Tribunal no momento do arquivamento. O Ministério Público pode
adiar o oferecimento da denúncia por até seis meses, buscando oportunizar as partes um
acordo que poderá conduzir ao arquivamento. Poderá ocorrer o arquivamento mediante um
acordo voluntário nos crimes de aborto, lesão corporal leve, contra a honra, furto,
apropriação indébita, crimes ambientais, receptação e na falsificação de documentos. 377
Outra reforma importante na legislação, ocorreu com relação à conciliação entre a
vítima e o ofensor que alterou o § 45 do Tribunal de Jovens, cuja alteração foi no sentido
de permitir ao Ministério Público, que além da constante previsão de paralisação da
persecução penal quando o infrator estivesse cumprindo medida sócio-educativa, fosse
equiparada à medida educativa ao esforço do infrator em chegar a um resultado positivo
com a vítima quanto à reparação do dano. Sendo assim, o infrator jovem passou a dispor de
seis meses para o cumprimento da medida imposta, onde uma vez cumprida ensejará no
arquivamento da persecução penal.378
A ideia de reparação aparece em várias passagens da legislação, desde o inquérito
até a execução da pena. Outro dispositivo que merece destaque é o § 380 da lei Processual
Penal que determina a obrigação da busca pela conciliação, como pressuposto ao exercício
da ação privada, nos crimes de violação de domicílio, a injúria, a ameaça e o dano. 379

4.3.11 África do Sul
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As experiências restaurativas realizadas no Continente Africano despertam a
atenção dos estudiosos do tema em todo o mundo, dadas as suas particularidades. Assim,
como o modelo restaurativo da Nova Zelândia influenciou o Canadá e estes juntos
influenciaram a Austrália, os pesquisadores concordam que todos estes juntos contribuíram
para as práticas africanas. 380
Todos os relatos sobre as práticas restaurativas na África do Sul começam a partir
da menção a denominada Comissão da Verdade. No período da transição democrática que
viveu aquele país, precisamente na década de noventa, graves e terríveis violações aos
direitos humanos ocorreram naquele lugar e que precisam de respostas por parte do novo
Governo chefiado pelo líder Nelson Mandela, um dos maiores símbolos contra o regime do
Apartheid, praticado pelo governo do Partido Nacional desde 1948. O novo líder teve nas
mãos uma importante decisão, que era ou deixar para trás as graves violações à população
negra ocorridasa naqueles anos pretéritos ou buscar a punição contra quem as realizou.
Manter-se inerte geraria revolta pela maior parte da população que fora vítima destes
crimes e buscar a verdade somente poderia ocorrer através de muitos recursos os quais o
governo não dispunha naquele momento, além de uma barreira que era a disposição
Constitucional que Nelson Mandela teve que negociar com o governo anterior, concedendo
anistia aos que tivessem cometido estes crimes no passado, o que poderia redundar numa
grave crise econômica pela saída da pequena população branca detentora da maior parte
das atividades econômicas do país. Deste modo, o mais conveniente foi à implantação da
Comissão da Verdade e da Reconciliação (Truth and Reconciliation Comission). 381
A Comissão da Verdade foi designada para investigar as violações ocorridas
contra àquela comunidade no período de 1960 a 1994, formada por dezessete membros e
presidida pelo Arcebispo Desmond Tutu. A base filosófica foi à doutrina cristã, sendo
pregado o perdão e a arrependimento, além da expressão africana ubuntu, termo que tem
trazido vários significados e que é visto como de difícil entendimento pela cultura
ocidental, embora estes significados sejam semelhantes na sua essência, traz a ideia geral
de “minha humanidade está interligada à sua”, disseminando a noção de generosidade,
solidariedade, dentre outros significados semelhantes. A Comissão da Verdade e da
Reconciliação buscou ampliar o termo ubuntu em consonância com o discurso sobre os
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direitos humanos e a Justiça Restaurativa e, a reconciliação como forma de pacificação
destes conflitos. 382
A Comissão da Verdade foi composta de três Comitês, o referente à violação de
Direitos Humanos, o da Anistia e Reparação e da Reabilitação. O Comitê encarregado de
investigar as violações contra os direitos humanos realizou audiências para a oitiva das
vítimas e testemunhas destes crimes, concluindo suas atividades com a entrega de um
relatório final em 1999. O Comitê da Anistia teve como atribuição a concessão da anistia
aos autores destes crimes que comprovassem a motivação política e que se
comprometessem a confessar integralmente os seus atos. O Comitê de Reparação e
Reabilitação tinha a tarefa de emitir recomendações ao governo com relação aos recursos
para o ressarcimento das vítimas. Além destes trabalhos específicos dos comitês, podia a
Comissão da Verdade realizar investigações próprias, cujo fim maior era o de promover à
paz nacional, através do esclarecimento dos fatos passados, tendo gerado algumas
frustrações, posto que para a maioria da população as investigações tinham o caráter
retributivo, enquanto a comissão buscou a solução dos conflitos por meio de uma cultura
antiviolência, dentro de uma prática restaurativa, concedendo anistia nas situações acima
elencadas, onde sob este aspecto foi percebida e avaliada de maneira satisfatória dentro de
um contexto de transição política, através da implantação do compromisso da reconciliação
para as gerações presentes e futuras.383
As práticas de mediação e solução de conflitos na África do Sul ocorreram nas
décadas de setenta e oitenta, tendo sido abolidas em razão do regime de ditadura, que
imprimia a violação a direitos humanos, a não existência do devido processo legal,
inclusive sem a possibilidade de defesa através de advogados. Mesmo assim, a política
restaurativa fora implantada, onde segundo Amanda Dissel384, no início dos anos noventa,
com a implantação da democracia naquele local, o Estado estava voltado ao diálogo com a
sociedade civil, onde o National Institute for Crime Prevention and Reintegration off
Offenders buscou a solução dos processos através da diversão por meio das Family Groups
Conferences, principalmente em conflitos envolvendo jovens, positivada através de uma lei
discutida ao longo de três anos com entrada em vigor no ano de 2.008, sob o título Child
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Justice Bill, trazendo dispositivos expressos sobre práticas restaurativas, como é o caso dos
arts. 61 e 62.
Segundo ainda Amanda Dissel385, existe na África do Sul programas restaurativos
voltados para adultos infratores, como é o caso do projeto-piloto que busca a solução dos
conflitos através da conferência entre vítima e ofensor. Nestes encontros participam o
agente e a vítima, posto que sem a presença desta o encontro não ocorrerá, além do
mediador, familiares ou amigos de ambos, estes últimos participando ativamente dos
debates em torno do equilíbrio social rompido pela prática criminosa. Os encontros terão a
duração necessária à solução do conflito e em caso de êxito, será lavrado um termo pelo
mediador que será encaminhado a entidade que tiver conduzido o caso para o VOC
(Victim-offender conferencing). Neste caso, cada magistrado dará o destino que melhor
entender para este acordo dentro do processo judicial. Porém, existe divergências no
sentido de alguns entenderem que mesmo com a existência do acordo, o autor da infração
deva de igual modo ser processado e julgado por sua conduta criminosa, cujo acordo deva
conduzir a uma pacificação social e não judicial 386, enquanto outros estudiosos do assunto
sustentam que o acordo pode conduzir ao arquivamento do processo, sendo percebida a
vigência do Principio da Oportunidade, tanto por parte do magistrado como ainda por parte
do Ministério Público quanto à medida que deva ser aplicada diante da existência de um
acordo entre vítima e infrator mediante os círculos restaurativos.387
Os acordos, apesar de receberem conteúdos variados, podem conduzir a um
pedido de desculpas, uma obrigação de restituição, ou à reparação dos danos morais ou
materiais causados à vítima, uma reconciliação, a desistência da queixa por parte da vítima,
um compromisso para uma mudança de atitudes, dentre outros. Caso não exista um acordo
entre as partes, o processo será conduzido para a entidade que encaminhou o caso para o
VOC e seguirá o seu curso judicial normal. Os crimes mais dirigidos para o VOC são a
injúria, a difamação, ofensa à integridade física, o dano e o furto. Apesar da não existência
até o presente momento de uma lei que preveja estas conferências, as mesmas têm seguido
um rito sistematizado dentro da realidade sul-africana, voltadas aos crimes de menor
potencial lesivo, assim como é o caso das práticas restaurativas em Portugal.388
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4.3.12 Alguns Países Asiáticos

O movimento restaurativo passou a adquirir uma maior repercussão nos países
asiáticos nas últimas décadas. De um modo geral, até a década de setenta, as atenções eram
pouco voltadas para a figura da vítima, surgindo a partir daí alguns estudos em Singapura,
na Tailândia e na Indonésia. No Japão, a partir da década de oitenta, o legislador previu o
instituto da indenização a ser paga à vítima. A atuação conferida à vítima atualmente no
processo judicial japonês é bem semelhante ao que acontece em Portugal, podendo em
alguns crimes que se procede mediante queixa, decidir sobre o seu prosseguimento ou não.
Porém, quanto à Justiça Restaurativa nestes países, esta apenas surgiu em meados do
século XX, a partir da década de noventa. 389
Segundo Tatsuya Ota390, a Justiça Restaurativa é uma realidade bastante recente
na Ásia, sendo muito pouco encontrados, mas no Japão, onde se prima sempre pela
reconciliação, alguns juízes e promotores, aconselham que as partes dialoguem e entrem
em acordo fora do processo, cujo acordo será levado em consideração durante o
julgamento. A partir da lei de proteção às vítimas, datada de 2002, a doutrina local
começou a falar no termo “mediação penal”, onde o acordo entre a vítima e o ofensor fora
do processo surtirá efeitos de uma reconciliação judicial, significando que em caso de
descumprimento por parte do ofensor, a vítima poderá executá-lo mediante uma nova ação
judicial. Na verdade, neste ponto não podemos entender que se trate de uma prática
totalmente restaurativa já que ocorre sem a presença de um facilitador e ainda pelo fato da
mesma não buscar a reintegração social de ambos.
Apesar do Japão ainda não possuir práticas que recebam a denominação de
“restaurativas”, algumas medidas conduzem a este caminho, como por exemplo, a
possibilidade conferida à atividade policial no sentido de buscar resolver alguns conflitos
ao invés de dar prosseguimento às queixas nos crimes de menor gravidade, como o furto
ou a apropriação indébita, devendo ser o infrator primário e de bons antecedentes. Segundo
o art. 246 do Código Penal Japonês, o policial poderá conduzir a vítima no sentido de
possibilitar que se expresse diante do infrator, podendo o policial adverti-lo em razão da
sua conduta ou ainda determiná-lo a compensar os danos sofridos pela vítima.
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Em Singapura tem-se na verdade, os primeiros passos que conduzem às práticas
restaurativas, especificamente nas Compoudend Offences, ou seja, nos crimes de menor
gravidade, como nas ofensas verbais, pequenos danos físicos, nos danos materiais, onde o
infrator pode procurar à vítima para juntos firmarem um acordo, havendo autorização do
Tribunal para que neste caso o processo tenha fim. Mesmo que o acordo seja descumprido
não mais poderá ser revogado, geralmente consistindo numa obrigação de pagamento de
uma indenização à vítima ou ainda num pedido de desculpas a mesma. 391
Duas práticas restaurativas podem ser mencionadas em Singapura, que é a
mediação entre a vítima e o ofensor e ainda as conferências de grupos familiares. A lei
promulgada em 07 de outubro de 1997 trouxe a criação dos Community Mediation Centers
com atuação a partir de 1998, cujo fim maior foi à possibilidade de diálogo entre as partes
em conflito, de forma construtiva e informal, por meio da compreensão mútua. Nos crimes
de menor potencial lesivo, as partes poderão requerer ao magistrado a mediação e serão
então encaminhados aos programas, caso entenda que no caso concreto existe a perspectiva
de um acordo entre os envolvidos, como por exemplo, nos conflitos familiares ou ainda em
caso de discórdia entre vizinhos. 392
Quanto aos Family Group Conferences, que visam naquele país, atuar quando um
menor infringir a lei, a partir do ano de 2001, existe a possibilidade dos juízes
encaminharem o caso a estas conferências. As maiores finalidades são a de evitar a
reincidência e permitir a reintegração do jovem infrator ao seu meio social, além da
oportunidade de expressão por parte das vítimas durante o encontro, apesar de não ser
obrigatória e da sua ausência não impedir que o círculo se desenvolva. Apenas poderá
participar das conferências o jovem que se mostre arrependido e apenas nos crimes que
envolvam patrimônio com o teto já estabelecido pela lei. No término da conferência, o
jovem poderá pedir desculpas à vítima, sendo concedida também a palavra aos familiares e
demais participantes como forma de prestar apoio ao jovem. Mesmo diante de um pedido
de desculpas ou de um acordo, o Tribunal ainda deverá analisar ao final se deve ou não
aplicar ao jovem infrator outras medidas, incluindo a internação em estabelecimento
adequado.393
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Por fim, em Hong Kong, apesar de alguns estudos de pessoas entusiasmadas com
o tema, na verdade ainda não existe um projeto literalmente restaurativo até o presente
momento. O autor Dennis Wong394 defende que seja colocada em prática a diversão de
alguns processos pela polícia, notadamente quando o infrator for menor de idade, e ainda o
encaminhamento de adultos aos programas restaurativos quando se tratar de crimes mais
graves, com a possibilidade de reparação dos danos causados à vítima ou ainda quando se
perceba a possibilidade de reintegração do agente infrator à sociedade.
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5 IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL

5.1 O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
COMO FUNDAMENTO MAIOR DAS PRÁTICAS RESTAURATIVAS

As primeiras referências que se tem notícia sobre a expressão “dignidade humana”
foram registras nas palavras de Tomás de Aquino, no período da Renascença na Idade
Média, cujo fundamento foi à ideia de ser o homem à imagem e semelhança de Deus, onde
todos os seres humanos possuem uma igualdade na sua essência e por isso devem receber o
mesmo tratamento. Mas foi especificamente no período em que predominou o pensamento
jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII que a questão da dignidade humana e a ideia de
um direito natural passaram por uma fase de laicização e de racionalidade, mantido o ideal
de igualdade e fraternidade entre os homens. Um dos maiores expoentes deste tema foi
Kant, quando pregava a natureza racional do ser humano e a sua autonomia quanto à
vontade como atributos inerentes apenas à espécie humana, constituindo-se no fundamento
da sua dignidade, cujos ensinamentos ainda influenciam a doutrina jurídica mais
expressiva. 395 Afirma Kant que a diferença do homem para os demais seres humanos é o
fato do mesmo possuir dignidade e que por isso o ser humano não pode ser tratado como
objeto ou como instrumento para se atingir determinado fim que venha a violar, de alguma
maneira, à sua dignidade.
A partir da fórmula desenvolvida por Kant, onde o ser humano é um fim em si
mesmo, não podendo ser tratado como um objeto, surgem duas situações em que podem
ocorrer a violação da dignidade humana, quais sejam, a primeira, a partir do requisito
objetivo, onde a violação ocorreria sempre que a pessoa fosse tratada como um objeto,
como um instrumento e não como um fim em si mesma; a segunda situação, de caráter
subjetivo, onde a violação à dignidade ocorreria quando o ser humano fosse tratado com
desprezo. A concepção objetiva de origem alemã ganhou força a partir das atrocidades
ocorridas na Segunda Guerra Mundial. 396
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No Brasil, como não ocorreu este terrível antecedente histórico, o elemento
utilizado para a constatação da violação à dignidade humana é a falta das condições
mínimas de existência, oriundas da fome, sistema de saúde precário ou inexistente,
educação de baixo nível, falta de moradia, desemprego, dentre outros elementos que
conduzem a adoção do Princípio do Mínimo existencial como forma de assegurar uma vida
digna a todos.397
Quanto ao conceito de dignidade da pessoa humana, conforme enfatiza Ingo
Sarlet, 398 apesar das enormes dificuldades de sintetizá-lo, resta claro que ao longo dos
tempos a doutrina e a jurisprudência vêm tentando traçar alguns contornos basilares do
conceito e sempre buscando da melhor maneira a sua concretização, embora isso não
conduza à formação de um conceito consensual, o que conduz a certeza da não
possibilidade de formação de um conceito estanque, inclusive pelo fato de que uma
definição muito precisa esbarraria com o pluralismo e a diversidade de valores que habitam
um Estado Democrático. Enquanto conceito jurídico-normativo, portanto aberto, passa a
dignidade da pessoa humana a reclamar uma constante concretização, tarefa voltada aos
órgãos estatais.
Mesmo sem a existência de um conceito preciso, este fato não pode conduzir à
desistência da sua construção, para que não fique a sua aplicação arbitrária e voluntária.
Deste modo, como forma de conduzir este caminho é preciso estar preso à ideia de que a
dignidade é uma qualidade intrínseca do ser humano, portanto, irrenunciável e inalienável,
daí a imposição de que seja reconhecida, respeitada, promovida e protegida. O que parece
mais viável quanto à extensão e o alcance da dignidade humana é a sua avaliação no caso
concreto, levando-se em consideração as características culturais do momento e local da
sua satisfação, o que demonstra ser um conceito um tanto relativo e multicultural.
Apresenta-se, também, a dignidade humana com uma dupla dimensão, posto ser
simultaneamente uma expressão da autonomia da pessoa humana, ligada a ideia de
autodeterminação e, ainda, quanto à necessidade de assistência por parte da comunidade e
do Estado.399
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Do ponto de vista filosófico, o Principio da Dignidade da Pessoa Humana, trazido
no texto constitucional, especificamente no art. 1º, III, art. 170, III, art. 226, §7º, art. 227,
caput e art. 230, dotado de valores, passou a atuar como eixo de todo a estruturação do
Estado brasileiro, como também elemento de forte ligação aos direitos fundamentais,
enquanto norteador da nova hermenêutica. Passou a reclamar a sua concretização, saindo
do plano abstrato, imprescindível à condição humana, cuja satisfação demonstra a
evolução e o grau de desenvolvimento social.400 Destacando o tema relativo à dignidade
humana durante o prefácio à obra de Ingo Sarlet, o jurista Paulo Bonavides disserta que:

Basta, aliás, a mais breve reflexão sobre o artigo inaugural do texto supremo do
regime e já se deduzirá, de imediato, a excepcional importância que ao sobredito
princípio lhe deu o constituinte de 1988. Fê-lo de estatura tão elevada quanto aos
princípios da soberania, da cidadania, do pluralismo, do reconhecimento social e
axiológico ao trabalho e à livre iniciativa, classificados também como
componentes medulares das instituições do nosso sistema constitucional de
poder. Introduzir, de conseguinte, o princípio da dignidade da pessoa humana
como princípio fundamental na consciência, na vida e na práxis dos que
exercitam a governação e dos que, enquanto entes da cidadania, são do mesmo
passo titulares e destinatários da ação de governo, representa uma exigência e
imperativo de elevação institucional e de melhoria qualitativa das bases do
regime. É o que se preconiza numa sociedade açoitada de inúmeras lesões aos
direitos fundamentais e de freqüente desrespeito às garantias mais elementares
do cidadão livre, aquele que se prepara para compor os quadros da democracia
participativa do futuro.401

Do ponto de vista funcional, apresenta-se a dignidade humana como um valor a
demonstrar o caminho a ser perseguido pela hermenêutica e ainda como sendo uma norma
que disciplina o direito material apresentado como norma-princípio ou norma-regra. Do
ponto de vista histórico apresenta-se como fruto das transformações e reclamos sociais,
assim como são todos os direitos fundamentais atualmente reconhecidos numa patente
mais elevada, onde conforme preconiza Norberto Bobbio 402 , os direitos do homem
constituem uma classe de direitos que vêm se alterando de acordo com as transformações
históricas, onde direitos que outrora foram declarados absolutos, posteriormente passaram
a sofrer limites nas declarações contemporâneas e vice-versa. Menciona que num outro
400
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momento, surgirão novos direitos hoje impensáveis, onde defende que não existem direitos
fundamentais por natureza, pois o que vai determinar o seu caráter de direito fundamental é
a época e a cultura em que estiver inserido.
A ordem Constitucional é um conjunto de princípios e regras, onde as normas de
direitos fundamentais, ora se apresentam como princípios e noutros momentos como regras
ou ainda assumindo o comportamento de ambos, não sendo diferente a dignidade humana,
que em razão do legado e da carga valorativa que traz consigo, foi de início realçada como
norma-princípio, mas que reclamará outras normas para alcançar o seu fim. 403
Seguindo a trilha de outras Cartas internacionais, como a da Alemanha, Portugal e
Espanha, além de semelhança de ter sido alvo de regimes ditatoriais, a Constituição
Federal de 1988 trouxe pela primeira vez na sua história um título especialmente destinado
aos princípios fundamentais, localizado na parte inicial do texto, logo em seguida ao
preâmbulo e antes dos direitos fundamentais, o que demonstrou explicitamente a
importância dos mesmos na nova fase da história nacional, enquanto normas embasadoras
e informativas de toda a ordem constitucional. 404
O novo Direito Constitucional ou neoconstitucionalismo pode ser percebido como
o reencontro entre a ciência jurídica e a Filosofia do Direito. Os valores morais passam a
ser compartilhados por toda a coletividade, materializando-se como princípios, contidos na
Constituição, tanto de maneira explícita como implícita. Alguns princípios que se
encontravam contidos na Carta Maior, apenas ganharam foco a pouquíssimo tempo, como
é o caso do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 405
A forma como o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana foi colocado na Carta
de 1988 se deu de maneira complexa, tanto ao longo do texto, como ainda, partindo de um
princípio fundamental determinado no art. 1º, III, que o Brasil enquanto República
Federativa dispõe que um dos seus fundamentos é a dignidade da pessoa humana, utilizado
para a construção deste princípio, diversos enunciados normativos, tais como princípios,
sub-princípios e regras.
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Trata-se de um princípio formado de vários conteúdos, dentre eles, os direitos
individuais, políticos, sociais, culturais e econômicos. Do ponto de vista dos direitos
individuais frente à atuação do Poder Judiciário, tem-se o direito de ação e o da garantia da
inafastabilidade do controle jurisdicional, conforme determina o art. 5º, XXXV da
Constituição Federal. Constituem-se, portanto, como corolários do Estado brasileiro a
universalidade da tutela jurídica e o amplo acesso ao Judiciário. Do ponto de vista da
interpretação na atividade hermenêutica, no tocante aos direitos materiais, deve ser sempre
aplicada à melhor interpretação ou a mais favorável em matéria de direitos fundamentais e
quanto ao processo, que o mesmo seja guiado pela ideia de instrumentalidade de modo a
proporcionar da melhor maneira possível a determinação constitucional do acesso à
Justiça.406
Reconhece-se o Estado Democrático Constitucional, não apenas pela declaração
de uma igualdade formal, onde todos são considerados iguais indistintamente, mas pelos
ideais quanto à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, pela garantia do
desenvolvimento nacional, pela erradicação da pobreza e da marginalização, pela redução
das desigualdades sociais e regionais, pela promoção do bem comum, pelo combate a
qualquer forma de discriminação, pelo pluralismo político, pela liberdade de expressão,
pela afirmação da cidadania, por ser o poder oriundo do povo e, principalmente, pelo
respeito à dignidade humana. Significa ser um Estado Democrático Constitucional aquele
onde ocorre a imperatividade da lei com conteúdo e adequação aos reclamos sociais.
Por ser o Brasil um Estado Democrático Constitucional, a norma penal necessita
não somente descrever um fato como típico, mas aqueles que de fato afrontem o
sentimento social de justiça e ainda que estejam dotados de lesividade aos bens jurídicos de
maior relevância. Necessita o Direito Penal de legitimidade em consonância com a
democracia e obediente aos princípios constitucionais que o orientam, passando o tipo
penal a possuir um conteúdo um tanto quanto aberto, cujo conteúdo deve ser
complementado por meio dos princípios norteadores do sistema, cujo conteúdo deve ser
observado e adequado à luz dos princípios constitucionais derivados do Estado
Democrático de Direito.407
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O ponto de partida do Estado Democrático Constitucional é sem dúvida o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, enquanto elemento que orienta e norteia todo o
sistema jurídico, especialmente o Direito Penal e Processual Penal, desde a sua formação
pelo legislador até a sua aplicação, cabendo ao operador do direito verificar a
constitucionalidade dos tipos penais e a sua adequação no caso concreto.
A aplicação da Justiça de maneira plena e não apenas formal, conduz a uma
convergência harmônica entre o Ordenamento Jurídico positivo e a interpretação evolutiva,
fundada nos costumes e nos ditames e reclamos locais, apresentados sobre padrões
culturais, morais e sociais de certo grupo social, onde os princípios constitucionais e as
garantias individuais devem atuar enquanto fonte para uma precisa interpretação e a correta
aplicação das normas penais, dentro de uma perspectiva ontológica do injusto. Parte o
Estado Democrático Constitucional do princípio que rege todo o sistema penal na
atualidade, qual seja, o Princípio da Dignidade Humana, adequado ao perfil democrático e
constitucional do Estado Brasileiro, de onde decorrem vários outros princípios específicos
e que propiciam um controle de qualidade do tipo penal e da condução e orientação de todo
o processo penal. Dentro de uma visão mais moderna, pode-se entender que “O Direito
Penal é muito mais do que um instrumento opressivo em defesa do aparelho estatal. Exerce
uma função de ordenação dos contatos sociais, estimulando práticas positivas e refreando
as perniciosas [...]”.408 Porém, não é somente o Estado quem está vinculado aos direitos
humanos e à dignidade humana, estando também à comunidade e à ordem privada inserida
neste contexto, posto que em razão da ideia de solidariedade entre os homens, alcança
também as relações entre os particulares.409
O Ordenamento Jurídico na atual conjuntura está entrelaçado aos seus princípios
indicadores, passando ao papel de garantidor dos valores fundamentais dos indivíduos,
numa ultrapassagem do positivismo para um momento de releitura da lei nos novos moldes,
sendo necessário a superação do atual sistema penal, como única maneira de legitimá-lo,
frente aos direitos humanos. A seletividade do sistema com relação aos que são realmente
punidos, a retribuição como única função da pena e a forma como as penas são cumpridas
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em sua grande maioria, atentam frontalmente à dignidade da pessoa humana e mais ainda
contra o Estado Democrático e Constitucional de Direito. 410
Para falar de Dignidade Humana numa perspectiva de concretização, é
imprescindível que a mesma esteja situada dentro de um Estado que seja Constitucional e
Democrático ao mesmo tempo, cuja democracia ocorra não de maneira indireta, mas numa
linha de participação mais efetiva, onde o povo é o titular do direito e com poder de
decisão.
A democracia participativa requer atenção ao que está contido no preâmbulo da
Constituição, o que para os juristas clássicos seria um mero texto introdutório,
programático, com linguagem retórica e emocional. Na democracia participativa o
preâmbulo é o resumo de todos os conceitos que alicerçam a Carta Magna, de onde se
retira a materialidade dos princípios. É o lugar onde reside o espírito e a diretriz normativa
da Constituição.411
No sistema pátrio, a democracia tem deixado de ser uma mera formulação teórica
e passou a ser positivada, como é o caso do plebiscito, do referendum e da iniciativa
popular. A crise de constitucionalidade que enfrentamos tem ocorrido em razão de um
“esbulho” feito pelas elites, com relação aos mecanismos postos à disposição do povo,
como os acima colocados. A primeira coisa a ser feita para a implantação de uma
democracia participativa é sem dúvida restaurar a cidadania retirada do povo. Não se pode
falar de democracia participativa se não falarmos de uma nova hermenêutica e, por
conseguinte, no conceito de soberania. Assinala Paulo Bonavides412, que ainda não temos
uma guarda eficaz da Constituição por um tribunal de juízes constitucionais. Determina o
autor que na democracia representativa o povo simplesmente adjetiva a soberania, sendo
soberano apenas de maneira aparente, enquanto na democracia participativa o povo passa a
ser a encarnação da soberania, em sua titularidade, exercício, materialidade e conteúdo.
Traz Paulo Bonavides413 a ideia de povo voltada ao combate, dentro do campo da
democracia. A democracia é processo de participação dos governos na formação da
vontade governativa, participação esta que é ampliada até chegar a um fim inatingível e
utópico, que é a identidade entre governantes e governados. A democracia tem avançado
410
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de maneira lenta com alto grau de qualidade. Concretizar a democracia é remover todos os
obstáculos para sua realização plena, desobstruindo os caminhos da participação popular.
Nos países em desenvolvimento, existe uma enorme distância entre a ideia e a
realidade de democracia, incluindo o Brasil, cuja democracia participativa, quase
naufragada, ainda permanece como um direito de primeira geração ou forma de governo
em estado rudimentar. A verdadeira substância política da democracia participativa deve
ser incorporada ao direito constitucional positivo sob a forma de democracia direta, com a
prevalência da vontade popular. 414
Dentro desta visão participativa, insere-se a Justiça Restaurativa, enquanto
instrumento que viabiliza a atuação da vítima de maneira mais efetiva e com grande grau
de importância dentro do processo penal, onde é possibilitado à mesma externar seus
sentimentos, expor a sua vontade e participar do processo decisório dentro da atividade
punitiva do Estado.
Além disso, enquanto elemento democrático, permite que as partes atuem de
maneira mais concreta no processo, posto ser proporcionado o diálogo e o debate em torno
do crime e das lesões deixadas pela sua ocorrência, o que demonstra claramente ser a
Justiça Restaurativa um importante meio colocado à disposição da sociedade para uma
satisfação mais adequada dos seus conflitos sociais e com enorme grau de satisfação dos
atores que participam deste processo, numa linha de atuação voltada à melhor forma de
satisfação da vítima e a melhor maneira de minimizar os efeitos danosos do ilícito penal.
Proporciona também, através da participação do acusado, dos familiares e da comunidade,
uma forma de buscar conjuntamente a solução do conflito ao lado do Estado, como forma
de resgate à dignidade da pessoa humana no processo penal constitucional e da verdadeira
realização de uma democracia participativa, voltada a assegurar o bem-estar de todos.

5.2 A COMPATIBILIDADE ENTRE A JUSTIÇA RESTAURATIVA E ALGUMAS
LEGISLAÇÕES NACIONAIS

5.2.1 O Estatuto da Criança e do Adolescente
414
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O movimento democrático que se instalou no Brasil na década de oitenta e a
busca pela defesa dos direitos humanos, além da ratificação brasileira em 26 de janeiro de
1990 à Convenção dos Direitos da Criança aprovada pela ONU em 20 de novembro de
1989, conduziu a criação pelo legislador de medidas protetivas e educativas voltadas ao
menor infrator, o que redundou no Estatuto da Criança e do Adolescente, sintetizado
através da Lei 8.069/90, cujas ideias, foram importadas de experiências estrangeiras que
aplicaram alguns institutos restaurativos juntamente a menores infratores com a presença
comprovada de resultados positivos.
A determinação contida no art. 227 da Constituição Federal de 1988 incumbiu à
família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar todos os direitos da criança e do
adolescente de forma a garantir uma vida digna de maneira prioritária, dentre eles, à vida, à
saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além da proteção contra toda e qualquer
forma de opressão, violência, negligência, discriminação, exploração e crueldade.415
Deste modo, tanto o Estado, como a família e a sociedade em geral, passam a ter
responsabilidades quanto à formação e condução dos jovens, o que implica por parte de
todos, alguns deveres específicos. Abordando a questão do menor infrator, encontramos as
medidas protetivas e educativas da competência do Estado, previstas na Constituição
Federal de 1988, no art. 227, § 3º, nos incisos IV e V, determinando o dever estatal de
respeito ao Princípio do Devido Processo Legal e observância quanto às penas privativas
de liberdade aplicadas ao menor, em razão da sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.416
O Estatuto da Criança e do Adolescente surge a partir desta perspectiva de
proteção e educação por parte do Estado, voltado para o menor infrator com idade entre 12
e menor que 18 anos, com a adoção de medidas sócio-educativas, fundamentais na Teoria
da Proteção Integral (art. 3º do ECA), substituindo o estigma da retribuição pela prevenção
e reparação, cujas características se coadunam com os princípios, valores e objetivos
contidos nas práticas restaurativas. Os menores de 12 anos de idade apenas poderão
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receber medidas protetivas previstas no art. 101, conforme disposição do art. 105, ambos
do referido Estatuto.417
Inicialmente, tem-se no art. 126 do ECA o instituto da remissão, onde contempla
o perdão estatal concedido, quando da avaliação do caso concreto ao menor infrator, que
dependendo da pequena gravidade do seu delito, das circunstâncias e consequências do
fato, da sua personalidade, da maior ou menor participação da atividade delituosa, terá a
exclusão, extinção ou suspensão do seu processo, cuja fonte maior foi o item 11.2 das
Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores
(Resolução nº 40/33 de 29 de novembro de 1.985).
A primeira forma de remissão é a concedida como forma de exclusão do processo
sendo de iniciativa do Ministério Público, quando o menor infrator comparecer a sua
presença, onde após a oitiva do menor e dos seus responsáveis, poderá ser concedida a
remissão como forma de perdão, em geral para os casos de menor gravidade ou ainda o
arquivamento dos autos pela insuficiência de indícios de autoria e materialidade de crime
ou contravenção, devendo em qualquer caso ser encaminhada a concessão do perdão para a
homologação do magistrado. Caso o Ministério entenda não ser caso de remissão ou de
arquivamento, encaminhará o caso ao juízo competente visando à aplicação de uma
medida sócio-educativa.
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infrator e nem a sua concessão implicará no reconhecimento de culpa, mas tão somente,
levando em consideração a sua infração, visa-se evitar os males de um processo criminal,
além da não prevalência para efeito de maus antecedentes (art. 127 do ECA).
Ao contrário da remissão concedida pelo Ministério Público como forma de
evitar o processo quando entenda ser o mesmo desnecessário, a remissão judicial poderá
ser cumulada com outras medidas sócio-educativas (art. 127 do ECA), com exceção
daqueles que impliquem em privação de liberdade quanto ao direito de ir e vir, aplicável
em qualquer fase do procedimento até a sentença (art. 188 do ECA), devendo ser ouvido o
Ministério Público, também aplicável a atos infracionais de pequena gravidade, tanto como
forma de suspender, como ainda visando extinguir o procedimento que apura o
cometimento do possível ato infracional.
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Quanto às medidas sócio-educativas previstas no art. 112 do ECA, são elas a
advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a
liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade, a internação em
estabelecimento adequado e ainda as previstas no art. 101, I a V. Quanto à advertência,
esta representa uma admoestação verbal realizada pelo magistrado e dirigida ao menor
infrator, realizada em ato solene e reduzida a termo, buscando a promoção da reflexão
sobre a reprovabilidade do seu comportamento e das consequências dele advindas,
alertando ainda aos pais ou responsáveis sobre a sua responsabilidade na educação e
condução da vida destes menores.419
Conforme determina o art. 112, II e art. 116 do ECA, a obrigação de reparar o
dano será imposta quando o menor praticar infração de cunho patrimonial, devendo
ressarcir o dano, restituir a coisa ou ainda compense de alguma forma o prejuízo gerado.
Trata-se de uma medida sancionadora, mas que possui um caráter educativo, posto que
imprime ao menor o dever de devolver de algum modo o que foi indevidamente retirado,
além de proporcionar à vítima a restituição do patrimônio perdido.
O art. 112, III e art. 117 do ECA traz a prestação de serviços à comunidade como
outra medida sócio-educativa, fazendo com que a infração seja punida por meio de
atividades que tragam de alguma forma um benefício social, proporcionando um caminho
para a reinserção social do jovem infrator, através da captação de valores comunitários.
A liberdade assistida é mais uma medida sócio-educativa prevista no art. 112, IV
e art. 118 do ECA, sempre que for demonstrada ser necessária para acompanhar, orientar e
auxiliar o menor. Será designada uma pessoa capacitada pela autoridade judiciária para
acompanhar o caso, podendo ser ainda recomendada por algum programa ou entidade afim.
Compete ao orientador a promoção social do jovem infrator e da sua família, inserindo-o
em programas voltados para este fim; acompanhar o desenvolvimento escolar deste jovem,
inclusive podendo realizar a sua matrícula; buscar a inserção do adolescente no mercado de
trabalho, além de apresentar relatório à autoridade judiciária. A liberdade assistida terá
duração mínima de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída a qualquer
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tempo por outra medida mais adequada, ouvidos o orientador, o Ministério Público e o
defensor (art. 119 do ECA).
O regime de semi-liberdade é mais uma das medidas sócio-educativas contidas no
art. 112 do ECA, consistindo na privação parcial da liberdade do adolescente infrator. É
uma medida mais gravosa do que as acima elencadas, devendo ser aplicada às situações
ocorridas diante de uma ação mais gravosa e que tenha atingido bens jurídicos de maior
valia, podendo ser aplicada no início do cumprimento da medida ou ainda na fase de
transição para o meio aberto quando imposta à internação, possibilitando atividades
externas, independentemente neste caso de ordem judicial, com a obrigação de frequência
à escola ou a cursos profissionalizantes, sem prazo fixo, aplicando-se no que couber às
disposições relativas à internação (art. 120 do ECA). Na verdade é uma forma de conceder
ao jovem infrator o retorno antecipado à convivência familiar e social, além da
obrigatoriedade do estudo e da profissionalização, enquanto elementos de formação
positiva, conduzindo ao desenvolvimento da disciplina, posto à obrigatoriedade diária do
seu retorno ao estabelecimento voltado ao cumprimento da medida atribuída pelo
magistrado.
A medida considerada mais gravosa é a internação dada à privação total da
liberdade de ir e vir do menor infrator (art. 121 do ECA), devendo ser aplicada apenas aos
crimes mais graves e cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, para aqueles que
demonstrem a ineficácia das demais medidas, dada a reiteração no cometimento de outras
infrações ou ainda pelo descumprimento injustificado de outras medidas anteriormente
impostas (art. 122 do ECA). A internação somente poderá ocorrer em estabelecimento
adequado para menores infratores, atendendo ao Princípio da Individualização da Pena (art.
123 do ECA), sujeita aos Princípios da Brevidade, Excepcionalidade e o respeito à
condição peculiar do menor enquanto pessoa em desenvolvimento (art. 121, Caput). O
prazo máximo de duração da medida é de até três anos, apesar da não determinar o prazo
mínimo de duração, que dependerá de avaliação fundamentada no caso concreto. Aos vinte
e um anos a liberação da internação será compulsória (art. 121, § 5º do ECA). Será
permitida a saída para a realização de atividades externas, a critério da equipe de
acompanhamento do adolescente, salvo decisão judicial contrária (art. 122, § 1º do ECA).
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O Estatuto da Criança e do Adolescente contempla ainda outras medidas voltadas
tanto para o adolescente, constantes no seu art. 101, I a VI, quais sejam, o encaminhamento
aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade; orientação, apoio e
acompanhamento pelo tempo necessário; comprovação de matrícula em unidade de ensino
ou profissionalizante; inclusão em programas comunitários voltados para a família e para o
menor; requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico quando necessário e a
inclusão em tratamentos voltados a pessoas usuárias ou dependentes de álcool ou de drogas
proibidas. Para dar ênfase e cumprimento a estas últimas medidas, o ECA prevê medidas
voltadas para os pais ou responsáveis, conforme redação do art. 129, I a VI.
Conforme demonstrado quanto à aplicação das práticas ou medidas restaurativas
espalhadas pelo mundo, percebe-se que a maior inclinação é no sentido de implantá-las
com relação ao menor infrator, exatamente pela característica especial de ser um indivíduo
em fase de formação, apesar da questão da menoridade penal variar entre os países
mencionados. Na verdade o parâmetro de aplicação das medidas restaurativas nestes casos
não é o crime praticado, mas sim quem praticou o crime, inclusive em alguns países que
adotam políticas restaurativas, a presença da vítima nas mediações ou nos círculos
restaurativos podem até ser dispensadas ou ainda nomeado um procurador para representála, exatamente em razão do foco maior está voltado à reintegração e à restauração do
menor infrator, além da previsão expressa de medidas que visam o envolvimento do jovem
infrator à comunidade, permitindo atividades que conduzem a formação de valores sociais.
Quanto à família, todo o procedimento é realizado em conjunto com a mesma,
inclusive com a previsão de obrigações conjuntas com o adolescente infrator, dada à
importância e à indispensabilidade conferida à presença dos entes familiares neste processo
restaurativo, onde se prima pelo respeito, solidariedade, responsabilidade, reinserção social
e o resgate da dignidade dos envolvidos no processo, apesar da falta ainda de um maior
envolvimento entre o menor infrator e a vítima, como forma de proporcionar uma maior
discussão em torno da infração a fim de desenvolver no adolescente o senso de
responsabilidade diante das suas ações e perceber de maneira mais profunda a extensão dos
danos causados pela infração cometida.
O Congresso Nacional aprovou a Lei 12.594/2012, que institui o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. O art. 35, inciso III do referido texto
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legal, menciona expressamente como um dos princípios que devem reger a execução das
medidas sócio-educativas, “a prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e,
sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas”.420

5.2.2 Os Juizados Especiais Criminais

Com a Constituição Federal de 1998, que trouxe no seu art. 98, I a previsão da
conciliação e da transação penal no julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo e a
Lei 9.099/95 que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais, alterada pela Lei 10.259/01,
ocorreu uma abertura no sistema jurídico nacional com relação ao Princípio da
Obrigatoriedade e da Indisponibilidade da Ação Penal Pública, permitindo de algum modo,
uma certa acomodação do modelo restaurativo ao Ordenamento Jurídico Penal.
O Instituto da Conciliação encontra-se localizado no art. 72 e seguintes da Lei dos
Juizados Criminais, cuja fonte vem desde os tempos mais remotos, onde a igreja católica
dominava todos os poderes, inclusive o Judiciário. Aquele que cometesse algum delito
somente teria a sua liberdade mediante a sua compra, cujo pagamento era feito através de
moedas, gados, armas, etc. Foi adotada também pelo Código de Hamurábi, pelo Pentateuco
e pelo Código de Manu na Índia, além de ter sido largamente aceita pelo Direito
Germânico. Foi essa a fonte mais primitiva das formas modernas de indenização do Direito
Civil e da multa do Direito Penal.
Sendo assim, o magistrado ou um conciliador conduzirá a audiência,
mencionando a possibilidade da composição civil, esclarecendo os benefícios que trará
para ambas as partes. Caso haja o acordo entre o infrator e a vítima ou o seu representante
legal, este será reduzido a termo e homologado pelo magistrado, passando a valer como
título executivo judicial, onde no caso do não pagamento, tramitará a execução na vara
cível competente.
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Conforme visto, a tramitação da conciliação nos Juizados Especiais Criminais
possui plena consonância com os fundamentos que embasam a Justiça Restaurativa, visto
que a lei trouxe a possibilidade de conciliação direta entre as partes (art. 72 da lei 9.00/95)
mediante a presença de um mediador, cuja palavra final é prestada pela vítima ou por seu
representante legal, com redução a termo e homologação pelo juiz, onde nos casos de se
tratar de ação penal de iniciativa privada ou pública condicionada à representação do
ofendido, o acordo acarretará a renúncia ao direito de queixa ou de representação (art. 74
da 9.099/95).421 Apesar da questão da revogabilidade do acordo restaurativo em caso de
descumprimento esbarrar com a questão da renúncia ao direito de queixa ou de
representação na situação acima mencionada, não existe impedimento para que o caso
fosse conduzido por meio do procedimento restaurativo, apenas neste caso seria
imprescindível que a vítima fosse alertada dos efeitos de um possível acordo quanto à ação
penal, apesar de permanecer o seu direito de buscar a reparação civil. 422
Caso não seja obtida a composição dos danos civis, na mesma ocasião será dada a
palavra ao ofendido para que exerça o seu direito de representação verbal nas ações
públicas condicionadas à representação, o que deverá ser reduzido a termo (art. 75 da lei
9.099/95), podendo ser exercido este direito noutro momento conforme determinação legal.
Havendo a representação ou ainda nos casos das ações públicas e incondicionadas, não
sendo o caso de arquivamento o ministério Público poderá propor a aplicação imediata de
uma pena restritiva de direitos ou multa, sendo esta outra modalidade de cumprimento da
sanção penal visando evitar mais uma vez o cárcere. A proposta terá que ser aceita pelo
acusado e pelo seu defensor (art. 75, § 3º da lei dos Juizados Especiais), onde neste caso o
juiz aplicará a medida alternativa, não gerando reincidência, mas impedindo a concessão
de um novo benefício no prazo de cinco anos. Porém, a transação penal não poderá ser
proposta caso o autor seja reincidente; ter sido beneficiado a menos de cinco anos a uma
pena restritiva de direitos ou multas nas mesmas condições; não indicarem as
circunstâncias judiciais de caráter pessoal ser a medida recomendável.
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Outro instituto presente na Lei dos Juizados Especiais é a suspensão condicional
do processo para os crimes cuja pena mínima em abstrato não ultrapassar um ano de prisão,
abrangidos ou não pela competência dos Juizados (art. 89). Quando o Ministério Público
tomar conhecimento da possível infração, ao invés de oferecer denúncia, poderá propor a
suspensão do processo num período que varia de dois a quatro anos, desde que o acusado
não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime e ainda mediante
o preenchimento de outros requisitos constantes no art. 77 do Código Penal, que são a não
reincidência em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a
personalidade do agente, além das circunstâncias e motivos do crime indicar ser a medida
recomendável.
Caso a proposta de suspensão condicional do processo seja aceita pelo acusado e
seu defensor, será o mesmo submetido pelo magistrado a algumas condições durante o
cumprimento do período de prova, que é a reparação do dano quando possível, a proibição
de frequentar determinados lugares, a proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem
autorização judicial, o comparecimento pessoal em juízo para informar as suas atividades,
além de outras que poderão ser especificadas pelo magistrado, desde que tenha pertinência
com o caso apresentado ou que seja compatível com a situação do acusado (art. 89, §1º e §
2º da lei dos Juizados Especiais).
Consiste em uma medida judicial que visa evitar o encarceramento quando for
demonstrada no caso concreto a existência de outras medidas mais viáveis e com poder
para solucionar a infração cometida, posto ser condicionada a extinção da pena à aceitação
pelo possível infrator, onde a sua culpa não foi demonstrada ante a ausência de discussão
sobre a infração e nem a aceitação da medida implicará no seu reconhecimento.
Quanto às medidas impostas pelo magistrado, todas possuem cunho restaurativo,
como a reparação do dano, por exemplo, que permite à vítima a compensação material pelo
crime ocorrido, além do seu descumprimento gerar a revogação do benefício,
demonstrando à importância dada à vítima durante o processo judicial. Além disso, a
proibição de freqüentar determinados lugares ou ainda o comparecimento obrigatório em
juízo para informar sobre as atividades, imprimem no infrator a lembrança constate de
estar cumprindo uma pena pelo mal que causou, além da responsabilidade transferida pelo
Estado para as suas mãos, mediante uma “carta de crédito”, onde uma vez cumpridas
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satisfatoriamente todas as medidas impostas, terá o seu processo arquivado (art. 89, § 5º da
Lei dos Juizados Especiais).
O Estatuto do Idoso, através do art. 94 da Lei 10.741/03, prevê também medidas
de caráter restaurativo nos crimes praticados contra idosos, por meio da aplicação da Lei
9.099/95 dos Juizados Especiais Criminais, aos crimes cuja pena máxima em abstrato não
ultrapasse quatro anos.

5.2.3 O Código Penal

O Código Penal nacional datado de 1.940 sofreu uma profunda alteração na sua
Parte Geral em 1.984, onde introduziu as primeiras modalidades de penas alternativas,
buscando com isso, reduzir o enorme contingente carcerário e evitar os malefícios da pena
de prisão. Em 1.988 através da Lei 9.714 ampliou este rol de medidas alternativas e
implantou a prestação pecuniária, uma das mais adotadas no nosso sistema, onde a pena
reside no pagamento de uma quantia em dinheiro a vitima ou aos seus dependentes, ou
subsidiariamente a alguma entidade pública ou privada que tenha fins sociais, no valor que
varia de 01 a 360 salários mínimos vigentes.
As penas alternativas são substitutivas da pena de prisão, sendo aplicadas por
igual período e uma vez cumpridas sem revogação, será declarada a extinção da
punibilidade. Conforme a nova redação dada ao art. 43 do Código Penal, as penas
substitutivas foram denominadas de “penas restritivas de direitos”, sendo elas, a prestação
de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a limitação de fim de semana, a
proibição de freqüentar determinados lugares, a interdição temporária de direitos, além da
multa. Outra medida que é de natureza restaurativa é a prestação pecuniária inominada,
onde a vítima ou seus dependentes manifestam a concordância ou não em substituir os
valores descritos no parágrafo anterior por uma prestação de outra natureza, qual seja, uma
cesta básica, mão-de-obra de um modo geral, etc.
Ainda na Parte Geral do Código Penal, localizam-se diversos institutos, como o
arrependimento posterior do art. 16, onde nos crimes cometidos sem violência ou grave
ameaça a vítima, poderá o agente ter a sua pena reduzida de um a dois terços, caso repare o
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dano ou restitua a coisa por ato voluntário. Em 12 de novembro de 2003 o art. 33 teve
acrescido o parágrafo 4º, onde para que o agente progrida de regime nos crimes cometidos
contra a Administração Pública, necessitará reparar o dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. No tocante às atenuantes genéricas
aplicáveis a qualquer crime, o art. 65 traz em seu inciso III que procurando o agente, por
sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evita-lhe ou minora-lhe as
consequências, ou até antes do julgamento reparar o dano, terá a sua pena reduzida num
quantum a ser fixado pelo magistrado dentro de um critério de razoabilidade, levando em
conta o crime praticado e a eficiência da reparação no caso concreto.
Traz ainda o Código Penal a reparação do dano à vítima como condição para a
concessão da suspensão condicional da pena no sursis especial, salvo a sua impossibilidade
de fazê-lo, associada às condições judiciais favoráveis do art. 59 do CP, além de ser causa
obrigatória de revogação do sursis quando o beneficiário sem motivo justificado, não
efetuar a reparação do dano (art. 81, II), sendo requisito também para o livramento
condicional, segundo art. 83, IV do CP.
Num momento pós-condenação a reparação do dano ainda é pleiteada pelo Estado
que traz como efeito genérico da condenação, a obrigação de indenizar o dano causado
pelo crime, constante no art. 91, I do CP, sem a necessidade de declaração na sentença
condenatória, enquanto efeito implícito e automático, sendo conferida a natureza de título
executivo judicial, nos moldes do art. 475-N, II do CPC, inserido pela lei 11.232/2005.
Neste caso, a vítima ou o interessado não terá mais que discutir no juízo cível sobre a
autoria e materialidade do crime, uma vez que já foram discutidas e declaradas no juízo
criminal. A lei 11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal, inovou ao dizer que o
juiz na sentença condenatória deverá fixar valor mínimo para a reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos suportados pela vítima (art. 387, IV do
CPP).423
Subsiste a obrigação de reparar o dano à vítima até a fase de reabilitação, em que
o condenado, após dois anos de extinção ou cumprimento da sua pena, poderá requerer ao
Judiciário a retirada de alguns dos efeitos extra penais da sua condenação, aonde mais uma
vez se faz necessária a efetiva reparação do dano, salvo a impossibilidade de cumpri-la até
423
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o dia do pedido ou acoste documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da
dívida (art. 94, III do CP).
Encontra-se na parte especial alguns dispositivos que trazem o tema aqui
analisado, como nos crimes contra o patrimônio, no caso específico da apropriação
indébita previdenciária e nos crimes contra a Administração Pública no Peculato Culposo,
art. 312, §§ 2º e 3º do CP, como causa de extinção da punibilidade se a reparação do dano
ocorrer antes da sentença transitar em julgado e, se ocorrer posteriormente, será reduzida a
pena de metade.
Nota-se que, tanto na fase pré-processual, quanto durante e até após o
cumprimento da pena, o legislador brasileiro tem criado diversos mecanismos em vários
momentos oportunizando o agente causador do ilícito a reparar ou minorar os efeitos dos
danos que causou a vítima, implantando com isso, várias práticas restaurativas.
Muito embora a vítima tenha adquirido algum espaço durante a fase processual e
mesmo após, tais práticas se resumem apenas a satisfação dos danos materiais suportados
por ocasião da infração cometida, não existindo até o presente momento, nenhuma prática
restaurativa positivada no sentido de proporcionar um diálogo entre o ofensor e a vítima,
como forma de solucionar o problema através da exposição de sentimentos de ambas as
partes, aonde chegariam a consenso não somente material, mas acima de tudo buscando
minorar ou solucionar outros problemas emocionais, por meio da reinserção social do
infrator, da reintegração psíquica da vítima e dos seus familiares e amigos, trazendo o
causador do dano à razão, com senso de responsabilidade e respeito pelo próximo.

5.2.4 O Código de Processo Penal

Com a sua edição no ano de 1937, em meio a um panorama ditatorial, o Código
de Processo Penal vem sofrendo várias alterações pontuais ao longo dos anos,
especialmente a partir da Constituição Federal de 1988. Porém, as modificações a que tem
sido submetido o Código de Processo Penal, apesar de significativas, não sanam a
necessidade de solucionar vícios estruturais contidos no seu texto. Pode-se apontar os
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principais vícios do referido Código, dentre eles, a data da sua edição ter ocorrido há
bastante tempo e em meio a um período de ditadura militar, ter recebido grande influência
do sistema inquisitivo, ser um Código burocrático e moroso, além da necessidade de sua
adaptação à Constituição Federal de 1988, especialmente com relação aos direitos
fundamentais, posto ter ocorrido tacitamente a revogação de vários dispositivos do Código,
exigindo também uma releitura dos seus dispositivos a fim de adequá-lo ao novo Estado
Democrático Constitucional.424
Trazendo as alterações pontuais a que foi submetido o Código de Processo Penal
em 2008 para a temática restaurativa, ora analisada, destaca-se a Lei 11.690 de 09 de junho,
fundamentada pela necessidade de adaptação do Código vigente aos princípios e regras
determinados a partir da Constituição Federal de 1988.425
Uma das maiores dificuldades de legitimação do Processo Penal ocorre
exatamente com relação ao tratamento dispensado à vítima, por muito tempo totalmente
esquecida, durante o referido processo, onde a figura do Estado, enquanto representante da
sociedade de um modo geral, foi sempre vista como o maior interessado na solução do
crime, mesmo com esta visão totalmente ultrapassada diante do Principio Constitucional da
Dignidade da Pessoa Humana, orientador de todo o Sistema Criminal atual.
No tocante à reforma de 2008, destaque para as medidas de caráter restaurativo,
que visam ampliar a atuação da vítima dentro do Processo Penal, mesmo que ainda
continue a ser tratada dentro do Título VII relativo “Da prova”, através da nomenclatura
“Do ofendido”.
No art. 201, §2º do CPP ocorreu um significativo avanço, posto que a vítima, que
antes servia de simples meio de prova e que apenas tomava conhecimento do andamento
do processo caso fosse até a secretaria do Fórum. Com a edição da Lei 11.690/08, passa a
ser comunicada dos atos processuais referentes à entrada e saída do acusado da prisão, a
data marcada para audiência, além da notificação da sentença e dos acórdãos que o
mantenham na prisão ou a modifique de alguma forma. Esta medida tem respaldo
principalmente em razão da segurança da vítima quando ameaçada pelo ofensor, podendo
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tomar conhecimento se o mesmo está solto, o que garantirá um maior resguardo contra
possíveis agressões.
A partir desta regra, sempre que for relaxada a prisão ou ainda concedida à
liberdade provisória, quando existir pessoa física, enquanto vítima direta do crime será
necessário que o juiz, na mesma decisão que concede o alvará de soltura, determinar que o
oficial de justiça notifique a vítima no mesmo dia, sob pena de tornar a regra inócua. 426
Foi concedido também um espaço físico especial, em separado, para o ofendido,
antes do início da audiência e durante a sua realização, conforme a determinação do art.
201, §4º do Código de Processo Penal, como forma de melhor acomodar à vítima, que
quase sempre é obrigada a ficar aguardando à audiência, juntamente com os seus familiares,
no mesmo ambiente, muitas vezes, lado a lado com o infrator, o que se torna um momento
extremamente desconfortável.
Outra importante determinação trazida na reforma de 2008 foi à ressalva contida
no art. 201, §5º, disciplinando que se o juiz no caso concreto entender necessário, poderá
encaminhar o ofendido para um atendimento de cunho multidisciplinar, nas áreas
psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, cujas despesas devem ser pagas pelo
Estado ou pelo ofensor. A medida merece aplausos, visto que na grande maioria dos casos,
a vítima direta de crimes e seus familiares, a depender dos danos causados pelo crime,
desenvolvem transtornos psicológicos de diversas ordens, pois a falta de condições
financeiras condena estas vítimas a suportar por muito tempo, os efeitos do crime. Deve ser
lembrado que os efeitos do crime não terminam no exato momento em que ocorre o último
ato ilícito por parte do ofensor, cujos danos, sejam materiais ou morais, perseguem a
vítima e seus familiares por um longo espaço de tempo e, algumas vezes, são até
irreversíveis, embora possam de alguma forma e em alguns casos, serem minorados da
melhor maneira possível.
No art. 201, §6º, outra louvável determinação do legislador visando conceder uma
maior proteção e resguardo da vítima, mencionando que deve o magistrado tomar as
providências necessárias à preservação da intimidade, da vida privada, honra e imagem do
ofendido, podendo inclusive, determinar o segredo de justiça em relação a alguns dados
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que possam, de alguma forma, provocar um certo tipo de exposição negativa nos meios de
comunicação. Esta medida é extremamente significativa, pois a depender da repercussão
do crime e das pessoas envolvidas, parte da mídia sensacionalista, além de noticiar o fato,
que está dentro das suas atividades, passa a expor à vida privada do ofendido, além de
comentar o andamento das investigações e do processo em programas de rádio e televisão,
em afronta aos ditames constitucionais, que asseguram dentro do elenco de direitos
fundamentais, o direito à intimidade preservada.
Ainda na reforma de 2008, importante medida de caráter restaurativo foi trazida
pela Lei 11.719, quando determina no art. 387, IV, no tocante à sentença, que o juiz já
deve determinar o valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, levando em
consideração os prejuízos por ela suportados. Neste caso, restou mais célere o processo
indenizatório, posto que se a vítima concordar com o valor proposto, não mais necessitará
discutir o montante num processo no juízo cível, apenas o executará, o que sem dúvida
reduzirá significativamente o tempo de espera para perceber a indenização pelos danos
sofridos. 427
Deste modo, caminha a legislação nacional no sentido de ampliar a atuação da
vítima durante o Processo Penal, devendo ser motivo de otimismo a implantação dessas
medidas restaurativas, voltadas a uma maior humanização processual, demonstrando mais
uma vez que a Justiça Restaurativa, embora ainda não esteja positivada em uma lei
especial para este fim, passou a fundamentar importantes reformas na legislação pátria,
atendendo a obrigatoriedade de adaptação de todo o Ordenamento Jurídico nacional aos
ditames constitucionais a partir de 1988.

5.2.5 A Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas

Dentro da perspectiva nacional de valorização da vítima durante a fase processual
penal, a partir das determinações constantes de acordos internacionais e do próprio texto
constitucional, surge a Lei 9.807 de 13 de julho de 1999, intitulada como a “Lei de
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Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas”, visando estabelecer normas para a
organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas
expostas a situação de risco, em razão da colaboração em processos criminais.428
A Lei 9.807/99 no seu capítulo I, determina que as medidas de proteção a
testemunhas de crimes que estejam sendo expostas a grave ameaça em razão de
colaboração com a investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, pelos
Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito das suas competências, conforme a disciplina do
art. 1º da referida Lei.
A espécie de proteção fica a depender da gravidade da coação ou da ameaça à
integridade física ou psicológica, a dificuldade em reprimi-la pelos meios convencionais e
a sua importância para a produção da prova (art. 2º, caput), podendo a proteção ser
estendida ao cônjuge, companheiro, ascendentes, descendentes ou ainda dependentes que
tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha, levando em consideração o caso
concreto (art. 2º, § 1º).
No art. 7º da Lei 9.807/99, vislumbram-se as medidas no art. 7º, que serão
aplicadas isoladamente ou cumulativamente, a depender da gravidade e das circunstâncias
do caso. Dentre elas, pode-se mencionar à segurança na residência incluindo o controle das
telecomunicações; escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins
de trabalho e para prestar depoimentos. O grande problema desta medida é o corpo
reduzido de policias a nível nacional e até quanto tempo esta medida terá duração.
No art. 7º, inciso III e ss. da lei em análise, consta a possibilidade de transferência
da residência ou acomodação provisória em local compatível com a proteção; a
preservação da imagem, identidade e dos dados pessoais; ajuda financeira mensal para
prover a subsistência individual ou familiar, no caso da vítima ou testemunha não poder no
momento desenvolver algum tipo de trabalho e, ainda, pela inexistência de alguma fonte
financeira. Nesta última situação questiona-se também até quanto tempo será prestada esta
ajuda financeira a pessoa sob proteção.
Consta ainda como medidas protetivas a vítima e testemunhas ameaçadas no
elenco do art. 7º, inciso VI e ss., a suspensão temporária das atividades funcionais, quando
servidor público ou militar; assistência social, médica e psicológica; sigilo de todos os atos
428

BRASIL. Lei 9.807 de 13 de julho de 1999. Dispõe sobre a proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas.

184

de proteção e ainda, apoio ao órgão executor do programa para o cumprimento de
obrigações civis e administrativas, que exijam o comparecimento pessoal das pessoas
protegidas.
De maneira excepcional, em razão da gravidade das ameaças sofridas pela vítima
e testemunhas em Processo Penal, poderão ainda ter os seus nomes alterados, visando uma
maior proteção, inclusive esta medida poderá ser estendida aos filhos menores das mesmas,
conforme consta no art. 9º e §1º da Lei.
O art. 11 da Lei 9.807/99 determina que as medidas protetivas em análise, terão
uma duração máxima de dois anos, onde no seu § único, estas medidas poderão ser
prorrogadas quando perdurarem os motivos que autorizaram a referida proteção. O grande
problema é que a depender do crime em que a pessoa foi vítima ou está sendo elencada
como testemunha, caso estas ameaças surjam a partir de grandes organizações criminosas,
a situação de perigo poderá perdurar por um longo espaço de tempo, restando saber se o
ente responsável pela proteção destas pessoas manterá as necessárias medidas.
Mesmo diante das dúvidas quanto à extensão e ao tempo de aplicação das
medidas protetivas, resta clara a preocupação do legislador pátrio no tocante à vítima de
crimes, que até bem pouco tempo não recebia do Estado à devida proteção quando exposta,
juntamente com entes familiares próximos, a grave ameaça de vida e integridade física e
mental, embasando ainda mais a tendência nacional de valorização da vítima no sistema
criminal brasileiro.

5.2.6 Lei Maria da Penha

A Lei 11.340 sancionada em 07 de agosto de 2006 entrou em vigor em 21 de
setembro de 2006, com a alcunha “Lei Maria de Penha” em homenagem a biofarmacêutica
que foi vítima do seu próprio marido, o professor universitário Marco Antonio Herredia,
que tentou matá-la por duas vezes. Na primeira tentativa deu-lhe um tiro, deixando-a
paraplégica e na segunda tentou eletrocutá-la (a vítima tinha 38 anos e três filhas) e que
durante 20 anos lutou para fazer justiça, conseguindo a condenação do criminoso 8 anos
após o sinistro, onde pelas benesses da execução penal brasileira, 2 anos após o mesmo já
se encontrava nas ruas em regime semi-aberto.
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Com base nos arts. 2º, 5º e 7º, todas as mulheres, independentemente de raça, cor,
religião, nível econômico ou cultural estão acobertadas pela referida lei. Pode-se dizer que
se configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico ou mental, sexual, e dano
moral ou patrimonial.429
A mencionada lei fora criada tendo como base a CF/88, art. 226, § 8º, além de
Convenções e Tratados Internacionais como é o caso da Convenção sobre a eliminação de
todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para
prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher concluída em Belém do Pará em
junho de 1994, das quais o Brasil é signatário, que visam prevenir, erradicar e combater
todas as formas de violência contra a mulher. Entende ainda em seu art. 6º que violência
contra a mulher é sinônimo de violência aos direitos humanos (ver art. 4º, II da CF).
No tocante à assistência a mulher em situação de violência doméstica ou familiar, o
art. 8º determina ser da atribuição da União, Estados, Distrito Federal e municípios, como
também das ONGS a prevenção e o combate à violência contra a mulher. Determina ainda,
a criação de Delegacias Especializadas de proteção à mulher (art. 8º, IV), a capacitação da
polícia e da guarda municipal para um melhor atendimento à mulher em situação de perigo,
além da implantação nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, matéria que
trate de direitos humanos incluindo o problema da violência doméstica e familiar contra a
mulher (incs. VII e IX).
No tocante aos procedimentos gerais de proteção à mulher em situação de perigo
nos casos de violência doméstica e familiar, têm-se o atendimento conferido inicialmente
pela autoridade policial, com os procedimentos de praxe, como a proteção policial,
encaminhamento ao MP, ao hospital e ao IML e prestação de informações necessárias dos
seus direitos. Contempla a lei as seguintes novidades: fornecer transporte para a ofendida e
seus dependentes para abrigo ou local seguro nos casos da existência iminente de risco de
vida, além de acompanhá-la, quando necessário, a sua residência para a retirada dos seus
pertences.
Nas ações penais públicas condicionadas a representação da ofendida, a mesma
somente poderá desistir da representação ofertada se ocorrer perante o juiz em audiência,
429
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especialmente designada para este fim, contando ainda com a presença do MP e se for
antes do recebimento da denúncia (art. 16). Aboliu a referida Lei de forma expressa, como
forma de pena alternativa, qualquer prestação pecuniária (art. 17).
Outra novidade da lei foi à implantação de algumas medidas pelo juiz, tais como,
inclusão da mulher em situação de perigo num cadastro de programas assistenciais do
governo federal, estadual e municipal; acesso prioritário à remoção quando servidora
pública da administração direta e indireta e, ainda, a manutenção do vínculo trabalhista
quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 06 meses; no prazo de 48
horas decidir o magistrado acerca de medidas protetivas de urgência e a qualquer momento
rever as já adotadas, visando à proteção da vítima, seus familiares ou seu patrimônio,
sempre ouvindo o MP (art. 18) .
A vítima será sempre informada dos atos processuais relativos ao agressor,
principalmente da sua soltura para que possa se proteger de possíveis vinganças e ataques
inesperados, além de não poder entregar qualquer notificação de forma pessoal (art. 21), o
que trouxe um grande avanço, pois muitas vezes o agressor estava solto e a vítima sequer
tinha conhecimento para se proteger melhor e ainda quando era obrigada a entregar a
intimação da delegacia ao agressor, acabava sendo novamente agredida.
O art. 22 traz medidas preliminares de proteção inovadoras como, a suspensão da
posse ou restrição ao porte de armas; proibição do agressor de se aproximar e de qualquer
tipo de contato com a vítima, seus familiares e das testemunhas; proibição de freqüentar
determinados lugares, além da restrição ou suspensão das visitas aos dependentes menores
(art. 22 e incisos). Outra novidade é a aplicação de multa diária pelo descumprimento da
obrigação imposta pelo magistrado nos moldes do art. 461, 5º e 6º do CPC (art. 22, § 4º). O
art. 24 traz proteção patrimonial de forma explícita em rol não exaustivo.
Outro ponto de destaque para a Lei Maria da Penha encontra-se no art. 29, que
prevê como apoio à atuação aos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar
contra a mulher, a presença de uma equipe multidisciplinar, com a presença de
profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e da saúde.
O art. 42 acrescenta mais um inciso ao art. 313 do CPP que traz as hipóteses que
fundamentam a prisão preventiva do agressor. Já o CP fora alterado nos seguintes pontos: a)
alínea f do inciso II do 61; b) inclusão dos §§9º e 11 ao art. 129. Quanto a LEP o seu art.
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152 ganhou o parágrafo único que trata da obrigatoriedade de comparecimento do agressor
a programas de recuperação e reeducação destinados a tal fim.
Todas estas medidas recebem um caráter restaurativo, dada a importância
conferida à mulher, enquanto vítima diária no Brasil de todas as formas de agressões,
inclusive sendo muitas vezes, assassinadas pelos seus companheiros, familiares e pessoas
mais próximas, passando o legislador nacional a conceder uma maior proteção a estas
vítimas durante todo o inquérito e o processo criminal, reconhecendo a situação desigual
de resposta da mesma frente ao seu agressor, como forma de assegurar a sua dignidade e o
seu resguardo físico e mental, antes, durante e após o Processo Penal.

5.2.7 Análise do Projeto de Lei 7006/2006

Visando regulamentar a Justiça Restaurativa no Brasil, foi apresentado em 2005,
através do Instituto de Direito Comparado à sugestão 99/2005 à Comissão de Legislação
Participativa do Congresso Nacional. No ano seguinte a proposta foi analisada e aprovada
tendo sido transformada no Projeto de Lei 7.006 de 2006, mas que infelizmente redundou
em um parecer negativo por parte do seu relator e o conseqüente arquivamento. Apesar
disso, merece ser apreciado no sentido de perceber-se uma tendência nacional de buscar
novas alternativas para a questão da criminalidade e, ainda, em razão de uma avaliação
para conhecermos os motivos que conduziram a esta iniciativa frustrada de implantação
deste novo modelo de justiça penal, mesmo com tantos resultados positivos produzidos em
várias partes do mundo.
O projeto apresentou algumas situações problemáticas, inclusive a primeira já
visualizada no art. 1º, posto ter se referido ao uso das práticas restaurativas de maneira
“facultativa aos crimes e contravenções penais”, retirando a força da obrigatoriedade legal
do caso ser encaminhado para que se busque uma solução restaurativa. Além disso, não
numerou quais crimes ou contravenções seriam acobertados pelas medidas, correndo o
risco de serem encaminhados apenas crimes de pouca monta como ocorre com a maioria
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dos países que adotam práticas restaurativas, sem um parâmetro legal com relação ao
campo de atuação destas medidas.430
Quanto ao art. 4º do projeto que trata da questão do encaminhamento do
magistrado com a anuência do Ministério Público do caso apresentado quando presentes os
requisitos do procedimento restaurativo ao núcleo de prática restaurativa, apresenta como
primeira problemática a necessidade da anuência do MP mesmo quando o juiz entenda ser
um caso passível de resolução extrajudicial. A solução seria no sentido de evitar esta dupla
barreira, onde o caso chegaria primeiro ao Ministério Público, que antes de oferecer a
denúncia encaminharia ao núcleo restaurativo ou o magistrado realizaria este
encaminhamento antes de enviá-lo ao Ministério Público, após a conclusão do inquérito,
onde nestas duas hipóteses o encaminhamento ocorreria sem qualquer discussão de culpa
do possível infrator no âmbito judicial. 431
O art. 6º do projeto que tratou da formação de pessoal do núcleo restaurativo,
menciona que a formação seria de um coordenador administrativo, uma coordenação
técnica interdisciplinar e uma equipe de facilitadores, treinados e preparados pela equipe
interdisciplinar, composta por profissionais da área de psicologia e serviço social. Porém,
esqueceu o projeto de mencionar a participação da comunidade neste processo, como
forma de aproximar a Justiça da sociedade como elemento de participação ativa.432
Os artigos 11 e 12 do projeto trazem alterações nos art. 107 e 117 do Código
Penal, com o acréscimo do inciso X ao art. 107, prevendo a extinção da punibilidade em
caso do cumprimento do acordo restaurativo. Apesar da positiva preocupação da proposta
em evitar o bis in iden, restou prejudicado exatamente pela falta de delimitação em quais
crimes seria possível buscar o apoio restaurativo.433
O art. 13 do projeto prevê a alteração do Código de Processo Penal com o
acréscimo do § 4º ao art. 10, visando à opinião da autoridade policial para sugerir no
relatório do inquérito o encaminhamento das partes ao procedimento restaurativo. Deste
modo aconteceria mais uma barreira para se transpor até que as partes que desejam
participar do processo restaurativo possam ser encaminhadas ao núcleo, onde a
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discordância da autoridade policial não poderia ensejar vinculação do magistrado ou do
MP quanto à pertinência do caso ser conduzido ao núcleo.
Com relação ao art. 14, propôs a alteração do Código de Processo Penal, visando
acrescer o § 4º ao art. 24, em razão da expressão “poderá o Ministério Público deixar de
propor a ação penal enquanto estiver em curso o procedimento restaurativo”, onde a
expressão mais acertada a ser colocada no texto seria “deverá”, posto que poderia gerar de
maneira desnecessária, um processo judicial paralelo ao processo restaurativo. O mesmo
erro foi repetido no art. 15 que visa alterar o Código de Processo Penal com relação às
causas suspensivas do processo judicial, trazendo a mesma expressão “poderá o juiz” e não
“deverá o juiz” encaminhar o caso ao núcleo restaurativo.
O art. 16 do projeto que propôs a alteração do art. 556 do Código de Processo
Penal, trouxe os requisitos de ordem pessoal com relação à pessoa do infrator para a
aplicação da justiça restaurativa, determinado que apenas será o mesmo encaminhado ao
programa se a personalidade e os antecedentes, bem como as circunstâncias e
consequências do crime ou contravenção penal recomendarem o uso das práticas
restaurativas. Deste modo, restariam excluídos do encaminhamento os agentes reincidentes
e ainda os crimes ocorridos com o uso da violência.434
Acontece que alguns crimes mesmo cometidos com o emprego de violência
contra a pessoa quando praticado por um infrator reincidente, do ponto de vista concreto,
poderiam ser encaminhados ao programa, como por exemplo, no caso de roubo, na
situação de lesão corporal leve ou até mesmo grave, constrangimento ilegal, injúria com o
emprego de violência física, dentre outros.
Apresentou o projeto analisado, mudanças com relação à Lei dos Juizados
Especiais Criminais, no tocante ao art. 62, propondo dentre os princípios que regem e
orientam os Juizados Especiais “o uso de práticas restaurativas”; o art. 69 com o acréscimo
do parágrafo 2º, determina que “a autoridade policial poderá sugerir no termo
circunstanciado os encaminhamentos dos autos ao processo restaurativo” e o art. 76 que
dispõe sobre o instituto da transação penal acrescendo o § 7º, mencionado que “em
qualquer fase do procedimento poderá o Ministério Público encaminhar as partes ao núcleo
de prática restaurativa”, conduzindo ao entendimento de que, ao invés de propor a ação
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penal através da denúncia, deverá o Ministério Público buscar primeiro o encaminhamento
ao núcleo visando um acordo restaurativo.
O Deputado Federal Antonio Carlos Biscaia em novembro de 2009 pugnou pela
constitucionalidade, juridicidade, mas inadequada técnica legislativa e pela rejeição do
mérito do projeto de lei 7006/06. Quanto aos argumentos, primeiramente aduz o Deputado
que os defensores do projeto acreditam através deste procedimento resolver os problemas
da criminalidade. Restou equivocado o entendimento do relator, posto que o objetivo maior
da Justiça Restaurativa é a restauração dos envolvidos através da participação ativa das
partes envolvidas em busca da melhor solução e conseqüente à redução da criminalidade e
da reincidência.435
Alega o Relator Antonio Carlos Biscaia, que do ponto de vista formal e material o
projeto encontrava-se satisfeito, mas aduz que com relação ao mérito não se pode dizer o
mesmo, especialmente no tocante à oportunidade. Menciona que o país vive atualmente um
sentimento de impunidade e que enquanto o legislador caminha no sentido de buscar criar
novos tipos penais e endurecer ainda mais as penas, o projeto aqui analisado caminha no
sentido inverso. Acrescenta que se trata de medida não apenas despenalizadora, onde o
legislador já o fez através da Lei dos Juizados Especiais Criminais, posto retirar das
autoridades envolvidas com o Processo Penal o contato direto com o infrator deixado esta
tarefa a cargo da comunidade. 436
Assim resta clara a falta de conhecimento do que realmente é a Justiça
Restaurativa, cujo objetivo jamais foi disseminar e provocar a impunidade, muito ao
contrário, visa fazer com que o infrator em determinados delitos desenvolva o seu senso de
responsabilidade diante dos seus atos, além de proporcionar à vítima um momento de
discussão e de exposição das suas angústias e sentimentos. Quanto à solução do caso
envolver a comunidade, antes mesmo da atuação do magistrado, ocorre exatamente diante
da ideia de intervenção mínima do Estado e de pacificação comunitária visando a não
discriminação do infrator, a sua reinserção social, além do desafogamento do Poder
Judiciário, que somente deve intervir quando não existir uma solução pacífica entre as
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partes, cujo objetivo é buscado atualmente nas maiores potências econômicas do mundo,
com resultados satisfatórios em suas práticas.
O aumento das penas e a criação de novos tipos penais, não têm diminuído o
problema da criminalidade, onde o passo a ser dado é buscar propostas alternativas para tal
problema. O Estado representado pelo magistrado não perde a sua competência, apenas vai
atuar quando reclamado, continuando a existir a ação penal, que somente será desenvolvida
quando as partes não tiverem interesse em participar dos encontros restaurativos ou mesmo
no caso de não se chegar a uma solução com relação a alguns crimes previstos em lei.
Critica o Deputado Antonio Carlos Biscaia o fato de previsão para a aplicação da
Justiça Restaurativa para crimes que não se encontram contemplados na Lei dos Juizados
Especiais e, conclui, mencionando que o país já avançou muito com a implantação de
institutos como a transação penal e a suspensão condicional do processo ou “sursis” e
recomenda uma melhoria nos Juizados visando uma maior efetividade na sua atuação.437
Outra abordagem que demonstra o desconhecimento do relator quanto ao tema,
posto que o Juizado Especial Criminal continuaria a ser uma porta de entrada para as
práticas restaurativas, que poderiam inclusive, acontecer no seu espaço físico
proporcionando o diálogo entre as partes, familiares, membros da comunidade e
facilitadores. Ocorreria na verdade uma ampliação de possibilidades para uma melhor
solução no caso concreto e não a retirada de poder do Judiciário e nem práticas que
conduzam à impunidade do infrator.
Apesar do veto, mesmo sem motivos convincentes e plausíveis, além da
necessidade de melhorias na redação do texto, o projeto de Lei 7006/06 veio a demonstrar
a tendência por parte de alguns setores sociais visando alternativas para a crescente
violência no seio social e familiar, restando a lamentar à falta de conhecimento do relator
diante de tão importante e significativo projeto de lei, que mereceria alguns importantes
reparos, jamais a sua negativa no mérito, conforme ocorreu.

5.2.8 Avaliação sobre o Decreto 7037/2009

437

BRASIL. Projeto de Lei 7006/06. Disponível em: HTTP://www.camara.gov.br/. Acesso em 23 de maio de
2013.

192

O Decreto Presidencial nº 7.037 de 21 de dezembro de 2009, nos moldes do art.
84, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal, aprova o Programa Nacional de Direitos
Humanos – PNDH-3. O programa teve dentre os seus eixos orientadores, a interação
democrática entre Estado e a sociedade civil, enquanto elemento de fortalecimento da
democracia participativa.438
Amoldando as determinações contidas no Decreto 7037/2009 sob o enfoque
restaurativo, têm-se algumas diretrizes que coadunam com o tema abordado, dentre elas, a
Diretriz-2, que menciona o fortalecimento dos direitos humanos como mecanismo
transversal das políticas públicas e instrumento de interação democrática. No eixo
orientador IV, que traz propostas em torno da questão da segurança pública, do acesso à
Justiça e do combate à violência, apresentam-se algumas diretrizes determinantes para uma
melhor execução dos programas restaurativos, dentre elas, a Diretriz-11 que contempla a
democratização e modernização do sistema de segurança pública; a Diretriz-12 que
determina a transparência e participação popular no sistema de segurança pública e de
justiça criminal; a Diretriz-13 que aborda a questão da prevenção da violência e da
criminalidade, todas elas voltadas a participação ativa da sociedade junto ao Poder
Judiciário a atuação da atividade policial, antes, durante e após a ocorrência do crime.439
Ainda dentro da concepção restaurativa, o Decreto 7037/2009 traz a Diretriz-15
voltada para a garantia dos direitos das vítimas de crimes; a Diretriz-16, que menciona a
modernização da política de execução penal dando prioridade às penas e medidas
alternativas à privação da liberdade e a melhoria do sistema penitenciário, além da
Diretriz-17 que trata a promoção de uma Justiça mais acessível, ágil e efetiva como
elemento de concretização dos direitos humanos. 440
O decreto presidencial foi de suma importância, posto ter sido a primeira
legislação nacional a trazer expressamente a expressão “Justiça Restaurativa”, onde em seu
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objetivo estratégico III, que trata da utilização de modelos alternativos de solução de
conflitos, enquanto norma programática, menciona o fomento as iniciativas de mediação e
conciliação, como forma de resolução de conflitos buscando a pacificação social e a
intervenção mínima do Judiciário; o fortalecimento e a criação de centrais de justiça
comunitária ligadas aos entes federativos e com o apoio financeiro do Poder Executivo; a
capacitação de pessoas da comunidade para solucionar conflitos locais.441
De maneira mais expressa, o Decreto 7037/2009 trouxe como norma
programática, prevista no objetivo estratégico III, letra “d”, o incentivo a projetos pilotos
de Justiça Restaurativa para que a partir daí possa ser analisado a sua eficiência e
adaptabilidade ao sistema jurídico nacional. Assim, resta demonstrada e solidificada a
tendência nacional de absorção e aplicação dos projetos restaurativos, abordados em meio
à temática relativa à defesa dos direitos humanos, numa perspectiva de atuação da
sociedade na tomada das suas decisões como concretização da democracia participativa em
observância aos princípios que regem o Estado Democrático Constitucional.442

5.3 ABORDAGEM SOBRE OS PROJETOS RESTAURATIVOS

5.3.1 Projeto-Piloto Justiça para o Século 21 de Porto Alegre/RS

No tocante às práticas restaurativas, o Brasil vem desenvolvendo ao longo desta
década, vários programas voltados à solução de litígios envolvendo crimes e atos
infracionais. O primeiro projeto piloto foi implantado através da 3ª Vara da Infância e
Juventude na cidade de Porto Alegre/RS, especializada na aplicação das medidas sócioeducativas ao menor infrator, visando à introdução de práticas restaurativas na pacificação
de situações de violência envolvendo crianças e adolescentes. O maior objetivo do projeto
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é o cumprimento das medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
443

O projeto piloto recebeu o nome de “Justiça para o século 21”, objetivando a
adaptação, testes, avaliação e sistematização e, incorporação institucional dos
procedimentos, valores e ideias acerca das práticas restaurativas, voltadas à realidade local.
Encontra-se sob o comando da AJURIS – Associação de Juízes do Rio Grande do Sul e da
respectiva Escola Superior da Magistratura, realizado através da 3ª Vara da Infância e
Juventude de Porto Alegre/RS. O projeto ganhou este nome em homenagem ao pioneiro
em Justiça Restaurativa no Brasil, o juiz Pedro Scuro Neto, que publicou um artigo com o
referido nome.

Recebe os apoios do Ministério da Justiça, por meio do programa

“Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”, além da UNESCO
e da Rede Globo através do Programa “Criança Esperança”, contando ainda com a
Defensoria Pública e o Ministério Público com atuação na 3ª Vara da Infância e Juventude.
Participa igualmente do Programa a FASE – Fundação de Atendimento Sócio-Educativo
(antiga FEBEM), responsável pela execução das medidas sócio-educativas que contam
com a privação de liberdade; a FASC – Fundação de Assistência Social e Cidadania, órgão
de assistência social no âmbito municipal, com atribuição para executar as medidas sócioeducativas que não reclamam a internação; a Secretaria Estadual de Educação; a Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Secretaria Municipal
de Direitos Humanos. Participam também dez instituições relacionadas à infância e
juventude, todas com compromissos formais.444
O projeto atua por meio da aplicação de práticas restaurativas no momento da
imposição da medida sócio-educativa. Busca transformar a ideia tão somente retributiva
das medidas, a fim de imprimir-lhe o seu verdadeiro valor educativo, conforme a proposta
do ECA, visando reduzir os males causados pela violência cultural, institucional e histórica,
enraizada no sistema penal de um modo geral. Além disso, busca à humanização das
medidas no tocante à redução da violência no momento de aplicação destas medidas por
parte do Estado, primando por uma transformação ética por parte daqueles que atuam na
sua execução, além de uma mudança no pensamento social com relação aos menores que
443
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infringem por algum motivo à lei, enquanto pessoas passíveis de recuperação e de
reinserção ao meio social.445
O projeto Justiça para o século 21 entende que a solução do litígio deve pautar-se
na responsabilização não somente do ofensor, que deve agir no sentido de restituir o dano
ou reparar da melhor forma possível o mal que causou, mas também na comunidade,
estabelecendo uma responsabilidade mútua, por compreendê-la como elemento baseado na
confiança, onde sem a mesma não há confiança e consequentemente não há restauração e
nem justiça, restando prejudicada a coesão social, que ausente, possibilita a instalação
oportunista da violência. 446
O projeto não surgiu de uma proposta articulada e sistematizada, pois desde 1999
as vertentes restaurativas chegaram ao conhecimento da 3ª Vara da Infância e Juventude de
Porto Alegre, através das ideias do professor Pedro Scuro Neto, divulgadas por meio de
escritos, passando a serem aplicadas informalmente. A partir daí, as medidas restaurativas
ganharam repercussão por meio da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da
Infância e Juventude – ABMP em duas publicações em parceria e com os recursos do
MEC, intituladas “O Direito é aprender” em 1999 e “Justiça na Educação” no ano de
2000.447
Com o tempo as práticas restaurativas foram sendo incorporadas às execuções das
medidas sócio-educativas na capital gaúcha, sendo o marco entre a teoria e a prática
propriamente dita, o chamado “Caso JR Zero”, ocorrido no segundo semestre de 2002, em
razão da ocorrência de um roubo com o emprego de arma de fogo, invasão de domicílio e
as vítimas detidas na residência em face da chegada rápida da polícia. Os adolescentes
foram condenados à internação, participaram de um encontro com as vítimas tendo sido
utilizadas técnicas de mediação e terapia familiar sistêmica. Após cinco meses de
internação, foram liberados para cumprir a medida no sistema aberto e nunca mais
reincidiram.448
Na data de 13 de agosto de 2004, após a palestra do magistrado Egberto Penido,
foi instalado o Núcleo de Estudos Restaurativos da Escola Superior da Magistratura da
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Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS. Este grupo de estudos foi essencial
na formação das diretrizes de aplicação das medidas restaurativas, com a definição de
quatro áreas de aplicação que são, os processos judiciais relativos a atos infracionais
praticados por adolescentes; atendimento às medidas sócio-educativas; educação e a
comunidade, com a atuação progressiva a partir dos processos judiciais, onde atualmente
segue expandindo as medidas restaurativas junto aos menores infratores de maneira
satisfatória.449
Após a instalação do Núcleo de Estudos em Justiça Restaurativa de Porto Alegre,
foi promovido o 3º Fórum Social Mundial em janeiro de 2005 na capital gaúcha, contando
com a presença expressiva de Marshall Rosemberg, criador da Comunicação Não-Violenta,
que a partir do apoio do núcleo restaurativo, proporcionou quatro Workshops na ocasião. A
ideia da comunicação não-violenta veio a embasar o processo de capacitação e realização
dos círculos restaurativos. Foi também neste contexto que Renato de Vitto, representante à
época do projeto Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro,
convidou o Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre para ser um dos pilotos na
implantação da Justiça Restaurativa no Brasil. A partir daí foi posta em prática a primeira
fase do plano elaborado do Núcleo da AJURIS na 3ª Vara do Juizado da Infância e
Juventude, abrangendo a capacitação e formação dos coordenadores de círculos
restaurativos, além do desenvolvimento de um processo de pesquisa, sistematização e
avaliação contratado com a Faculdade de Serviço Social da PUC/RS.450
A central de Práticas Restaurativas simboliza um espaço voltado à aplicação da
Justiça Restaurativa nos processos judiciais junto ao CIACA – Centro Integrado de
Atendimento à Criança e Adolescente, com ênfase para a prática, testes e avaliação destas
medidas, além de funcionar como agente de capacitação dos novos coordenadores de
círculos restaurativos. A partir do conhecimento da ocorrência de uma infração penal, são
encaminhados os infratores e as vítimas para uma triagem e conduzidos para a realização
de um círculo restaurativo como sendo a primeira etapa do processo de execução da
medida sócio-educativa, o mais breve possível depois do ato infracional. São
encaminhados também para o núcleo os processos que estão suspensos, aguardando a
sugestão a partir da prática restaurativa para saber qual é a melhor medida a ser aplicada no
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caso concreto. A proposta é fundamentar com valores e princípios restaurativos a aplicação
das medidas sócio-educativas.451
São beneficiados pelo projeto os adolescentes infratores e vítimas, ambos
contando com seus familiares e apoiadores, além de representantes da comunidade. A sua
concretização ocorre na forma de círculos restaurativos, contando com o coordenador, cocoordenador, capacitador e supervisor, com diferentes origens institucionais. Participa
também pedagogos e assistentes sociais. 452
Os procedimentos restaurativos são espelhados no modelo das conferências, com
a assimilação do modelo aplicado na Nova Zelândia. O procedimento é dividido em três
etapas, o pré-círculo (período de preparação), o círculo (realização do encontro) e o póscírculo (acompanhamento). O objetivo maior do procedimento é conseguir a participação
da vítima principal, do infrator e da comunidade de apoio. Mesmo que a vítima não queira
participar, poderá ser representada no encontro por um familiar ou amigo ou ainda poderá
gravar ou escrever o seu relato. Neste caso o encontro recebe o nome de “círculo
restaurativo”, voltado para as necessidades da vítima, ou quando a mesma estiver
inacessível ou não queira participar, o encontro passa a receber o nome de “círculo
familiar”, transpondo o foco para as necessidades secundárias da vítima principal. O
coordenador trabalha em parceria com o co-coordenador, onde o primeiro tem um papel
bem definido, sendo o responsável por documentar as ações de cada etapa, contando com a
ajuda do segundo. Nos procedimentos judiciais a aplicação da Justiça Restaurativa tem
início com o preenchimento de um formulário padronizado, denominado “Roteiro de
procedimento restaurativo”, onde conterá o registro de todas as atividades do procedimento,
ocorrendo ainda o arquivamento digital. O acordo é formalizado num documento a partir
do roteiro, com recebimento de uma cópia por cada um dos principais participantes. Os
participantes deverão assinar um termo de autorização para a gravação de áudio e vídeo
dos círculos. 453
No tocante ao detalhamento dos círculos no Projeto Justiça para o século 21, no
contato inicial com o caso, o coordenador deve buscar saber todas as informações possíveis,
inclusive através de contatos informais com os envolvidos. No início do pré-círculo é feita
a leitura do resumo dos fatos como forma de fixar claramente o foco e evitar possíveis
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divergências. Podem participar do círculo os apoiadores, que são familiares e amigos e os
representantes da comunidade, como líderes comunitários e religiosos, policiais,
testemunhas, professores e outros profissionais relacionados às pessoas e/ou ao caso. No
pré-círculo, são prestados esclarecimentos sobre o projeto, funcionamento, participantes,
expectativas e efeitos. Após, faz-se a conferência do resumo dos fatos e é marcada a data,
horário e local para a ocorrência do círculo, além da ressalva da confidencialidade do
conteúdo a ser tratado no círculo. 454
No círculo, os contatos iniciais são bem informais, com a posterior declaração de
abertura dos trabalhos e a auto-apresentação dos participantes. Após as apresentações de
praxe e a leitura do relatório do fato, a vítima passa a narrar sobre seus sentimentos acerca
do caso e as suas necessidades. Depois, o ofensor passa a narrar sobre o que ouviu da
vítima e esta vai confirmar ou não a compreensão do mesmo com relação ao que foi
declarado e vice e versa. A seguir falam os demais presentes se desejarem. Em seguida, os
esclarecimentos dos atores envolvidos e dos demais participantes do círculo, segue-se para
o próximo passo que é a busca de acordo. Os resultados serão encaminhados pelo
coordenador à pessoa responsável que encaminhou o caso ao núcleo, como o juiz, diretor
ou técnico. Na fase do pós-círculo, busca-se verificar o cumprimento do acordo, onde o
coordenador manterá contato com os envolvidos a fim de tomar conhecimento sobre o
cumprimento satisfatório da medida e ainda buscará solucionar algum obstáculo para a
realização do mesmo a contento. Caso ocorra descumprimento do que foi acordado, deve
este fato ser informado no relatório, cuja solução pode ser a realização de um novo círculo,
a realização de um círculo familiar ou a aplicação das medidas convencionais.455
Durante o primeiro ano do projeto-piloto foram encaminhados 100 processos para
a avaliação da possibilidade de implementação dos círculos restaurativos. Destes 100 casos,
33 não seguiram no procedimento. As dificuldades mencionadas pelos organizadores do
projeto foram a dificuldade em localizar as partes, não aceitação das partes em participar
do círculo, ausências por motivo de saúde dos convidados, a situação do adolescente não
assumir a autoria da infração penal, sofrimento psíquico do adolescente e medo da vítima
em participar. Destes encaminhamentos apenas 08 participaram dos círculos, onde 07
casos foram totalmente cumpridos, sendo registrado apenas 01 acordo não cumprido. Os
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atos infracionais registrados, praticados pelos adolescentes que participaram dos círculos
em 2005 foram roubo, furto, dano e lesões corporais. Quanto aos participantes dos círculos
neste mesmo período, foram registradas as presenças do coordenador e do cocoordenandor, infratores, vítimas, familiares de ambas as partes, vizinhos, assistentes
sociais.456
No segundo ano do projeto em 2006, ainda na fase piloto, até o mês de outubro,
foram encaminhados ao núcleo restaurativo o total de 105 casos, destes, 51 participaram do
pré-círculo, 22 resultaram em círculos restaurativos (17 com a participação das vítimas e
05 círculos com familiares), contando com três situações em pós-círculo concluído, outros
18 casos aguardavam a ocorrência do círculo. Todos os 22 casos resultaram em acordos. 457
A FASE, responsável pelo acolhimento dos menores que recebem a medida sócioeducativa do tipo internação ou semi-internação, desde o início do projeto-piloto firmou
parceria,e durante o segundo semestre de 2005 até o segundo semestre de 2006,
proporcionou aos adolescentes por ela custodiados a participação em 139 círculos
restaurativos, onde os profissionais da FASE utilizaram a proposta restaurativa na
intervenção técnica e como instrumento para a avaliação semestral da medida sócioeducativa. Em duas unidades de internação – CASE POA I e CASE POA II, todos os
adolescentes qwue receberam nos seus relatórios pessoais a sugestão de progressão da
medida, vivenciaram antes os círculos restaurativos. Estes círculos apresentaram na sua
quase totalidade em acordos restaurativos (92,7%), sendo que 75,6% destes acordos foram
cumpridos. Os círculos restaurativos se encontram na proposta da Justiça Restaurativa da
FASE, vinculados ao plano individual de desenvolvimento e como requisito à progressão
da medida sócio-educativa. Os acordos conduzem a responsabilização dos participantes
com relação ao apoio e sustentação de ações voltadas a tratamento de saúde, psicológico,
inclusão no mercado de trabalho, freqüência escolar, alternativa de moradia pósinstitucional e a prática de esportes.458
Quanto ao acompanhamento da medida sócio-educativa no sistema aberto, a
FASC/PEMSE registrou 07 círculos restaurativos compreendidos entre setembro de 2005 e
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junho de 2006, destes casos, 04 adolescentes estavam no cumprimento de medidas sócioeducativas do tipo prestação de serviços à comunidade, 02 em cumprimento de liberdade
assistida e 02 prestando simultaneamente as duas medidas. Os atos infracionais praticados
pelos adolescentes nestes casos foram furto, tentativa de roubo, roubo qualificado e furto
qualificado. Todos os círculos resultaram em acordos, sendo que destes, apenas 01 foi
descumprindo e outro ocorreu o cumprimento parcial. Assim como nos casos relatados da
FASE, os círculos voltados para os menores infratores que se encontram no sistema aberto,
resultam em acordo que se vinculam a qualificação do plano individual de
acompanhamento, em razão do registro de ocorrências durante o período em que o
adolescente cumpre a medida no sistema aberto, cujos relatos variam desde violências
cometidas nos locais de atendimento destes menores como ainda a ocorrência de conflitos
familiares. Do mesmo modo dos círculos realizados na FASE, os participantes são os
mesmos e as responsabilidades assumidas são essencialmente aquelas que já foram acima
mencionadas. 459
O Projeto-piloto Justiça para o Século 21 continua em plena fase de
funcionamento na capital gaúcha, tendo servido de referência para a formação de novos
projetos naquele Estado e nos demais Estados brasileiros, com resultados satisfatórios. De
acordo com o Ofício 104/2010 enviado pela 3ª Vara da Infância e Juventude da cidade
Porto Alegre à Corregedoria Geral de Justiça daquele Estado, foram apresentados
detalhadamente através de um relatório, todos os dados relativos às atividades restaurativas
no ano de 2010, constando 496 encaminhamentos para a Central de Práticas Restaurativas.
Destes, 307 receberam atendimento técnico com viés restaurativo, 20 círculos envolvendo
ofensor, vítima principal e comunidades de apoio, 27 círculos restaurativos envolvendo
ofensor, família e comunidade, 21 círculos de compromisso, 02 diálogos restaurativos, 01
círculo de adesão, totalizando 71 encontros nas diversas modalidades de círculos
restaurativos. Ainda destes casos, 31 estavam em andamento, 03 foram encerrados antes de
realizar o pré-círculo, 80 casos foram encerrados no pré-círculo e 04 casos não foram
iniciados, com detalhamento em percentuais mais exatos em anexo.460
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Ainda de acordo com os dados acima mencionados, 03 três casos encerrados antes
do pré-círculo ocorreram, um deles em razão do desligamento do menor da FASE e os
outros dois por motivo de fugas. Dos 80 casos encerrados durante o pré-círculo, vários
foram os motivos, dentre eles, 06 adolescentes não assumiram a autoria do ato infracional;
23 adolescentes, 11 vítimas e seis familiares não aceitaram participar; em 01 caso o
conflito foi resolvido antes do procedimento; em outros casos, 03 adolescentes, 02 vítimas
e seis familiares não compareceram; em outros casos, 09 adolescentes, 05 vítimas e 01
familiar não foram localizados; em outros dois casos os adolescentes se evadiram, 01
adolescente tinha sérios problema psiquiátricos, o que tornou inviável o círculo. Conforme
o quadro IV constante do relatório das atividades desenvolvidas pelo núcleo restaurativo
no ano de 2010 em anexo, o índice de satisfação dos participantes foi de 73,10% do
total.461

5.3.2 Projeto-Piloto do Núcleo dos Bandeirantes – DF

O Projeto do Núcleo dos Bandeirantes teve início a partir da iniciativa do TJDF, a
na busca por novas soluções para a resolução dos conflitos penais, observando as práticas
restaurativas realizadas com êxito em outros países, onde publicou em 04 de junho de 2004
a Portaria Conjunta nº 15, que instituiu no seu art. 1º, uma comissão para estudar a
possibilidade de adaptação da Justiça Restaurativa à Justiça do Distrito Federal e estruturar
as ações para a implantação de um projeto-piloto no Núcleo dos Bandeirantes.462 O projeto
conta com o apoio institucional e financeiro do Ministério da Justiça, através da Secretaria
de Reforma do Judiciário – SRJ e do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD, viabilizado pelo projeto “Promovendo Práticas Restaurativas
no Sistema de Justiça Brasileiro”, cujo projeto apóia os três projetos-piloto em matéria
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restaurativa no Brasil que são o de Porto Alegre/RS, o de São Caetano do Sul/SP e o do
Núcleo dos Bandeirantes em Brasília/DF. 463
O Projeto do Núcleo dos Bandeirantes funciona nos Juizados Especiais Criminais,
ocorrendo por meio da mediação entre vítima e ofensor, aplicado aos crimes de menor
potencial lesivo e voltado ao público adulto. O Projeto teve início em junho de 2005 e a
fase piloto encerrada em dezembro de 2005, possuindo uma fase de capacitação dos
facilitadores. No tocante à execução propriamente dita, recomenda-se ao menor um préencontro entre as pessoas envolvidas no conflito, destinado a esclarecer o programa e
preparar as partes e seus apoiadores para o encontro restaurativo, além de coletar o
consentimento do autor do fato e da vítima, visando evitar a revitimização, quando, por
exemplo, o autor do fato nega a sua participação no crime. Durante a realização do
encontro é redigido o acordo, que é assinado por todos e homologado pelo magistrado,
onde o processo ficará suspenso durante uma média de 120 dias aguardando a realização
da intervenção restaurativa, retornando após para a tramitação no Juizado Especial
Criminal. O projeto conta com a participação de juízes, promotores de justiça, defensores
públicos, assistentes sociais, psicólogos, corpo administrativo e facilitadores.464
O sucesso da prática se deve a diversos fatores, dentre eles, a capacitação dos
facilitadores com formação em mediação entre vítima e ofensor; instalações físicas
adequadas; os pré-encontros esclarecedores; mediação bem conduzida com neutralidade e
respeito; escolha dos casos baseada no tipo de crime e no relacionamento das partes em
conflito; diversidade dos facilitadores; envolvimento das comunidades que tenham algum
tipo de ligação com a vítima e/ou o infrator de modo a proporcionar de alguma forma um
alicerce para garantir o cumprimento do acordo alcançado. 465
No ano de 2006, o Programa Justiça Restaurativa tornou-se um serviço ligado à
Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da
Portaria Conjunta nº 52, cujo fundamento foi o de ampliar a capacidade de resolução de
conflitos por consenso, voltado para os crimes de menor potencial ofensivo. Através da
Resolução 5/2009, ocorreu à reestruturação dos serviços administrativos do TJDFT, com a
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implantação do “Sistema de Múltiplas Portas de Acesso à Justiça”, vinculado ao serviço de
apoio à Justiça Restaurativa.
Atualmente, as práticas restaurativas no Distrito Federal estão sob a coordenação
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania, que através da Resolução 13/12 é ligado ao Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos – NUPECON, órgão da presidência daquela Corte de
Justiça.466 O Tribunal de Justiça do Distrito Federal argumenta que a adoção de princípios
e práticas restaurativas as suas atividades têm contribuído de maneira decisiva para a
especialização e a melhoria na prestação jurisdicional, onde elenca algumas consequências
positivas decorrentes destas práticas, dentre elas, a redução do impacto do crime com
relação às pessoas envolvidas; a demonstração do sentimento de justiça dos envolvidos;
desenvolvimento da autonomia dos participantes; fomento nas relações sociais através do
equilíbrio e da solidariedade e uma maior legitimidade social com relação à atuação do
Poder Judiciário.467 Deste modo, a experiência no Distrito Federal têm grande importância
no sentido de ter sido a primeira prática restaurativa nacional voltada ao público adulto,
através dos Juizados Especiais Criminais pelo trabalho referente aos crimes de menor
potencial lesivo, o que veio a alicerçar de maneira mais concreta a possibilidade do
tratamento satisfatório do público adulto de infratores, estando os projetos naquele local
em pleno funcionamento.

5.3.3 Projeto-Piloto de São Caetano do Sul/SP

O Projeto de São Caetano do Sul/SP foi um dos três projetos-pilotos patrocinados
pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Reforma do Judiciário e do Programa
das Nações Unidas – PNUD. O Juiz Eduardo Rezende Melo foi um dos idealizadores da
parceria firmada no ano de 2004 entre o Sistema de Justiça e o Sistema de Educação,
contando ainda com a participação técnica da CNVBrasil – Rede de Comunicação Não-
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Violenta. O projeto foi intitulado de “Justiça e Educação: parceria para a cidadania”,
envolvendo de início três escolas estaduais de ensino médio. As escolas foram capacitadas
para uma atuação em rede com outras instituições, como o Fórum e o Conselho Tutelar.468
No ano de 2006, a Primeira Vara Criminal da Infância e Juventude da Comarca de
São Caetano do Sul/SP, elaborou um aditivo ao projeto “Justiça e Educação” através do
Projeto “Família, Comunidade, Respeito”, voltado para o público adulto, principalmente
para atuar nos crimes de violência doméstica, conflitos envolvendo vizinhos e crimes
praticados contra a criança e o adolescente. O Projeto conta ainda com a guarda Municipal,
a polícia militar e a polícia civil, a OAB e as Secretarias Municipais de Saúde e
Desenvolvimento Social. 469 A ampliação do projeto ocorreu no ano de 2011 com o apoio
da Secretaria Especial de Direitos Humanos, passando a atuar também em crimes mais
graves.
O objetivo do projeto é o desenvolvimento de uma metodologia de um programa
com um viés comunitário na Comarca de São Caetano do Sul, visando atender conflitos
familiares e de vizinhança, sujeitos a representação ou a transação penal, sob a jurisdição
do Juizado Especial Criminal, visando uma melhor convivência social, além de criar
soluções preventivas por parte da comunidade dos problemas por ela vivenciados. 470
Os facilitadores são selecionados dentro da própria comunidade, sendo
voluntários e recebendo apenas uma ajuda de custo. São em geral, pessoas ligadas a
alguma religião, da associação de pais e mestres e ainda de grupos da terceira idade. Foi
proposta ainda a cessão de funcionários de empresas privadas para realização da mediação
em troca de abatimento fiscal, computado no Fundo Municipal de Participação da Criança
e do Adolescente. Os agentes facilitadores atuam de modo resolutivo dos conflitos
468
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utilizando técnicas restaurativas, procurando envolver a comunidade e reatar os vínculos
rompidos.471
O processo é pautado na autonomia participativa, sendo possível a escolha de
caminhos distintos, ou os interessados procuram a justiça comunitária ou a via formal da
Justiça, mas nada impede que um acordo firmado no núcleo comunitário seja homologado
judicialmente. Quando for um crime da competência do Juizado Especial Criminal, durante
o procedimento judicial, analisa-se a possibilidade de encaminhar o caso ao núcleo
comunitário restaurativo, sendo esclarecido sobre o seu funcionamento e objetivos,
devendo sempre o encaminhamento ficar condicionado à livre concordância das partes
envolvidas no crime. Durante todo o círculo as partes serão acompanhadas por seus
advogados, onde havendo acordo, este será encaminhado ao Fórum, aguardando o seu
cumprimento para a extinção do processo. O acordo está aberto para as partes, respeitados
os Princípios da Legalidade, Moralidade, Respeito e Dignidade da Pessoa Humana, não
podendo implicar em respostas degradantes ou privação de liberdade. Poderá o acordo ser
adaptado para a manutenção do caráter restaurativo e empoderador. Apenas em caso de
descumprimento injustificado do acordo restaurativo é que permanece a possibilidade do
agente ser processado e punido nos moldes da Lei Penal e Processual Penal. 472
Com relação ao projeto desenvolvido pela Vara da Infância e da Juventude
voltado para o jovem infrator, o processo tem início após a representação do Ministério
Público contra o infrator, a quem é proposta a alternativa restaurativa. O jovem é sempre
assistido por advogado, onde em caso de concordância, o juiz propõe um acordo entre o
jovem infrator e a vítima. Ao invés de ser internado, o adolescente é oportunizado a
procurar uma maneira de reparar o dano cometido contra a vítima, cujo acordo se estende
também a participação do jovem em atividades que previnam a reincidência criminal e que
promovam a sua reintegração à sociedade. 473
O projeto da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Caetano do Sul
recebeu um prêmio em novembro de 2012 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. A
premiação do segundo lugar no I Prêmio CNJ da Infância e da Juventude, foi recebida pelo
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Juiz da Vara da Infância e Juventude de São Caetano do Sul, Eduardo Rezende Melo,
numa cerimônia realizada no Plenário do CNJ.

5.3.4 Projetos de Heliópoles, Guarulhos e Campinas/SP

Em 2006 através dos juízes Egberto de Almeida Penido e Daniel Isler, o Projetopiloto de São Caetano do Sul, foi ampliado para as cidades de São Paulo (favela de
Heliópoles) e Guarulhos, contando com a parceria da Fundação de Apoio para o
desenvolvimento da Educação – FDE, vinculada à Secretaria do Estado da Educação de
São Paulo, por meio das Diretorias de Ensino do Centro-Sul e de Guarulhos, do MEC e das
Varas Especiais da Infância e da Juventude de Heliópoles e Guarulhos. Já no início, o
projeto envolveu 08 escolas em Heliópoles e 11 em Guarulhos.474
Na favela de Heliópoles, a maior da cidade de São Paulo (com cerca de 125 mil
habitantes), teve início no segundo semestre de 2006 o Projeto “Justiça e Educação”,
através dos parceiros acima mencionados. Foram capacitados 10 educadores por escola,
dentre eles, professores, alunos, integrantes da direção, funcionários e pais, além de
componentes da equipe técnica das Varas Especiais da Infância e Juventude da Capital
(assistentes sociais e psicólogas) e lideranças comunitárias que tivessem alguma ligação
com o Poder Judiciário, como Conselheiros Tutelares, integrantes de organizações ligadas
à aplicação das medidas sócio-educativas de liberdade assistida, dentre outros.475
Ao mesmo tempo em que as escolas públicas passavam por um processo de
capacitação na região de Heliópoles, ocorreu à implantação de um setor de Justiça
Restaurativa junto às Varas Especiais da Infância e Juventude na Capital, com a oferta de
espaços para a realização de círculos restaurativos nas escolas. O objetivo do projeto é a
transformação de escolas e comunidades que vivenciam diariamente situações de conflito e
de violência em espaços de diálogos e resolução pacífica de conflitos, visando à
implementação de espaços democráticos de construção de uma cultura da não-violência.
No âmbito Judicial o projeto busca contribuir para o melhor funcionamento do Sistema de
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Justiça da Infância e Juventude. Nos espaços restaurativos escolares a realização dos
círculos restaurativos visam resolver qualquer tipo de conflito, questões de disciplina e
situação de violência que envolvam crimes de menor potencial e atos infracionais. Após a
ocorrência dos círculos restaurativos nas escolas, os acordos são encaminhados para a
diretoria de Ensino da região e em se tratando de delitos, os casos são encaminhados ao
Ministério Público designado para atuar no projeto, onde não constatada nenhuma
irregularidade, sugere a remissão ao juiz responsável pelo projeto que a homologa se
entender apropriado. Igualmente, os casos solucionados nos núcleos destinados à resolução
de conflitos podem ser resolvidos por meio de círculos restaurativos, onde são
encaminhados ao Ministério Público, seguindo a partir daí o mesmo caminho para os
menores infratores.476
Em Guarulhos o projeto de mediação idealizado por Daniel Isler, Juiz de Direito
da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos, em parceria com as Faculdades Integradas
de Guarulhos – FIG e o Tribunal de Justiça de São Paulo no ano de 2003, simbolizou o
início de uma nova perspectiva no âmbito do Poder Judiciário. Primeiramente o projeto
atendia apenas os encaminhamentos da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos,
posteriormente passou a atender a um maior número de casos, além de conduzir processos
surgidos a partir de conflitos familiares, oriundos de todas as Varas Cíveis da Comarca de
Guarulhos.477
O objetivo maior do projeto restaurativo de Guarulhos foi pensar uma forma
diferente de atuação da jurisdição através da mediação, proporcionado às partes uma maior
aproximação e um maior conhecimento recíproco para que houvesse um maior
entendimento entre os mesmos, o que conduziria inevitavelmente a um melhor resultado.
Os facilitadores são treinados com uma carga horária mínima de 60 horas aulas pelo juiz
da Vara da Infância e Juventude, contando com a presença de outros colaboradores. Os
casos são selecionados pelo magistrado do processo, com a ajuda de técnicos e do
Ministério Público, além das partes que podem solicitar a participação na mediação. Após
a mediação, os participantes preenchem formulários relativos à participação na mediação.
Caso ocorra acordo, este será encaminhado à Vara competente para o parecer do Ministério
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Público e a conseqüente homologação judicial. De acordo com as estatísticas apresentadas
pelos organizadores do projeto, o índice de satisfação dos participantes foi bastante
elevado.478
O projeto de Campinas/SP teve início através da atuação do magistrado Richard P.
Pae Kim, através de uma parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
de Campinas, contando ainda com a rede de Educação Municipal e Estadual, dentro de
uma perspectiva prevetiva, sendo ampliado posteriormente para os processos em fase de
decisão judicial e para os processos de execução das medidas sócio-educativas oriundos da
Vara da Infância e Juventude de Campinas e executados pela Fundação CASA. Os dados
que comprovam os resultados positivos do projeto escontram-se nos anexos.

5.3.4 Projeto de Joinville/SC

Em Joinville no Estado de Santa Catarina, foi implantado em 2003 o “Projeto
Mediação” voltado para adolescentes infratores, sob a direção do Juiz da vara da Infância e
Juventude à época, o Dr. Alexandre Morais da Rosa, que a partir de contatos com pessoas
conhecedoras do tema e após uma visita a Barcelona para presenciar o andamento da
Justiça Restaurativa, implantou o mencionado projeto que, posteriormente, teve o nome
alterado para “Justiça Restaurativa”, onde buscou de início agilizar os processos, primando
pela qualidade no atendimento pessoal aos envolvidos nos processos que estavam em
trâmite. 479
Através da Portaria 05/2003, no âmbito da Comarca de Joinville, fundamentado
nos serviços auxiliares previstos nos arts. 150 e 151 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, foi instituída uma equipe multidisciplinar composta por profissionais do
serviço social, orientação educacional, direito e psicologia, comissários da infância e
juventude, educadores, dentre outros, com foco voltado para o fomento na área de
mediação para os adolescentes autores de atos infracionais. A referida Portaria prevê a
emissão de parecer pela equipe multidisciplinar, antes de recebida a representação ou
478
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durante o procedimento. O foco maior do projeto é voltado para adolescentes primários e
que tenham praticado crimes de menor potencial lesivo.480
Caso o adolescente tenha reparado o dano à vítima ou com ela se reconciliado, as
circunstâncias de caráter pessoal sejam satisfatórias ou a comprovação de que as medidas
educativas determinadas tenham sido devidamente cumpridas, poderá o magistrado
conceder a remissão suspensiva ou decisiva. A prática ocorre no formato mediação, a partir
da remessa dos autos à equipe técnica, após a concordância do adolescente, dos
responsáveis e dos seus advogados. Após é realizada a pré-mediação, através do mediador,
contando com a presença de todos para explicar o funcionamento e objetivo do encontro
restaurativo. Dependendo do resultado, será aplicada uma medida sócio-educativa ou o
arquivamento. O projeto busca envolver a família do adolescente, visando um melhor
atendimento e buscando perceber quais os motivos que o conduziram à prática da
infração.481 Quanto aos demais elementos do projeto, torna-se dispensável a sua narração
pelas semelhanças que guardam com os projetos anteriormente descritos.

5.3.5 Outros projetos restaurativos em andamento

Um Projeto Restaurativo bastante interessante ocorre na polícia civil do Estado
Minas Gerais, que antes era um projeto-piloto, mas que em razão dos excelentes resultados,
passou a fazer parte do programa de governo daquele Estado. A Resolução 7.169 de 03 de
novembro de 2009 dispõe sobre a mediação de conflitos interpessoais e comunitários no
âmbito das ações policiais que importem em potencialização dos riscos sociais de violência
e criminalidade, cujos argumentos teóricos são a polícia orientada para a solução de
conflitos, a polícia comunitária e as práticas restaurativas. A mediação neste caso não
substitui os procedimentos legais a que se obriga a polícia civil. A condução do
procedimento restaurativo ficará a cargo de um mediador designado pelo chefe da polícia
civil para atuar nas respectivas unidades operacionais. Quanto aos demais trâmites, serão
seguidos os mesmos já expostos. Caso não seja obtido o consentimento das partes ou for
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verificado que os interessados não reúnem as condições para a participação no evento, o
mediador deverá informar ao delegado de polícia. Caso exista um acordo satisfatório, as
partes serão orientadas a encaminhar o acordo através dos seus advogados ou por meio da
defensoria pública a fim de ser homologado pelo magistrado competente. 482
O Núcleo de Justiça Restaurativa na Bahia surgiu a partir da Resolução nº 08 de
28 de julho de 2010 do Tribunal de Justiça da Bahia, visando à aplicação dos métodos
restaurativos nos processos da competência do Juizado Especial Criminal do Largo do
Tanque, com ampla atuação, contando com cerca de duas mediações diárias como forma
dos conflitos receberem o tratamento ideal. Os círculos restaurativos, conduzidos por
facilitadores devidamente treinados, ocorrem a partir do envio de termos circunstanciados
de diversas delegacias, além das partes poderem procurar o núcleo, onde após uma triagem,
seguem os encaminhamentos de praxe.483 O projeto da Bahia atende uma média de 30%
das ações que tramitam pelo Juizado Criminal no bairro do Largo do Tanque, com índice
satisfatório em torno de 70% dos casos atendidos, através de soluções consensuais.484
Outros projetos relevantes voltados para o menor infrator e para os crimes de
menor potencial ofensivo foram implantados no Estado do Maranhão, na cidade de
Belém/PA, na cidade de Campo Grande/MS, além da ocorrência de eventos extremamente
relevantes proporcionados pelos respectivos Tribunais de Justiça de abrangência nacional.
Outros se encontram em fase de discussão como é o caso de Fortaleza/CE e Goiás.
No Rio Grande do Norte ocorreu uma experiência mais avançada, posto ser
voltada para o público adulto e para delitos de maior potencialidade como é o caso do
roubo, viabilizada através do juiz Titular a época, da 2ª Vara Criminal localizada no Fórum
Varela Barca em Natal, entre os anos de 2009 e 2010. Em menos de um ano, 50 pessoas
entre vítimas e condenados foram beneficiados pela ação restaurativa.
Segundo informações diretas prestadas pelo magistrado que executou as primeiras
práticas restaurativas no Estado do Rio Grande do Norte, os trabalhos funcionam na
seguinte sequência: o magistrado questiona à vítima e o sentenciado se deseja participar de
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um encontro para que cada um possa se exprimir, quando aceito eles são colocados frente a
frente. Em regra, a vítima relata o episódio do crime e o sentenciado escuta e depois se
desejar, pede perdão. Alguns choram e quase todos demonstram arrependimento. Cita um
exemplo interessante, ocorrido com um funcionário que furtou da vítima um material de
construção e que após o encontro teve o seu emprego de volta. Neste caso, comenta o
magistrado, restou provado que apesar de ter cometido um delito, o autor da infração era
uma pessoa de boa índole e um excelente profissional, onde após a audiência saíram
juntos.485
De acordo com o relato do magistrado Rosivaldo Toscano, o que ocorre nestas
sessões restaurativas é bastante impressionante, relatando um caso de um furto ocorrido
num mercadinho, onde o acusado foi condenado a pagar a vítima o que havia sido furtado.
Durante o encontro as partes deliberaram que o pagamento seria realizado no próprio
mercadinho onde ocorreu o crime. Segundo a análise do juiz “é um processo de libertação
de ambas as partes”. 486
O magistrado Rosivaldo Toscano afirma que não deixa em nenhuma situação de
aplicar a sanção prevista para o crime, porém, contesta a visão de que “bandido bom é
bandido morto”. Aduz que a Constituição Federal de 1988 declara que todos são iguais e
que isso não é mero discurso, onde muitos bandidos são vítimas da sociedade, declarando
que muitos processos que tramitam na 2ª Vara Criminal de Natal são oriundos de pessoas
que traficam drogas para manter o vício, mas em se tratando de tráfico de drogas não se
aplica o método restaurativo, posto ser o Estado o seu maior interessado, sendo um crime
contra a incolumidade pública. Acrescenta que um preso custa em média R$1.500,00 (mil
e quinhentos reais), enquanto um tratamento para um viciado seria bem mais vantajoso.487
O projeto restaurativo da cidade de Natal/RN encontra-se parado no momento em razão do
magistrado Rosivaldo Toscano está afastado para cursar mestrado, segundo informações
prestadas de maneira direta pelo mesmo.
Conforme se percebe, a Justiça Restaurativa tem evoluído rapidamente no Brasil,
de uma maneira mais expressiva a partir do ano de 2003, muito embora ainda não exista
uma legislação nacional que defina e positive as suas atividades, estas vêm se
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desenvolvendo através de iniciativas de magistrados e promotores de justiça, preocupados
com a crescente criminalidade por todo o país e com respostas mais positivas para a vítima
dentro do processo penal.
Vislumbra-se que quase todos os programas restaurativos espalhados pelo país
atuam voltados para o menor infrator e para os crimes de pequeno potencial ofensivo que
se processam nos Juizados Especiais Criminais, embora a cidade de Natal/RN tenha
demonstrado na prática que é possível a aplicação destas medidas a crimes mais graves,
muito embora existam exceções em razão da espécie e gravidade do delito praticado. Com
isso resta demonstrada a viabilidade e possibilidade das práticas restaurativas no Brasil de
maneira imediata em consonância com a legislação penal vigente, muito embora uma
positivação conduziria a um maior direcionamento e eficácia das medidas, em razão de
uma melhor sistematização e de medidas de fomento.

5.4 DIFICULDADES E POSSIBILIDADES PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS
MEDIDAS RESTAURATIVAS NO BRASIL

5.4.1 Defesa às críticas contra a Justiça Restaurativa

O paradigma retributivo possui estreita ligação com os interesses e funções do
Estado moderno, o que influencia diretamente em qualquer mudança proposta no sistema
criminal. A história das mudanças no direito e na justiça penal não tem produzido na
prática resultados satisfatórios, ocorrendo o desvio das finalidades inicialmente propostas,
onde o exemplo mais emblemático é a questão da origem das prisões. As chamadas “novas
alternativas”, mudam o vocabulário para vestir ideias pré-existentes, sofrendo ao longo da
sua execução, pressões internas e externas, o que conduz ao desvio dos objetivos propostos
no projeto inicial. É necessário o desenvolvimento de abordagens e estratégias
intermediárias, sempre observando para onde elas conduzem. 488
Porém, os paradigmas existem e são necessários dentro do processo de formação
de uma nova visão do sistema. As atrocidades ocorridas nas prisões nazistas aliadas aos
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discursos durante a graduação em Direito, acabou por moldar toda uma geração de juristas,
cujo resultado foi associar a dor ao aprisionamento. Com uma mudança na forma de
perceber o crime, através de um novo olhar, a imposição da dor deve se tornar o último
recurso, cuja aplicação conduziria ao reconhecimento da ineficiência da Justiça.489
A crescente criminalidade é um fenômeno que tem atingido não só o Brasil, como
muitos outros países espalhados pelo mundo. Daí a urgência em buscar novas soluções
para este grave problema e a Justiça Restaurativa tem se mostrado como uma vantajosa
alternativa, embora, em razão da sua aplicação ainda ser algo bem restrito. Como tudo o
que é novo, o modelo restaurativo sofre algumas críticas quanto ao seu funcionamento,
objetivos e eficácia.
A proposta restaurativa encontra resistência, principalmente de operadores do
direito, presos aos ditames de um Direito blindado e sem chances de mudanças,
fundamentados no falso argumento de que o mesmo se desvia do processo legal, das
garantias constitucionais e da colisão com o Direito Penal positivado. Na realidade,
grandes serão os obstáculos, sociais, econômicos, culturais e jurídicos para uma verdadeira
afirmação do ideal restaurativo. 490
Rebatendo algumas críticas contra a implantação da Justiça Restaurativa, pode
citar-se o argumento equivocado de que a mesma representaria um retorno ao período da
vingança privada. Na verdade não se trata de um programa voltado para a vingança, mas
busca solucionar conflitos se utilizando de práticas indígenas milenares, embasadas no
diálogo, equilíbrio e respeito entre os participantes.
Uma outra crítica tecida, ocorre em razão do argumento de que a Justiça
Restaurativa desjudicializa a Justiça Criminal e privatiza o Direito Penal, impondo ao
infrator e à vítima um controle ilegítimo de pessoas não investidas de autoridade pública, o
que não é verdade, posto que o processo restaurativo não é um processo privado e sim,
comunitário, ou seja, de ordem pública, concretizando diversos Princípios Constitucionais
e que somente ocorrerá esta prática se houver disponibilidade e vontade das partes.491
Quanto à acusação de que a Justiça Restaurativa não protege os direitos e
garantias do infrator, esta afirmação não é verdadeira. As medidas restaurativas seguem
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valores e princípios restaurativos, exatamente como forma de salvaguardar direitos e em
nenhuma prática é negada a assistência do advogado ao infrator. Ao contrário do Processo
Penal tradicional, o acusado ou condenado atua de maneira destacada dentro dos encontros,
inclusive com a liberdade de livre expressão, algo que não ocorre num processo judicial,
onde os principais protagonistas neste caso, são os advogados e o Ministério Público.492
Outra crítica apontada é a de que a Justiça Restaurativa fracassa em “restaurar”
vítima e infrator, vejamos. A primeira dificuldade é de ordem conceitual para se entender o
verdadeiro significado da expressão “restaurativa”. Do ponto de vista da vítima, a
restauração tem o sentido de retorno da segurança perdida, resgate da dignidade, do
respeito e do autocontrole, cujos resultados são facilmente constatados através das
pesquisas antes apontadas, com auto grau de satisfação por meio dos acordos obtidos,
pequeno nível de medo, compreensão sobre as causas do crime, onde a reparação material,
não necessariamente, é o objetivo maior buscado pela vítima.493
Resta evidente que a reparação emocional nem sempre é alcançada em todos os
casos e nem a material, posto que neste último, muitas vezes, o infrator é pessoa de baixo
poder econômico. Mesmo assim, as reparações são melhores alcançadas nos processos
restaurativos do que nos processos convencionais. Quanto aos infratores à reparação está
totalmente ligada ao senso de responsabilidade com relação aos danos causados a terceiros
e a concepção de que os resultados obtidos durante o encontro foram corretos e justos.
Porém, é sabido que nenhum processo restaurativo vai inverter em uma única ação todo
um período de exclusão social a que muitos infratores são submetidos e nem suprirão todas
as necessidades psíquicas sofridas pela vítima. O programa restaurativo exige da
comunidade um olhar diferente para o infrator, percebendo de um lado, que o mesmo
busca uma reparação dos males provocados, mas que precisa encontrar um amparo social,
por meio de programas voltados à sua recuperação, como no caso de usuários de drogas, de
álcool, dentre outras espécies de apoio.494
Uma forte crítica contra a Justiça Restaurativa, diz respeito à questão dos índices
de redução da reincidência. O primeiro fator que pode ser argumentado é o de que o
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principal objetivo das medidas restaurativas é a auto-responsabilização do infrator e a
reparação efetiva dos danos provocados à vítima, enquanto a diminuição da reincidência
seria uma conseqüência positiva deste processo. Através da utilização de mecanismos
restaurativos durante o processo, proporcionado ao infrator a auto-análise, um maior
envolvimento na solução do conflito, obviamente que o mesmo se sentirá mais respeitado e
tratado de maneira mais justa, o que conduz a crença de que as sua chances de reincidir
serão menores com relação àqueles que não puderam dispor da prática restaurativa. Deste
modo, não há como ignorar os efeitos de um processo restaurativo como instrumento na
redução da reincidência criminal. Quanto ao efeito contrário de condução ao aumento da
reincidência, este nunca foi demonstrado em nenhuma medida restaurativa.495
Outro ponto de discórdia quanto à aplicação da Justiça Restaurativa, diz respeito à
afirmação de que somente comunidades que detenham melhor poder econômico poderão
dispor de aparelhamento para a implantação destas práticas e ainda, que este tipo de justiça,
em razão da seleção de casos que serão submetidos a sua atribuição acabam promovendo
uma ação discriminatória com relação a uma parcela significativa de infratores, gerando
exclusão em razão de raça e poder econômico dos mesmos. Esta crítica não pode
generalizar todos os programas restaurativos, posto que para ser realmente considerado
restaurativo é preciso acima de tudo assimilar e implantar os valores e princípios
restaurativos e que em nenhum destes existe qualquer tipo de estímulo a condutas
discriminatórias.496
Outra crítica é a de que a Justiça Restaurativa aumenta os poderes da polícia,
dirigida aos países onde a atividade restaurativa é iniciada por ação policial, como é o caso
dos Estados Unidos, Austrália, País de Gales e Inglaterra. 497 Apesar da condução inicial
ocorrer por iniciativa da polícia, acredita-se que a mesma tenha um preparo suficiente para
tal fim, a ponto de receber a missão restaurativa, pois ao contrário, como são países em que
as práticas restaurativas deram os seus primeiros e fundamentais passos para uma boa
divulgação mundial, caso a atividade da polícia pudesse prejudicar todo um processo desta
magnitude, com certeza a situação já teria sido revista e alterada, mas os bons resultados
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demonstram que a forma como os encaminhamentos estão ocorrendo tem produzido
resultados satisfatórios até o presente momento.
Outro argumento negativo contra a Justiça Restaurativa diz respeito a um suposto
desequilíbrio trazido na prática com o infrator sendo a parte mais frágil e uma vítima mais
poderosa dentro da relação. A responsabilidade para que este fato não ocorra é do
facilitador, que necessita proporcionar um ambiente em que a vítima tenha a liberdade de
expressar todos os sentimentos que lhes provocam a angústia em razão do crime e do
infrator de se explicar quanto à sua conduta.498 Quanto ao sistema processual tradicional, a
diferença de poderes entre advogados entre si e o Ministério Público é claramente
vislumbrado.
Quanto ao fator legitimidade, a Justiça Restaurativa atua com a representação das
partes no processo decisório, com coerência, imparcialidade, possibilidade de correção,
tratamento digno e ético com relação a todos os participantes, compreensão dos fatores que
conduziram a prática da infração. Sem dúvida, o fator atuação das partes interessadas na
decisão é o maior legitimador das medidas restaurativas, proporcionando em alguns casos,
a inclusão dos infratores e a satisfação dos interesses da vítima e dos familiares e amigos,
respaldando as atividades ligadas à solução de litígios nas democracias participativas,
como é o caso do Brasil.
Com relação à proporcionalidade das decisões restaurativas no tocante ao fator
justiça, existem vários pontos que podem ser verificados. Na justiça convencional nem
sempre os juízes atuam em situações semelhantes, apesar disso as penalidades são sempre
muito próximas. As decisões somente ocorrem na Justiça Restaurativa se forem
construídas por meio de acordos, onde todas as partes necessitam obrigatoriamente
concordar livremente com alguma das propostas apresentadas. O Estado continua atuando
nas ações restaurativas através da polícia ou dos operadores do Judiciário, cujo diferencial
é que estes representantes da Justiça não são os tomadores sozinhos das decisões finais.499
Um dos maiores entraves para a plena concretização da Justiça Restaurativa no
Brasil é sem dúvida o modelo de Justiça Retributiva, que dissemina uma cultura de
violência social, a partir da ideia de que “o mal se paga com o mal”, estimulada pela mídia
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sensacionalista, com programas de televisão voltados a implantar na população um
sentimento de vingança contra os infratores.
Acabar com o sistema retributivo, como a tese abolicionista prega, seria algo no
mínimo utópico. O mais importante é focar-se em metas e atividades intermediárias a
serem atingidas, posto que a Justiça Restaurativa já se tornou uma realidade no Brasil, mas
que necessita de expansão e melhorias para uma melhor atuação e satisfação dos que
procuram a Justiça em busca de soluções para as suas lides e conflitos, dentro de uma
perspectiva de pacificação e bem estar social.

5.4.2 As medidas restaurativas como elemento de concretização do Estado
Democrático Constitucional

Com a disseminação de uma cultura de medo e de guerra, a violência passa a ser
compreendida como algo “natural” e inevitável. Em resposta, cultiva-se a ideia de que a
única forma de resolver o problema da violência é através de práticas coercitivas, como
garantia para a manutenção da ordem. Ao contrário, quando a busca é por uma cultura de
paz, proporciona-se uma nova maneira de olhar para o crime, onde consequentemente, a
concepção de justiça passa a ser redimensionada, proporcionado uma nova forma de pensar
na transformação do sistema penal que há mais três séculos demonstra ineficácia no
combate à criminalidade. 500
Através do contato entre as partes envolvidas no crime, cria-se mais facilmente
uma percepção do conceito do “justo”, estabelecido pela atuação das partes de maneira
consensual, cuja relação servirá de suporte para a consecução de uma decisão final
satisfatória para os envolvidos.
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Enquanto uma Justiça fundada em valores, a Justiça Restaurativa se apresenta
como uma justiça que proporciona a inclusão, que é um fundamento dos ideais
democráticos, como caminho para se atingir o bem estar e a paz social. Proporcionar a
participação da vítima, do ofensor, familiares e da comunidade em geral, de maneira
significativa e com um certo poder de decisão diante de um Processo Penal, mediante o uso
de práticas restaurativas, são meios que contribuirão para a consolidação da verdadeira
democracia. 503
Dentro de uma visão democrática e cooperativa, os indivíduos se sentem mais
estimulados a participar do processo restaurativo, com a possibilidade e oportunidade de
manifestação, pois à medida que se sente importante e valorizado dentro do processo, o
infrator passa consequentemente a desenvolver uma nova visão quanto à vítima e viceversa, cujo encontro é totalmente voluntário e baseado no diálogo e no respeito pelo
próximo, dentro de uma relação equilibrada.
Deste modo, a Justiça Restaurativa encontra nos Estados Democráticos, um
espaço propício para sua atividade e expansão, pois atua dentro do multiculturalismo e do
respeito às diversidades, em meio a uma pluralidade, observada sob a ótica do respeito ao
próximo, da liberdade individual e da formação da cidadania, por meio da possibilidade de
participação na tomada de decisões relevantes.
Uma questão importante diz respeito à quais crimes seriam aplicados à Justiça
Restaurativa? Conforme se percebe, as práticas restaurativas no tocante à sua área de
atuação varia de acordo com o lugar e o tipo de programa. Na maioria das vezes a Justiça
Restaurativa é aplicada apenas aos crimes de menor potencial lesivo, aos atos infracionais
praticados por menores de idade, nas lides de vizinhança ou nas escolas, como uma política
de prevenção de conflitos futuros mais graves. Outro ponto que conduz a dúvida quanto
aos crimes que serão abarcados pelo modelo restaurativo ocorre em razão do poder estatal
quanto ao direito de punir, em conjunto com a questão cultural.
A questão gera controvérsias, no tocante à área de atuação dos programas
restaurativos. Conforme Jolien Willemsens 504 , os processos restaurativos deveriam ser
aplicados para qualquer crime, independentemente da sua natureza, dependo apenas da
vontade das partes, ficando posteriormente nas mãos do Ministério Público aceitar o
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acordo firmado entre as partes ou então decidir pelo encaminhamento do caso para
julgamento pelo Tribunal quando entendesse pela preponderância do interesse público no
caso concreto. Restaria, portanto, ao Tribunal o julgamento dos casos em que as partes
entendessem pela não aplicação das medidas restaurativas ou então no caso do Ministério
Público decidir pelo envio para o Tribunal por questão de interesse público. Mesmo assim,
seria ainda possível que o juiz aplicasse o acordo concomitante a sanção penal.
Segundo Teresa Robalo505, entende pela aplicação da mediação ou das práticas
restaurativas para qualquer crime, independentemente da sua natureza, embora entenda que
nestes casos o crime deva ser o de natureza privada, em razão de uma maior
disponibilidade dos interesses envolvidos na lide, compreendendo que a máxima de que “a
pena é um mal necessário” continua a valer.
Uma corrente mais moderada defende que à Justiça Restaurativa apenas deverá
ser aplicada com relação à criminalidade mais grave, de maneira subsidiária e
complementar com o sistema judicial, posto que existem crimes que reclamam uma maior
repressão diante das finalidades fundamentais do Estado Democrático Constitucional. O
campo mais propício para a atuação da Justiça Restaurativa está exatamente nas situações
em que as partes envolvidas são pessoas que se conheçam ou que freqüentam os mesmos
ambientes sociais. Importante também que o autor esteja pré-disposto a buscar solucionar
da melhor maneira possível os danos que tenha causado a vítima. Terá que ser observado à
questão da possibilidade de aplicação do modelo restaurativo em se tratando do reincidente,
mesmo que seja um crime de menor potencial. Outro ponto interessante é a observação
quanto a problemas não solucionados, como é o caso da dependência de drogas, o
alcoolismo ou ainda transtornos psicológicos que poderão comprometer a aplicação de
práticas restaurativas.506
A Justiça Restaurativa segue no Brasil, organizada por juízes e promotores de
justiça de maneira restrita a determinadas áreas, como a Infância e Juventude e aos
Juizados Especiais Criminais, cuja busca de mudanças ocorre no sentido de solucionar
conflitos que o Judiciário não tem conseguido resolver a contento, inclusive facilitando o
acesso à Justiça. Do mesmo modo, existe um ideal nacional e internacional no sentido de
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humanizar o trabalho da polícia, trazendo-a para próximo da população, como forma de
reafirmação do poder do Estado e de resgatar à credibilidade da sociedade em geral com
relação ao sistema Judiciário, principalmente no tocante às novas propostas de solução
para os problemas apresentados e de maneira mais célere e adequadas às novas realidades
que se apresentam, por meio de uma adequada prestação jurisdicional, atendendo aos
requisitos previstos na Constituição Federal, no seu art. 37, caput, principalmente no
tocante ao Princípio da Eficiência no Serviço Público.
A Justiça Restaurativa têm se mostrado como instrumento de celeridade,
economia dos gastos públicos e de satisfação dos seus participantes no tocante a um
sentimento de segurança, realização material e moral para a vítima e de instrumento na
quebra de estigmas com relação ao infrator, além de reatar a confiança social quanto à
realização concreta da justiça. Esses aspectos são somados ainda ao fato das vítimas
atualmente perceberem que a prisão não traz quase nenhuma chance de regeneração para o
infrator, sendo na verdade “escolas do crime”, como alguns estudiosos do assunto
costumam adjetivar. A vítima também recebe a oportunidade de reavaliar a sua decisão de
submeter ou não o caso ao Judiciário, além de poder desistir da propositura da queixa em
razão da satisfação obtida com o acordo que realizou com o infrator.507
Conforme já foi exposto, a legislação brasileira oferece terreno fértil para o
desenvolvimento e implantação da Justiça Restaurativa, onde a Constituição Federal de
1988 traz dentro de um elenco de Princípios Fundamentais, a cidadania, a dignidade da
pessoa humana, a prevalência dos direitos humanos e a promoção da paz social. Além
disso, traça como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a construção
de uma sociedade livre, justa e solidária e promoção do bem de todos sem qualquer tipo de
preconceito ou de discriminação.508 Conforme mencionado, outras legislações nacionais já
contemplam medidas de cunho restaurativo, ratificando ainda mais a viabilidade da
implantação sistematizada do modelo restaurativo no sistema criminal nacional.
Todo este rol de direitos fundamentais se entrelaçam e se harmonizam aos
princípios embasadores da Justiça Restaurativa, como o Princípio da Humanidade, da
Intervenção Mínima, da Adequação Social, da Proporcionalidade e da Razoabilidade, da
Voluntariedade, da Consensualidade, da Celeridade, da Urbanidade e da Imparcialidade,
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legitimadores e asseguradores do modelo de Estado Democrático e Constitucional
Brasileiro.
As práticas restaurativas podem e devem ser vistas como normas jurídicas
fundamentais, na medida em que representam a consolidação, tanto dos princípios
fundamentais estruturantes, como é o caso do Princípio Democrático, quanto o Princípio
fundamental do respeito à dignidade da humana, presentes na Constituição Federal de 1988.
Essas medidas alternativas materializam os valores que formam a ordem jurídica
democrática, posto possibilitar através do contato pessoal entre os envolvidos em situações
conflituosas, a construção de uma sociedade responsável, autônoma e mais humanizada. 509
Os problemas gerados pela falta de comunicação criam obstáculos por vezes
intransponíveis, onde o indivíduo que se vê diante de uma situação de conflito sente
dificuldades de encontrar uma solução para o seu problema, sendo este exatamente o papel
do facilitador, enquanto instrumento de viabilização do diálogo510, como forma de buscar
uma solução consensual para o conflito e que satisfaça a vítima, na medida do possível e
proporcionar ao infrator à reflexão dos seus atos e a responsabilidade para com as pessoas
atingidas por suas ações negativas.
A partir da possibilidade e da opção fornecida pelo modelo restaurativo, o
indivíduo que praticou uma infração penal, passa a refletir e a avaliar o alcance e
conseqüência da sua ação, desenvolvendo um senso de responsabilidade social, além de
perceber a sua importância enquanto cidadão e ser humano, dentro de uma relação de
respeito e confiança, conduzindo a uma reinserção na sua comunidade. Quanto à vítima,
ocorre uma possibilidade da sua voz ser ouvida, dentro da importância que merece ser
recebida, sendo possibilitado externar os seus sentimentos com relação ao crime que a
vitimou e das suas consequências negativas.
Dentro de uma atividade democrática e participativa, legitimada pela
voluntariedade das partes envolvidas, pode-se chegar a um acordo satisfatório formulado
pelas mesmas, contando com a participação de um facilitador ou mediador, sendo possível,
necessário e interessante nestes encontros, a participação da família de ambas as partes,
amigos e da comunidade que de algum modo esteja ligada ao fato, como modo de
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proporcionar uma das formas de concretização da democracia participativa dentro do
sistema penal e processual penal.
Resta necessário que o modelo restaurativo seja positivado no Brasil, através de
uma lei especialmente destinada à satisfação deste fim, como forma de uma melhor
realização das políticas propostas. Porém, para que ganhe o espaço necessário e atinja os
fins almejados, torna-se imprescindível que ocorra uma ampla discussão nacional sobre o
tema, como a melhor maneira de traçar a proposta restaurativa mais adequada à realidade
nacional e para que se retire da população uma provável imagem equivocada de que a
Justiça Restaurativa gera a impunidade e que serve de estímulo para a criminalidade.
Além disso, defende-se a ideia de que a Justiça Restaurativa não deve ser aplicada
a todos os crimes, dado que a própria Constituição Federal traz expressamente no seu art.
5º, inciso XLIII, a previsão de tratamento mais severo aos crimes de tortura, tráfico de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos, pela
natureza e gravidade das infrações, bem como pelo perfil e a alta periculosidade
apresentada pelos infratores que praticam estes crimes.
Deste modo, a ideia é a de que a Justiça Restaurativa seja aplicada em parceria
com o Poder Judiciário, apenas aos crimes de médio e pequeno potencial lesivo, diante da
maior possibilidade de participação da vítima e dos seus familiares e em razão de uma
maior probabilidade de aceitação por parte do infrator e de maiores chances para que o
mesmo assuma a responsabilidade pelo crime praticado e busque a satisfação dos
interesses e necessidades da vítima e a não reincidência criminal. Além destes fatores
positivos, diante da novidade que envolve a temática restaurativa, a sua aplicação aos
crimes de menor potencial lesivo ou que envolvam jovens infratores, receberia uma melhor
aceitação social, em razão de um possível sentimento de impunidade que certame
incorreria o assunto. Porém, quanto aos modelos de programas terapêuticos, que são
voltados para vítimas e familiares e os programas de transição, que são voltados para o
infrator na fase da execução penal e no período pós-condenação, como em ambos os casos
não ocorre à discussão sobre a pena a ser aplicada e como se visa tratar a vítima, familiares
e o infrator, poderia ser discutida a aplicação da Justiça Restaurativa nos casos envolvendo
crimes mais graves, em parceria com o do Poder Judiciário.
Quanto ao melhor modelo a ser adotado, as práticas existentes já demonstram o
aspecto da informalidade do modelo restaurativo, cujo eixo gira em torno dos valores e
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princípios determinados através da Convenção da ONU e dos diversos estudos sobre o
tema.
O tratamento dispensado pela Justiça Restaurativa com relação ao crime é bem
diverso daquele apresentado pelo atual sistema processual, mas as práticas restaurativas
têm demonstrado a total compatibilidade com a atividade do Poder Judiciário, desde que
ocorra uma mudança de paradigmas, quanto ao modo de perceber e entender o crime e a
grande possibilidade de minorar os efeitos do crime com relação à vítima, através de um
encontro com o infrator, que também passa a si auto-responsabilizar e a perceber que os
efeitos da sua ação criminosa não se encerram ao término da sua conduta, cujos danos
precisam de reparação da melhor maneira possível.
A solução pode e deve conjugar medidas de caráter restaurativo e sanções
judiciais, dentro de critérios proporcionais e razoáveis, além de políticas voltadas para a
vítima, os familiares de ambas as partes e ainda com medidas restaurativas específicas para
os que cumprem pena de prisão e para ex-detentos, visando a sua reintegração e
ressocialização.
As práticas restaurativas têm o poder de trazer de volta à população a
credibilidade na Justiça, além de ampliar o seu acesso e melhorar a qualidade do
atendimento prestado às vítimas e aos infratores, diante da conjugação de sentimento de
aplicação verdadeira dos ideais de justiça somada à participação ativa no Processo Penal
das pessoas envolvidas no crime, como uma forma de materializar a democracia
participativa no Brasil dentro do Poder Judiciário, numa perspectiva de garantir o Princípio
da Dignidade da Pessoa Humana, como um dos mecanismos concretos de promoção de
direitos e da realização da cidadania, rumo à redução da criminalidade e à implantação de
uma cultura de paz tão almejada por todos, mas que tem ficado esquecida, diante de
tamanha violência diariamente apresentada em todos os níveis possíveis.
Diante dos resultados apresentados, a Justiça Restaurativa é a alternativa que têm
demonstrado na prática, que o problema da criminalidade pode ser reduzido através de
políticas públicas de baixo custo e que podem envolver a iniciativa privada e toda a
comunidade, no melhor caminho para a promoção da paz e do bem estar social, enquanto
elemento indispensável para a concretização do Estado Democrático Constitucional,
respeitados o pluralismo, a liberdade de expressão e poder de decisão direta dos afetados
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pelo crime na solução das suas lides, com o apoio do Poder Judiciário mais aberto e
participativo.
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6 CONCLUSÃO

No Estado Democrático Constitucional, o Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana é o elemento que orienta e norteia todo o sistema jurídico, especialmente o Direito
Penal e Processual Penal, desde a sua formação pelo legislador até a sua aplicação,
cabendo ao operador do direito verificar a constitucionalidade dos tipos penais e a sua
adequação no caso concreto.
Mesmo diante de tantas emendas que tem sofrido ao longo destes anos, a
Constituição Federal de 1988 conseguiu assegurar de maneira satisfatória, a passagem de
um regime autoritário para um Estado Democrático, sendo considerado o ponto de partida
do movimento constitucionalista nacional. Surge um sentimento constitucional de
dimensão nacional, onde a Carta Maior passa a ocupar a sua posição de ponto central de
toda a ordem jurídica, onde o povo passa a entender e a assimilar o seu texto como o
instrumento que assegura os seus direitos e garantias fundamentais.
A própria existência do Estado, demonstra a necessidade do dever-punir como
elemento de afirmação do seu poder político. Porém, na atualidade, o poder-dever de punir
do Estado precisa estar amoldado às normas e garantias constitucionais, dentro de um
sistema criminal democrático, como única forma da sua verdadeira legitimação, cuja
política criminal deve ser orientada dentro das premissas que formam a ordem
constitucional. Numa visão mais moderna, o poder-dever de punir do Estado é mais do que
um instrumento de opressão e de controle estatal na vida dos seus cidadãos, exercendo a
ordem nas relações sociais, assegurando o bem-estar social. Portanto, o Direito Penal
pátrio passa a ser analisado a partir de importantes premissas da reserva legal, o garantismo
e o dever de proteção.
O Ordenamento Jurídico na atual conjuntura está entrelaçado aos seus princípios
indicadores, passando ao papel de garantidor dos valores fundamentais dos indivíduos,
numa ultrapassagem do positivismo para um momento de releitura da lei nos novos moldes,
sendo necessária uma reestruturação do atual sistema penal e processual penal, como única
maneira de legitimá-los frente aos novos ditames constitucionais, numa linha voltada a
resguardar os direitos humanos.
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Numa ótica penal, as garantias constitucionais colocadas na forma de princípios
constitucionais, constituem-se como limitação ao direito de punir do Estado, tanto do ponto
de vista da sanção como ainda do ponto de vista do processo, conforme a determinação do
texto constitucional. As normas constitucionais de caráter processual penal compõem o
devido processo legal, constituindo as garantias mais importantes do indivíduo frente à
atividade punitiva estatal, como forma de resguardo dos direitos fundamentais de maior
relevância.
Destaque para a obra de Beccaria, que demonstrou não ser o único caminho de
legitimidade para o processo penal, a independência do Poder Judiciário, mas,
primeiramente, a segurança dos direitos fundamentais frente à ação estatal, restando ao
processo penal o instrumento que respalda o direito de punir do Estado como também a
limitação com relação à aplicabilidade deste poder.
A pena de prisão, que atingiu o seu ponto alto no século XIX, atualmente enfrenta
uma profunda crise de legitimidade. Na passagem da modernidade para a pós-modernidade,
a pena de prisão continua a ser vista como uma pena cruel, desumana, estigmatizadora,
muitas vezes desproporcional, voltada para as classes sociais menos favorecidas
economicamente, fundada nos mesmos alicerces que fundamentam e legitimam o sistema
capitalista.
A crise do Estado está intimamente associada à crise do Direito do ponto de vista
do crime e do direito de punir. Além de diversos fatores negativos da pena de prisão, um
dos seus principais objetivos que é o ressocializador, não atende as suas finalidades, sendo
um campo propício como principais centros de formação de quadrilhas e organizações
criminosas da mais alta periculosidade, gerando um total descrédito social quanto a sua
aplicação. É necessário e urgente melhorar o modo de aplicação da pena de prisão e as
instalações penitenciárias, aplicando-a somente como última opção aos criminosos
considerados perigosos ou de difícil reparação e ainda, substituí-la por penas alternativas
que gozem de efetividade, utilizando-se do critério da proporcionalidade, perante o delito
praticado.
A maneira de se impor a ordem não é somente através da pena de prisão, onde a
disciplina poderá ocorrer através de outros mecanismos de controle social, como a
educação, religião, programas governamentais de cunho educativo, desenvolvimento das
ciências sociais, ou seja, por meio de ações não normatizadas, especialmente a família,
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onde a sanção penal deve ser aplicada às situações que fogem do domínio e do poder de
atuação destes organismos informais.
Torna-se obrigatório, tanto o Direito Penal como o Processo Penal, desde a sua
formação pelo legislador, escolhido pelo voto direto da população, amoldar-se ao sistema
democrático-constitucional, onde ao juiz incumbe a tarefa de julgar e atuar em nome do
povo no exercício pleno da sua função jurisdicional, além de ser o processo penal, numa
perspectiva política, instrumento de realização da plena cidadania, sob a ótica garantista
dos direitos fundamentais.
Mesmo diante de tantos problemas no sistema de política carcerária nacional, a
abolição de todas as formas punitivas, inclusive a prisão, dentro dos índices de
criminalidade assustadores que presenciamos diariamente, conduziria a uma crise social,
econômica e política, irremediável. Surge a necessidade de novas alternativas de
penalização, como forma de redução e prevenção da criminalidade e de uma maior
humanização no sistema criminal.
Como uma alternativa para o atual modelo penal e processual penal, surge a
Justiça Restaurativa, dentro de uma visão participativa, como forma de democratizar o
sistema criminal, permitindo a participação da vítima de maneira efetiva dentro do
processo penal, sendo possibilitado externar os seus sentimentos, angústias e desejos, além
de participar do processo decisório, juntamente com o Estado-juiz. Permite a participação
do acusado, dos familiares de ambas as partes, de seguimentos religiosos, de ONGs e da
comunidade interessada, buscando a satisfação do Princípio Constitucional da Dignidade
da Pessoa Humana, dentro de uma perspectiva humanística do Processo Penal de cunho
Constitucional, concretizando a democracia participativa, assegurando o bem-estar dos que
se encontram inseridos de alguma forma, no contexto do crime.
Dentro de uma atuação democrática, a Justiça Restaurativa concede que as partes
contribuam para a solução do litígio de maneira concreta, através do diálogo em torno do
crime e dos danos por ele causados, na busca de solução que eficazmente minore as suas
consequências negativas, demonstrando claramente que a Justiça Restaurativa é um
importante instrumento colocado à disposição da sociedade visando uma satisfação mais
adequada dos conflitos gerados pelas práticas criminosas, gerando a satisfação dos atores
envolvidos neste processo.
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Quanto à conceituação, percebe-se que ainda não existe uma definição exata do
conceito de Justiça Restaurativa, estando ainda em fase de construção. Porém, em todos
eles nota-se que a ideia central é a de que é imprescindível que o atual sistema processual
penal seja reformulado, trazendo para um campo de participação mais ativa todos os
envolvidos no crime.
Com relação aos objetivos da Justiça Restaurativa, defende o elemento
participativo e voluntário, primando para que não apenas o Estado, mas todos os
envolvidos no crime formulem juntos, soluções para o mal causado, dentro da busca da
responsabilidade de quem provocou o dano e da satisfação dos interesses da vítima. Como
o fim da Justiça é a satisfação das partes, o início deve ser sempre a identificação das
partes e satisfação dessas enquanto seres humanos, visando sanar as suas necessidades,
proporcionando um campo fértil para minorar de maneira concreta os efeitos do crime,
outrora esquecidos.
Com relação aos valores restaurativos, nenhum sistema pode ser considerado
como restaurativo se lhes faltar à participação através do convite, se não ocorrer uma
atenção voltada aos interesses dos envolvidos e se não se propicia uma plena participação
na busca pela satisfação dos interesses. Pode-se resumir os valores que impulsionam a
Justiça Restaurativa como sendo a inclusão, a reparação, o encontro e a reintegração.
Não existe um único modelo de programa restaurativo, posto depender da
abordagem e dos objetivos propostos. Porém, atualmente, podem ser elencados em três
categorias, quais sejam, programas alternativos, que objetiva redirecionar ou ainda,
proporcionar um caminho alternativo para parte dos processos criminais ou para o
momento do sentenciamento; os programas terapêuticos, voltados aos casos de crimes mais
graves e, por último, os programas de transição, a mais nova área dentre estes programas,
voltada para a reintegração do preso recém-libertado.
Os objetivos específicos podem variar, a depender do programa restaurativo
desenvolvido, permitindo uma maior variedade de atuação das práticas restaurativas.
Devem-se resguardar em todos os casos, os mesmos princípios e valores, que se tornam os
elementos de ligação entre os programas.
Os modelos restaurativos são distintos com relação a sua forma de atuação e de
execução, contando em alguns deles com a presença da família da vítima e do infrator, da
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comunidade interessada, das instituições religiosas e de ONGs, dependendo do modelo de
projeto restaurativo proposto. Porém, em todas as práticas restaurativas, algumas
participações são indispensáveis, como é o caso do infrator, da vítima, onde esta pode ser
representada a depender do projeto no caso concreto, advogados de ambas as partes e de
um facilitador ou mediador, lembrando que em qualquer caso a voluntariedade é um
requisito indispensável com relação à participação nos encontros restaurativos, como
expressão maior do respeito à liberdade de expressão e de participação num Estado regido
pela democracia, cuja possibilidade de perdão e de sua aceitação, precisa ser totalmente
voluntário.
As práticas existentes demonstram o aspecto da informalidade do modelo
restaurativo, cujo eixo gira em torno dos valores e princípios. A Resolução 2002/12 da
ONU no art. 12, a determinação existente sobre as práticas restaurativas é no sentido de
que cada Estado participante trace as suas diretrizes e normas acerca destas medidas,
determinado que as normas internas versem, dentre outros aspectos peculiares, sobre as
condições para o envio de casos aos programas, gestão do caso depois do processo
restaurativo, a administração dos programas de Justiça Restaurativa, normas de
competência e éticas que devem nortear o programa.
Quanto à condução do processo, ao contrário do sistema retributivo, a busca de
respostas para o dano e as suas consequências não fica totalmente entregue ao Estado,
posto ser promovido um diálogo entre as partes interessadas, conduzido por um facilitador
preparado para tal fim, respeitados todos os princípios, valores e objetivos que regem as
práticas restaurativas.
Diversas experiências internacionais de países que adotam o modelo restaurativo
têm confirmado a viabilidade do mesmo na solução de conflitos de ordem criminal e a
satisfação dos participantes no processo restaurativo, numa perspectiva de humanização do
sistema criminal e de verdadeira redução da criminalidade e da reincidência. Pode-se citar
como países em destaque na mátria restaurativa, a Nova Zelândia, Canadá, Austrália,
Estados Unidos, Itália, França, Bélgica, Portugal, Alemanha, África do Sul, alguns Países
Asiáticos e Países da América Latina.
No Processo Penal atual, a função da vítima é a de tão somente responder os
questionamentos que lhes são feitos por ocasião da audiência, atuando como uma mera
testemunha, revivendo no seu relato cenas que muitas vezes trazem angústia, mal estar,
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medo, dentro outros efeitos psicológicos negativos, sem a possibilidade de externar a sua
expectativa quanto à melhor solução para o crime em que foi vitimizada. Esta forma de
condução e solução do processo, acaba conduzindo a uma vitimização secundária, posto ter
que se deparar com o agressor e advogado, este empenhado na grande parte das vezes, em
demonstrar a falsidade do teor acusatório e ainda em denegrir a imagem da vítima, numa
desqualificação da sua pessoa perante à sociedade, sendo utilizada no processo penal como
elemento de prova, esquecidas todas as suas necessidades e sentimentos, acrescentando-se
à vítima prejuízos sociais, além dos já ocasionados pelo delito.
No Brasil a Justiça Restaurativa encontra ampla liberdade de atuação, como
parceira do Poder Judiciário, respaldada pela Constituição Federal de 1988, que elenca
dentre os seus Princípios Fundamentais a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a
prevalência dos direitos humanos e a promoção da paz social, além dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil ser a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária e promoção do bem de todos sem qualquer tipo de preconceito ou de
discriminação, totalmente compatíveis com os princípios, valores e objetivos restaurativos.
A legislação brasileira oferece terreno fértil para o desenvolvimento e implantação
da Justiça Restaurativa. O tema, por ser bastante novo, ainda não teve a solução que se
considera adequada, uma vez que não estar solidificado de forma sistemática na legislação
pátria e na doutrina, apesar de termos várias obras e trabalhos científicos neste sentido.
Mesmo diante da ausência de positivação da Justiça Restaurativa no Brasil, verifica-se a
presença de vários dispositivos espalhados no Código Penal, na Lei dos Juizados Especiais
Criminais, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tratam de medidas de caráter
restaurativo. De maneira mais objetiva, têm-se o projeto de Lei 7006/2006 que buscou
concretizar esta proposta restaurativa, apesar de um arquivamento não razoável.
Destaque para o Decreto Presidencial nº 7037 de 21 de dezembro de 2009, nos
moldes do art. 84, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal, que aprova o Programa
Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3. O programa teve dentre os seus eixos
orientadores, a interação democrática entre Estado e a sociedade civil, enquanto elemento
de fortalecimento da democracia participativa. O decreto presidencial foi de suma
importância, posto ter sido a primeira legislação nacional a trazer a expressão “Justiça
Restaurativa”, além de ter trazido como norma programática, prevista no objetivo
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estratégico III, letra “d”, o incentivo a projetos pilotos de Justiça Restaurativa para que a
partir daí possa ser analisado a sua eficiência e adaptabilidade ao sistema jurídico nacional.
De maneira mais concreta, têm-se as políticas voltadas às práticas restaurativas,
como por exemplo, a criação do Instituto Brasileiro de Justiça Restaurativa – IBJR, além
do Projeto-Piloto Justiça para o Século 21 de Porto Alegre/RS, Projeto-Piloto do Núcleo
dos Bandeirantes – DF, Projeto-Piloto de São Caetano do Sul/SP, Projetos de Heliópoles,
Guarulhos e Campinas/SP, Projeto de Joinville/SC, dentre outros projetos restaurativos em
andamento, voltados especificamente para este fim e todos estes em pleno funcionamento.
Menciona-se ainda os eventos de grande repercussão realizados no Brasil, que redundaram
em importantes documentos que servem de diretrizes para as práticas restaurativas, como a
Carta de Araçatuba/SP, a Carta de Brasília e a Carta de Recife/PE, todas redigidas a partir
dos ditames contidos na resolução 2002/12 da ONU.
A Justiça Restaurativa tem ampliado significativamente a sua área de atuação no
Brasil, conduzida por juízes e promotores de justiça, ainda de maneira restrita a
determinadas áreas, como a Infância e Juventude e aos Juizados Especiais Criminais, cuja
busca de mudanças ocorre no sentido de solucionar conflitos que o Judiciário não tem
conseguido resolver a contento, inclusive facilitando o acesso à Justiça.
Quase todos os programas restaurativos espalhados pelo país atuam voltados para
o menor infrator e para os crimes de pequeno potencial ofensivo que se processam nos
Juizados especiais criminais, embora a cidade de Natal/RN tenha demonstrado na prática
que é possível a aplicação destas medidas a crimes mais graves, muito embora existam
exceções em razão da espécie e gravidade do delito praticado. Demonstra-se assim, a plena
viabilidade da aplicação das práticas restaurativas no Brasil, em razão da consonância
existente com a legislação penal nacional, muito embora uma positivação da proposta
restaurativa, conduziria a um maior direcionamento e eficácia das medidas, em razão de
uma melhor sistematização e da conseqüente aplicação de políticas de fomento.
Defende-se a ideia de que a Justiça Restaurativa não deve ser aplicada a todos os
crimes, em cumprimento à Constituição Federal que traz no seu art. 5º, inciso XLIII, a
previsão de tratamento mais severo aos crimes de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas
afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos, pela natureza e gravidade das
infrações, bem como pelo perfil e a alta periculosidade apresentada pelos infratores que
praticam estes crimes.

232

Deste modo, deve a Justiça Restaurativa ser aplicada em parceria com o Poder
Judiciário, apenas aos crimes de médio e pequeno potencial lesivo e aos atos infracionais
envolvendo o menor infrator. Esta constatação decorre da maior chance de viabilidade,
dada uma maior possibilidade de participação da vítima e dos seus familiares e em razão
de uma maior probabilidade de aceitação por parte do infrator, além de maiores chances de
que o mesmo assuma a responsabilidade pelo crime praticado e busque a satisfação dos
interesses e necessidades da vítima, conduzindo a uma provável não reincidência criminal,
em razão da avaliação dos modelos restaurativos nacionais e internacionais analisados.
Percebe-se um ideal nacional e internacional no sentido de humanizar o trabalho
da polícia, como forma de reafirmação do poder do Estado e a credibilidade da sociedade
em geral com relação ao sistema Judiciário, principalmente no tocante a novas propostas
de solução para os problemas apresentados e de maneira mais célere e adequada às novas
realidades que se apresentam, por meio de uma melhoria na prestação jurisdicional,
atendendo aos requisitos previstos na Constituição Federal, no seu art. 37, caput,
principalmente no tocante ao Princípio da Eficiência do Serviço Público.
É imprescindível que ocorra uma ampla discussão nacional sobre o tema proposto,
como a melhor maneira de traçar a proposta restaurativa mais adequada à realidade
nacional e para que se retire da população uma possível imagem equivocada de que a
Justiça Restaurativa gera a impunidade e que serve de estímulo para a criminalidade.
Quanto à questão da legitimidade, a Justiça Restaurativa atua com a representação
das partes no processo visando à melhor solução possível, utilizando a coerência,
imparcialidade, tratamento digno e ético com relação a todos os participantes. A atuação
das partes interessadas na decisão é o maior legitimador das medidas restaurativas,
proporcionando em alguns casos, a inclusão dos infratores e a satisfação dos interesses da
vítima, dos familiares e comunidade interessada, respaldando as atividades ligadas à
solução de litígios nas democracias participativas, como é o caso do Brasil. As práticas
restaurativas encontram nos Estados Democráticos e Constitucionais, um espaço propício
para sua atividade e expansão, pois atua dentro do multiculturalismo e do respeito às
diversidades, observada sob a ótica do respeito ao próximo, da liberdade individual e da
formação da cidadania, diante da participação na tomada de decisões relevantes.
Com relação aos entraves para a plena concretização da Justiça Restaurativa no
Brasil, sem dúvida menciona-se o modelo de Justiça Retributiva, que propaga uma cultura
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de violência, estimulada pela mídia sensacionalista, com programas de televisão voltados a
implantar na população um sentimento de vingança contra os infratores. A proposta
restaurativa encontra resistência de operadores do direito, presos a um Direito blindado e
sem possibilidades de mudanças e melhorias, fundamentados no falso argumento de que o
mesmo se desvia do processo legal, das garantias constitucionais e da colisão com o
Direito Penal positivado.
Porém, extinguir totalmente o sistema retributivo, como sugere a tese
abolicionista do sistema criminal é algo extremamente utópico. O que precisa acontecer é a
busca de novas alternativas, sendo a Justiça Restaurativa totalmente viável, já sendo uma
realidade no Brasil, mas que necessita de expansão e melhorias para uma melhor atuação e
satisfação dos que procuram a Justiça em busca de soluções de ordem criminal, dentro de
uma perspectiva de pacificação e bem estar social.
Diante de todos os argumentos apresentados, a Justiça Restaurativa é a melhor e
mais viável alternativa que demonstra na prática, que o problema da criminalidade pode ser
reduzido através de políticas públicas e privadas de baixo custo, contando com o apoio da
comunidade, na busca da promoção da paz e do bem estar social. Através da participação
das pessoas envolvidas no Processo Penal em busca da melhor solução para o problema da
criminalidade e da satisfação dos interesses da vítima, apresenta-se a Justiça Restaurativa
em parceria com o Poder Judiciário como importante instrumento rumo à concretização do
Estado Democrático Constitucional, respeitados o pluralismo, a liberdade de expressão e
poder de decisão direta dos afetados pelo crime na solução das suas lides, conduzindo a um
Poder Judiciário mais aberto, participativo e, sobretudo, democrático e humanizado.
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ANEXO I
VALORES
JUSTIÇA RETRIBUTIVA

JUSTIÇA RESTAURATIVA

Conceito jurídico normativo de crime – ato contra

Conceito realístico de crime – ato que traumatiza a

a

sociedade

representado

pelo

Estado

–

Unidisciplinariedade
Primado

do

vítima,

causando-lhe

danos

–

Multidisciplinariedade

interesse

público

(sociedade

representada pelo Estado, o centro) – Monopólio

Primado do interesse das pessoas envolvidas e
comunidade – Justiça Criminal participativa

estatal da Justiça Criminal
Culpabilidade individual voltada para o passado –

Responsabilidade pela restauração numa dimensão

estigmatização

social, compartilhada coletivamente e voltada para
o futuro

Culpabilidade individual voltada para o passado –

Responsabilidade pela restauração numa dimensão

estigmatização

social, compartilhada coletivamente e voltada para
o futuro

Uso dogmático do Direito Penal Positivo

Uso crítico e alternativo do Direito

Indiferença do Estado quanto às necessidades do

Comprometimento com a justiça social gerando

infrator,

vítima

e

comunidade

afetadas

–

conexões

desconexão
Mono-cultural e excludente

Culturalmente flexível – respeito à diferença e a
tolerância

Dissuasão

Persuasão

PROCEDIMENTOS
JUSTIÇA RETRIBUTIVA

JUSTIÇA RESTAURATIVA

Ritual solene e público

Comunitário com as pessoas envolvidas

Indisponibilidade da Ação Penal

Princípio da Oportunidade
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Contencioso e contraditório

Voluntário e colaborativo

Linguagem, normas e procedimentos formais –

Procedimento

garantias

segundo a vontade das partes

Atores principais- autoridades (representando o

Vítimas, infratores, pessoas da comunidade, ONGs

informal

com

confidencialidade,

Estado) e profissionais do Direito
Processo decisório a cargo de autoridades (Policial,

Processo decisório compartilhado com as partes

Delegado, Promotor, Juiz, profissionais do Direito)

envolvidas (vítima, infrator e comunidade) –

– Unidimensionalidade

Multidimensionalidade

RESULTADOS
JUSTIÇA RESTRIBUTIVA

JUSTIÇA RESTAURATIVA

Prevenção geral e especial – foco no infrator para

Abordagem do crime e suas consequências

intimidar e punir
Penalização – penas privativas de liberdade,

Pedido

restritivas de direitos, multa – Estigmatização e

Prestação de Serviços Comunitários/Restauração

Discriminação

do trauma moral e dos prejuízos emocionais –

de

desculpas,

Reparação,

restituição,

Restauração e Inclusão
Tutela penal de bens e interesses com a punição do

Resulta responsabilização espontânea por parte do

infrator e proteção da sociedade

infrator

Penas desarrazoadas e desproporcionais em regime

Proporcionalidade e Razoabilidade nas obrigações

carcerário

assumidas no acordo restaurativo

desumano,

cruel,

degradante

e

criminógeno – ou penas alternativas ineficazes
(cestas básicas)
Vítima e infrator isolados, desamparados e

Reintegração do infrator e da vítima prioritárias

desintegrados – ressocialização secundária
Paz social com tensão

Paz social com dignidade

EFEITOS PARA A VÍTIMA
JUSTIÇA RETRIBUTIVA

JUSTIÇA RESTAURATIVA
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Pouquíssima ou nenhuma consideração, ocupando

Ocupa o centro do processo, com um papel e com

lugar periférico e alienado no processo

uma ativa. Participa e tem controle sobre o que se
passa

Praticamente nenhuma assistência psicológica,

Recebe assistência, afeto, restituição de perdas

social, econômica ou jurídica do Estado

materiais e reparação

Frustração e ressentimento com o sistema

Têm ganhos positivos. Suprem-se as necessidades
individuais da vítima e da comunidade

EFEITOS PARA O INFRATOR
JUSTIÇA RETRIBUTIVA

JUSTIÇA RESTAURATIVA

Infrator considerado em suas faltas e em sua má

Infrator visto no seu potencial de responsabilizar-se

formação

pelos danos e consequências do delito

Raramente tem participação

Participa ativa e diretamente

Comunica-se pelo sistema com o advogado

Interage com a vítima e com a comunidade

É desestimulado e o mesmo inibido a dialogar com

Tem oportunidade de desculpar-se ao sensibilizar-

a vítima

se com o trauma da vítima

É desinformado e alienado dos fatos processuais

É informado sobre os fatos do processo restaurativo
e contribui para a decisão

Não é efetivamente responsabilizado, mas punido

É inteirado das consequências do fato para a vítima

pelo fato

e para a comunidade

Fica intocável

Fica acessível e se vê envolvido no processo

Não tem suas necessidades consideradas

Supre-se às suas necessidades

MAXWELL, Gabrielle; MORRIS, Alisson Apud PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é
possível no Brasil? In: Slakmon, C., R. De Vitto e R. Pinto (orgs.). Justiça Restaurativa. Brasília – DF:
Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005, p. 24-27.
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ANEXO II
VISÕES DE JUSTIÇA
LENTE RETRIBUTIVA

LENTE RESTAURATIVA

A apuração da culpa é central

A solução do problema é central

Foco no passado

Foco no futuro

As necessidades são secundárias

As necessidades são primárias

Modelo de batalha, adversarial

O diálogo é a norma

Enfatiza as diferenças

Busca traços comuns

A imposição da dor é a norma

A restauração e a reparação são a norma

Um dano social é cumulado a outro

Enfatiza a reparação dos danos sociais

O dano praticado pelo ofensor é contrabalanceado
pelo dano imposto ao ofensor

O dano praticado é contrabalanceado pelo bem
praticado

Foco no ofensor: ignora-se a vítima

As necessidades da vítima são centrais

Os elementos-chave são o Estado e o ofensor

Os elementos-chave são a vítima e o ofensor

Falta informação às vítimas

As vítimas recebem informações

A restituição é rara

A restituição é normal

A “verdade” das vítimas é secundária

As vítimas tem a oportunidade de dizer “a sua
verdade”

O sofrimento das vítimas é ignorado

O sofrimento das vítimas é lamentado e
reconhecido

O Estado age em relação ao ofensor; o ofensor é
passivo

O ofensor tem participação na solução

O Estado monopoliza a reação ao mal feito

A vítima, o ofensor e a comunidade têm papéis a
desempenhar

O ofensor não tem responsabilidade pela resolução

O ofensor tem responsabilidade pela resolução

Os resultados incentivam a irresponsabilidade pelo
ofensor

O comportamento responsável é incentivado

Rituais de denúncia e exclusão

Rituais de lamentação e reordenação

Denúncia do ofensor

Denúncia do ato danoso
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Enfraquecimento dos laços do ofensor com a
comunidade

Reforço da integração do ofensor com a
comunidade

O ofensor é visto de modo fragmentado: a ofensa o
define

O ofensor é visto de modo holístico

O senso de equilíbrio é conseguido pela retribuição

O senso de equilíbrio é conseguido pela restituição

O equilíbrio é alcançado rebaixando o ofensor

O equilíbrio é alcançado soerguendo vítima e
ofensor

A justiça é avaliada pelos seus propósitos e pelo
procedimento em si

A justiça é avaliada por seus frutos ou resultados

A justiça como regras justas

A justiça como relacionamentos saudáveis

Ignora-se o relacionamento vítima-ofensor

O relacionamento vítima-ofensor é central

O processo aliena

O processo visa reconciliar

Reação baseada no comportamento progresso do
ofensor

Reação baseada nas consequências do
comportamento do ofensor

Não se estimula o arrependimento e o perdão

Estimula-se o arrependimento e o perdão

Procuradores profissionais são os principais atores

Vítima e ofensor são os principais, mas contam
com a ajuda de profissionais

Valores de competição e individualismo são
fomentados

Valores de reciprocidade e cooperação são
fomentados

O contexto social, econômico e moral do
comportamento é ignorado

Todo o contexto é relevante

Presume-se resultados em que um ganha e o outro
perde

Possibilita um resultado do tipo ganha-ganha

ZERH, Howard. Trocando as lentes: Um novo foco sobre o crime e a Justiça. Tradução de Tônia Van Acker.
São Paulo: Palas Athena, 2008, p. 199-201.
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ANEXO III

Modos convencionais de Justiça

MODOS DE JUSTIÇA
SANÇÃO

RETRIBUTIVA
PENA

DISTRIBUTIVA
TRATAMENTO

RESTAURATIVA
COMPROMISSO

INFRATOR

Você
não
presta,
preferiu cometer uma
infração e será punido
na proporção do que fez

Você é um coitado,
pessoa problemática que
não tem toda a culpa
pelo que fez. Vamos
cuidar de você para o
seu próprio bem

O
que
fez
teve
consequências e causou
prejuízos.
Você
é
responsável e capaz de
reparar o dano

VÍTIMA

Ao
fazer
Justiça
punimos o infrator e
beneficiamos
você
também

As necessidades do
infrator e da Justiça, não
as suas, são a nossa
maior preocupação

Precisa fazer o possível
para que o infrator
repare o dano

COMUNIDADE

Intimidar é a melhor
forma de obrigar o
infrator a entender que
seu ato é inadmissível e
a controlar a sua
conduta

O infrator deve, na
medida do possível, ser
reabilitado
por
especialistas

A comunidade deve
contribuir para que as
partes
assumam
e
cumpram
o
compromisso

SCURO NETO, Pedro. Justiça Restaurativa: Um caminho para os direitos humanos? Textos para debates.
Porto Alegre: IAJ, p. 36-37.

