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RESUMO 

O presente trabalho tem como fim abordar o tema da Justiça Restaurativa como movimento 

democrático-participativo, apto a integrar, de forma definitiva, a política criminal e judiciária 

nacional. Sua justificação reside na necessidade de mudança do sistema penal e seus 

mecanismos processuais, por não mais darem respostas eficazes em face do desafio de gerir 

disputas e neutralizar a violência. Nesse sentido, seu intento também foi apresentar o serviço 

restaurativo a ser oferecido dentro do Poder Judiciário, como modelo alternativo ou 

complementar à Justiça Criminal e Juvenil. Para tanto, fez uso da metodologia bibliográfica e 

documental para o levantamento e análise qualitativa das fontes consultadas, partindo-se do 

entendimento de que o Estado Democrático Constitucional evidencia-se como veículo 

transformador do status quo e proporciona a elevação da dimensão do acesso à justiça à 

qualidade de direito fundamental. Como resultados obtidos, merecem destaque os aspectos 

referentes à Justiça Restaurativa, a exemplo da análise de seu conceito, valores, princípios 

vetores, sujeitos afetados pelos litígios e suas técnicas. Acerca da Justiça Restaurativa e da 

Justiça tradicional, o presente estudo procedeu a uma discussão teórica com vistas a 

demonstrar as diferenças e aproximações entre os dois modelos, inclusive examinando a 

possível convivência e colaboração que eles podem manter entre si. Dessa forma, conclui-se 

pela necessidade de reorganização do sistema de justiça criminal brasileiro, com base na 

institucionalização da estratégia restaurativa para o segmento da Justiça Estadual, por meio da 

Meta nº 8/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Igualmente, discorreu-se sobre os 

desafios e os riscos da implantação desse novo paradigma de política criminal, tendo como 

ponto de partida, as experiências existentes no Judiciário brasileiro, pelas técnicas de 

mediação vítima-ofensor e círculos restaurativos, pondo em lugar central a questão da própria 

democratização do Poder Judiciário. Em conclusão, resultou sólida a compreensão de que é 

possível integrar o modelo da Justiça Restaurativa na política criminal e judicial do Brasil, 

embora sem substituir o modelo tradicional em vigor, haja vista consistir em uma nova 

ferramenta para lidar com conflitos, a partir do encontro, da reparação, da responsabilização, 

da reintegração e da inclusão como forma de pacificação social. 

 

Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Participação democrática. Acesso à justiça. 



 

ABSTRACT 

The present study aims to address the restorative justice as a democratic-participative 

movement able to integrate definitively the national criminal and judicial justice. Its 

justification lies in the change necessity in the penal system and their process mechanisms, 

which do not provide efficient answers to the challengers of manage disputes and neutralize 

violence. In this sense, the aims of the study was to present the restorative service to be 

offered to the judiciary, as an alternative or complementary model to the criminal and juvenile 

justice. This study used the bibliographic and documental methodology to analyze 

qualitatively the consulted sources. The study assumes that the Constitutional Democratic 

state is a transformer mean of the status quo and it see the justice access as a fundamental 

right. The results of this study related to the restorative justice include values, principles, 

people affected by litigious and their techniques. The present study carried out a theoretical 

discussion of the restorative and traditional justice to demonstrate the differences and 

similarities between these models, which include the possible collaboration and coexistence 

that they could have together. Therefore, this study concludes that it is necessary to reorganize 

the criminal justice system in Brazil. This should be done through the institutionalization of 

the restorative justice for the state segment using the task number 8/2016 of the National 

Counsel of Justice (CNJ). This work also addresses the challengers and risks of the 

implementation of this new paradigm of the criminal justice, which has as a starting point the 

experiences in the Brazilian judiciary. The work will use the mediation of the technique 

victim-offender and will put in place the central question of the democratization of the 

judiciary itself. In conclusion, the study resulted in a solid comprehension of what is possible 

to integrate in the present-day restorative justice model in the Brazilian criminal and judicial 

politics. However, this integration will not replace the present-day traditional model, as the 

restorative justice is a new tool to deal with conflicts using the meeting, reparation, 

resposabilization, integration and inclusion as a way of social pacification. 

 

Keywords: Restorative Justice. Democratic participation. Justice access. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Justiça Restaurativa tem despertado crescente interesse em face da ampla e profunda 

crise do paradigma punitivo na modernidade, marcado pelo exaurimento dos sistemas de 

justiça e de regulação social. A estratégia restaurativa surge como opção na reconstrução do 

sistema criminal, sob o viés duplo de contribuir com transformações na esfera criminal e 

conter o avanço da perspectiva repressiva do Direito Penal. 

A abordagem restaurativa, assim, apresenta-se como novo modelo de política  

criminal, cuja perspectiva, neste estudo, consiste em contribuir para o Poder Judiciário: 

reformulando conceitos e participando da criação de um paradigma diferenciado de justiça, 

sem se contrapor às conquistas do sistema acusatório e da necessidade de intervenção  

penal. Essa ferramenta pretende desenvolver uma racionalidade diferente da punitiva, 

tradicionalmente baseada no binômio “crime-castigo”. 

A justificação desse novo horizonte paradigmático reside na necessidade de mudança 

do paradigma punitivo e de seus mecanismos processuais, pelo fato de não mais atenderem 

com respostas eficazes às tensões sociais, solucionar colisões e gerir disputas. 

Fatores como modificações sociais, econômicas e políticas e a nova criminalidade 

transnacional abrem espaços para reformas baseadas em postulados paradoxais: um lastreado 

nos direitos fundamentais, reproduzido por modelos democráticos; outro, na necessidade de 

uma intervenção penal mais efetiva para reprimir o crime. 

No âmbito da legislação processual penal, as reformas dos ordenamentos jurídicos 

diversos ocorreram por motivos pragmáticos, visando enfrentar a perda de eficiência no 

âmbito criminal. Expressão dessa natureza, além da eficiência da administração judicial 

criminal, consiste em encontrar espaço de uma certa funcionalidade na aplicação de formas de 

diversificação processual como instrumento de política criminal. 

O sistema de justiça criminal encontra-se afetado diretamente por uma crise de 

legitimidade, portanto, precisa redefinir seu espaço de atuação e aplicação. Se é certo que a 

sua legitimidade decorre da independência institucional que lhe é atribuída e por sua 

eficiência funcional, essa legitimidade necessita ser validada pela prática habitual dos 

Tribunais. 

Nesse cenário, emerge a tendência de diversificação processual, baseada na 

perspectiva consensualista, que se dota de lógica racional própria e eficaz. Na justiça 

negociada, o Estado recua, limita seu campo de atuação, para ampliar aquele reservado à livre 

manifestação dos envolvidos no conflito penal. 
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Portanto, na atualidade, buscam-se novos equilíbrios para levar efeito a justiça 

criminal, visando abrir espaços para diversificação processual no escopo, sempre que 

possível, de devolver o conflito às pessoas e admitir inovações capazes de tornar a justiça 

mais eficaz, menos onerosa e mais funcional. 

Importa, ainda, ressaltar a condição da vítima que vem restabelecendo seu papel na 

discussão científica, ganhando força e consistência, impulsionada especialmente pelo 

movimento de redescobrimento da vítima, também denominado movimento vitimológico. 

Acrescente-se, ainda, a injustiça do sistema criminal, quando resta alheia a figura do ofendido, 

negando-lhe qualquer direito. 

Paralelamente, a Justiça Restaurativa, apesar de conferir especial atenção à vítima, não 

descuida e prescinde de atenção ao agressor e à comunidade, visando equilibrar as forças e 

atender às necessidades, surgidas pelo crime de todos os envolvidos. 

Muitos países já introduziram a Justiça Restaurativa em seu ordenamento jurídico, 

com técnicas e programas restaurativos visando atender às necessidades dos envolvidos, 

dentro ou fora do Judiciário. 

Nesse contexto, assiste-se ao surgimento do movimento da Justiça Restaurativa no 

Poder Judiciário brasileiro, pela Meta nº 08/2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no 

segmento da Justiça Estadual, com métodos dialogais, mais inclusivos, mais democráticos e 

mais inteligíveis. Essa filosofia apresenta uma proposta rumo à construção de alternativas 

democráticas para a justiça, à medida que fomenta a participação dos envolvidos na resposta 

do conflito penal. 

O processo da Justiça Restaurativa no Brasil e no mundo encontra-se em andamento e 

é provável que seu desenvolvimento continue a evoluir à medida que as opções restaurativas 

forem eficazes para demonstrar uma experiência bem-sucedida, com maior responsabilidade 

aos usuários e um nível mais elevado de satisfação com os resultados obtidos. 

O objeto principal desse estudo evidencia-se em apresentar a Justiça Restaurativa 

como movimento democrático-participativo apto a integrar, de forma definitiva, a política 

criminal e judiciária nacional. Nessa configuração, o recorte da análise da Justiça Restaurativa 

se deu na perspectiva da Justiça Criminal e Juvenil e, via de consequência, o conflito objeto 

desse exame surge de atos tipificados como crime, contravenção penal ou ato infracional. 

Nessa via, a problemática da pesquisa ora apresentada consistiu em verificar em que 

medida a Justiça Restaurativa configura um movimento democrático-participativo apto a 

integrar, de forma definitiva, a política criminal e judiciária nacional. 
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Para atingir tal propósito, aplicou-se a metodologia bibliográfica e documental, 

mediante consulta a livros e revistas especializadas, bem como legislações referentes ao tema 

e demais fontes de interesse investigativo. 

Com esse empreendimento, o trabalho foi estruturado em seis capítulos, dedicando-se 

o primeiro (introdução) à contextualização do objeto de estudo, sua justificativa, à 

apresentação de seu objetivo e problemática, bem como de sua metodologia. 

O segundo capítulo abordou o Estado Democrático Constitucional, seu 

desenvolvimento e consolidação na organização do poder político, por meio do seu arcabouço 

histórico. Nele, tratou-se do direito (dever-poder) de punir e dos desafios da política criminal 

a serem observados sob a perspectiva dos fatores afetos ao desenvolvimento da criminalidade, 

cuja tendência é capaz de fomentar uma mudança de paradigma. Ainda, foi abordado o tema 

do acesso à justiça, com ênfase na introdução de mecanismos de diversificação no contexto do 

Poder Judiciário, visando a atender às necessidades da crise de instrumentalidade na 

persecução penal. 

Dedicou-se, outrossim, à investigação da condição da vítima no processo penal 

brasileiro. Nesse sentido, discorreu sobre os movimentos ideológicos de intervenção penal 

que influenciam a regulação social do Estado, a exemplo dos movimentos repressivos e os de 

não-intervenção punitiva que fundamentam elementos da estratégia restaurativa. Observou-se 

a influência da criminologia na formação do paradigma restaurativo, frente à análise do 

modelo punitivo (tese) e do restaurador (antítese). 

No terceiro capítulo, foram apresentados os aspectos referentes à Justiça Restaurativa, 

sua contextualização na história, analisando-se o seu conceito, valores e princípios vetores, 

sujeitos afetados no conflito penal e suas técnicas. Nesse capítulo, a preocupação residiu em 

oferecer uma sistematização acerca do surgimento e desenvolvimento desse paradigma na 

atualidade como modelo factível e sustentável. 

No quarto capítulo, procedeu-se a uma discussão jurídica e acadêmica acerca da 

Justiça Restaurativa e da justiça tradicional, suas diferenças e aproximações, da viabilidade de 

atuação conjunta e da possível colaboração dos dois modelos. 

Tratou-se, ainda, do modelo restaurativo nos Juizados Especiais Criminais (Jecrims)  

e na Vara da Infância e Juventude, por configurarem as experiências introduzidas no  

Poder Judiciário brasileiro, ainda que de forma tópica e pontual, bem como da necessária 

integração político-criminal dessa alternativa processual para todos os Tribunais de Justiça. 

Agregada a essa atuação, encontra-se a perspectiva de expansão para outras áreas, como 
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complementaridade à justiça tradicional, em especial, aos delitos de maior gravidade e à 

execução penal. 

Dedicou-se o quinto capítulo à Justiça Restaurativa como novo modelo de política 

judiciária nacional, mediante estratégias das atuais gestões do CNJ e da Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB). Dessa forma, optou-se pela necessidade de reorganização do 

sistema de justiça criminal, com base na institucionalização da estratégia restaurativa, pela 

Meta nº 8/2016 do CNJ, para o segmento da Justiça Estadual. Apresentou, ainda, os desafios e 

os riscos da implantação do novo paradigma de política criminal, tendo como ponto de partida 

as experiências existentes no Judiciário brasileiro, por meio das técnicas de “mediação vítima-

ofensor” e “círculos restaurativos”. Aponta caminhos ao CNJ para padronizar o serviço da 

Justiça Restaurativa sem tolher a criatividade metodológica em torno de novas técnicas. 

Ademais, abordou as experiências de Justiça Restaurativa de êxito no Poder Judiciário 

brasileiro, além de tecer comentários acerca do Projeto de Lei em tramitação nº 7.006, de 

2006, que disciplina a aplicação da Justiça Restaurativa na legislação nacional. Como 

arremate do capítulo, demonstrou-se que a Justiça Restaurativa configura um novo paradigma 

de política criminal a ser introduzido rumo à democratização do Poder Judiciário brasileiro, 

propondo fazer uma releitura do modelo tradicional sem substituí-lo. 

O capítulo, ainda, apresentou caminhos e delineou elementos que possibilitariam a 

sistematização do serviço de Justiça Restaurativa a ser implantado na plataforma do Poder 

Judiciário brasileiro, como nova competência em gerir conflitos penais. 

No sexto capítulo, finalmente, procedeu-se a uma síntese do percurso teórico 

construído no presente trabalho de investigação, recapitulando-se os passos antecedentes, 

objetivando demonstrar o fio condutor da pesquisa e retomar seu ponto de partida, expresso 

na problemática já anunciada. Com tal propósito, concluiu-se que a Justiça Restaurativa 

possui os componentes ou atributos necessários a uma adequada integração à política criminal 

e judiciária no país, entendendo-se na perspectiva de um verdadeiro movimento democrático-

participativo que há de se somar ao cenário já existente, sem que isso configure a substituição 

do modelo da justiça tradicional. 

Nesse sentido, resulta que o novo paradigma de política criminal se manifesta na 

democratização do Poder Judiciário e consiste em uma nova competência para lidar com 

conflitos, a partir do encontro, reparação, responsabilização, reintegração e inclusão, como 

forma de pacificação social. 
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2 ESTADO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL E ACESSO À JUSTIÇA 

CRIMINAL 

O Estado Democrático Constitucional evidencia-se na expressão do modelo de 

regulação do Estado e da estruturação das relações estabelecidas com os cidadãos. Esse 

Estado apresenta-se como veículo transformador do status quo e proporciona a elevação da 

dimensão do acesso à justiça à qualidade de direito fundamental. 

A estruturação do Estado moderno tem como premissa a constituição de instâncias ou 

criação de instituições de segurança. A organização, a atuação e as formas de representação 

dessas instituições foram formatadas pelo Estado. Contudo, não se pode olvidar que o 

movimento de desenvolvimento do Estado se construiu numa antiga ordem destituída pela 

ascensão do capitalismo ao poder político e, assim, no espaço de consolidação de uma nova 

ordem, a burguesa.1 

Ressalvam-se esses dois aspectos em virtude de o Estado moderno ter sua construção, 

basicamente, fundamentada na busca das pessoas por “segurança”. O surgimento do Estado 

moderno, além de recente na história, consiste na organização do poder político.2 

Na Idade Média, apenas impropriamente pode-se falar em Estado. A concepção 

anteriormente de um poder de Estado, enquanto poder político dotado de unidade e autonomia 

(presentes nos Impérios Grego e Romano), cedeu na sociedade medieval para a pluralidade de 

poderes particulares de cunho territorial, religioso ou social, a saber: os feudos, os burgos, os 

senhorios ou os próprios reinos.3 

Nessa época, houve a fragmentação da organização política e social multipolar 

estabelecida em redes, unindo senhores e vassalos numa grande cadeia de hierarquia e de 

dependência recíprocas.4 Nessa sociedade complexa e de dependência, os direitos eram 

aqueles relativos às pessoas desses grupos ou estamentos. O único direito comum residiria no 

direito de petição e de queixa. Contudo, o Estado Estamental5 passou a ser substituído pelo 

Estado absoluto, o qual não admitiria mais a separação de poder entre o príncipe e os súditos, 

                                                 
1 SULOCKI, Victoria-Amália de Barros Carvalho Gozdawa de. Segurança pública e democracia: aspectos 

constitucionais das políticas públicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 9-10. 
2
 Ibid., p. 10. 

3 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República portuguesa. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2011. p. 15. 

4 NOVAIS, loc. cit. 
5 Estado Estamental consistiu no Estado de transição entre o sistema medieval e o surgimento do Estado 

absoluto. Nesse momento, houve uma progressiva centralização e concentração do poder na pessoa do Rei, mas 
tinha ainda em contrapartida as assembleias representativas estamentais. (Ibid., p. 16) 
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firmando a soberania6, ou seja, a lei privada do senhorio feudal cede lugar à lei-vontade  

do Monarca. 

Assim, sucede-se o Estado absoluto (primeira manifestação do Estado moderno), 

como resultado dos processos de centralização do poder político e da retirada progressiva 

desses privilégios feudais e barreiras corporativas da época medieval. O poder centraliza-se 

nas mãos do Rei, no exercício de uma administração unificada e profissionalizada que se põe 

na dependência do poder real. Essa nova espécie de Estado baliza-se em três diretrizes e 

ideias, a saber: de Nação (cada Nação refere-se a um Estado); de secularização (divisão entre 

o poder político e religioso); e de soberania (Estado poder supremo e independente).7 

É provável que o Estado absoluto tenha sido dividido em duas fases sucessivas.  

A primeira, na fase patrimonial em que o Estado é considerado patrimônio do Príncipe, 

enquanto o poder real é apontado como de origem divina. Na segunda fase, a justificação do 

poder é racional e não mais na divina, encontra-se seu apogeu no século XVIII (o Século das 

Luzes), no iluminismo. Essa fase é, também, conhecida por Estado de polícia, em que a 

justificação do poder residiria no poder do Rei, invocando a “Razão”, para interceder em 

todos os domínios político, social, cultural, econômico, inclusive da vida privada, na busca de 

perseguir interesse e bem público. Esse Estado se manifestava acima do Direito.8 

Sendo o rei titular soberano de todo o poder, toda lei era um ato seu e todas as 

instituições (a exemplo dos Estados Gerais) existiam, apenas, em função de sua vontade. 

Assim, a lei era o comando do soberano, era identificada como jurídica na sua origem e não 

pelo conteúdo. O Monarca concentrava as funções legislativa, executiva e judiciária e detinha 

as forças armadas. 

Em meio aos desmandos, desenvolvia-se o pensamento dos iluministas com destaque 

para Montesquieu e Rousseau. A causa dos excessos é visível na obra de Montesquieu 

(iluminista do século XVIII), “O espírito das leis”9, cujos relatos revelam a ausência de 

limites claros do soberano, deve-se à concentração de poder em uma única pessoa. Foi o 

primeiro teórico a construir uma ciência rigorosa sobre a ciência política, com base em quem 

exerce o poder e como ele é exercido. A partir daí, cria a tipologia, cuja preocupação 

fundamental seria a estabilidade dos governos, interpretando e avaliando as leis positivas e o 

funcionamento das instituições vigentes. Para tanto, com o intuito de evitar o despotismo e 

                                                 
6 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3 ed., rev. e atual. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. 

Tomo IV. p. 19. 
7 NOVAIS, 2011, p. 16. 
8 Ibid., p. 17. 
9 MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat. O espírito das leis: as formas de governo, a Federação, a 

divisão dos Poderes. Trad. Pedro Vieira Mota. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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manter a liberdade política apregoou a necessidade de separar as funções principais do 

governo, quais sejam: executar, legislar e julgar. Essa divisão de poderes iria impedir que o 

rei se tornasse um déspota. A separação de poderes, essa nova ideologia, seria a base de 

sustentação dos direitos individuais. 

Rousseau, na sua obra “Do contrato social”10, expõe a teoria política como forma de 

buscar as condições de um Estado que fosse legítimo e não corrompesse mais o homem.  

O pacto social justificava o poder advindo do povo para o governo e não de Deus. O autor 

assegurava que o principal problema da organização política era a desigualdade humana. Essa 

obra influencia a concepção do Estado Moderno e demonstra que o pacto social deve abranger 

todos os indivíduos, caso se pretenda garantir a liberdade humana. 

A crescente atuação do monarca, nas mais diversas áreas sem uma linha que traçasse 

suas fronteiras fez com que os abusos ficassem mais frequentes e repetitivos, enquanto a parte 

da população que não tinha privilégios padecia com seus desmandos. 

A burguesia prosperou economicamente e se desenvolveu como classe. No final do 

século XVIII, a burguesia, após haver adquirido o poder econômico, objetivava conquistar  

o poder político, para controlar a atividade da administração e, por meio da submissão  

da lei, garantir a livre atividade econômica, resguardando-se das intervenções estatais não 

regulamentadas e, assim, garantir a liberdade individual.11 

Surge, então, o Estado de Direito com conteúdo do liberalismo, impondo aos ditames 

jurídicos do Estado a concepção do ideário liberal, atendendo aos princípios da legalidade,  

da igualdade e da separação de poderes com o fim de assegurar a garantia dos direitos 

individuais12, o que se traduziu numa ideia de Constituição para o Estado. Nela, buscava-se 

garantir a autonomia, liberdade e segurança dos cidadãos perante o Estado, por meio do 

Direito. 

Portanto, o Estado de Direito Liberal surge do movimento de luta política em 

contraposição do Estado de polícia do século XVIII, na expressão de racionalidade do Estado 

de reconstrução das relações entre este, os indivíduos e a sociedade. O Estado de Direito se 

desenvolve em todos os países, mas se diferencia no tempo da sua ocorrência. Inicialmente, 

eclodiu na França e nos Estados Unidos, no final do século XVIII, e, em seguida, na 

                                                 
10 ROUSSEAU, Jean-jacques. Do contrato social. Trad. Antônio P. Machado. São Paulo: Saraiva, 2011. (Col. 

Saraiva de Bolso). 
11 “Nos finais do século XVIII o êxito das Revoluções americana e francesa constitui o marco histórico decisivo 

que assinala a vitória desse novo projecto político que, inspirado originariamente na ideologia liberal, 
prenunciava a instauração generalizada de um novo tipo histórico de Estado ao longo dos séculos XIX e XX – 
o Estado de Direito”. (NOVAIS, 2011, p. 18-19). 

12 BAPTISTA, Carlos Alberto. Crescimento da criminalidade e a atuação estatal. Curitiba: Juruá, 2007. p. 78. 
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Alemanha e em outros países europeus, durante o século XIX. Diferentemente, deu-se a 

ocorrência na Inglaterra, por não conhecer o modelo absolutista, o Estado de Direito foi 

antecipado para o fim do século XVII.13 

Feldens, nesse sentido, confere destaque à Inglaterra como berço histórico do Estado 

Constitucional no século XVII. Na Inglaterra, segundo o autor, sem embargo de não possuir 

uma Constituição escrita, o Estado se encontrava, juridicamente, pelo poder distribuído  

entre Rei, Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns e juízes. O Parlamento exibia o Bill  

of Right, cujo documento limita o poder do rei, estabelecia as funções do Parlamento e  

conferia mais liberdade individual aos ingleses, atribuindo à Inglaterra o posto de Primeiro 

Estado Liberal.14 

Nesse contexto, expressam-se, ainda, alguns precedentes com reflexo na esfera  

penal, a saber: (i) na Inglaterra, rule of law consistia na proibição ao arbítrio, o princípio  

predeterminabilidade do Direito Penal, a legalidade da administração, a igualdade, a 

independência dos tribunais e a proteção das liberdades civis e políticas; (ii) nos Estados 

Unidos, o Estado desenvolveu papel crucial na garantia dos direitos de liberdade dos 

cidadãos, por meio da Constituição e do due process of law (devido processo legal); (iii) na 

França, o conceito de régne de la loi, também, vinculado à legalidade da administração em 

contraposição aos abusos de gestão.15 

O Estado Liberal de Direito assentou suas bases no Estado limitado e organizado 

juridicamente com o objetivo de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. Nele, visa-se 

à garantia da segurança, liberdade e propriedade dos cidadãos, por meio: (i) da separação 

entre Estado e sociedade que constitua espaço de autorregulação e coexista, a autonomia 

econômica e moral dos cidadãos; (ii) da redução da atividade estatal a níveis mínimos, a fim 

de garantir a paz social e a não invasão da vida privada, dos requisitos objetivos da autonomia 

individual e da liberdade de desenvolvimento da personalidade; (iii) da transformação da 

atividade do Estado a uma concepção jurídica, disciplinada pelo Direito.16 

Assim, os elementos essenciais do Estado de Direito são a garantia dos direitos e 

liberdade fundamentais, recorrendo-se à organização do poder político, ao princípio da 

divisão e da organização jurídica dos poderes do Estado.17 

                                                 
13 NOVAIS, 2011, p. 20. 
14 FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal: a constituição penal. 2. ed., rev. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 22. 
15 COPETTI, André. Direito penal e Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2000. p. 52. 
16 NOVAIS, op. cit., p. 21. 
17 Ibid., p. 22. 
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No âmbito penal, a despeito da punição sempre se encontrar presente na história da 

humanidade, sob a influência do princípio da legalidade, consolidado no Estado Liberal de 

Direito, apenas no século XIX, consagrou-se o princípio da reserva legal nos ordenamentos 

jurídicos com esteio nas ideias de Beccaria, na obra intitulada “Dos delitos e das penas”18, que 

inaugurou a escola clássica. 

Sbardelotto afirma que no Direito Penal brasileiro atual, na parte especial, o sistema 

punitivo, em sua totalidade se identifica com aportes do modelo do Estado Liberal, à medida 

que a tipificação criminosa volta-se ao interesse individualista, patrimonial e econômico, com 

trato no princípio da legalidade, validade e igualdade, aos conceitos clássico de crime e bem 

jurídico com raízes no modelo liberal. Ainda, segundo o mesmo autor, toda legislação penal 

destina-se à tutela de bens jurídicos de interesse individual-patrimonial, dissociado da 

Constituição Federal (CF), a despeito de ter compromissos liberais, albergou o modelo de 

Estado Social, exaltado no Estado Democrático de Direito.19 

O Estado Social de Direito surgiu do declínio do Estado Liberal, sob a inspiração de 

justiça, igualdade e liberdade, para constituir o modelo mais rico da era constitucional para o 

Ocidente. Esse Estado, ao empregar meios intervencionistas para estabelecer o equilíbrio na 

repartição dos bens sociais, criou garantias concretas e objetivas, que tende a tornar vencedora 

a concepção democrática de poder, vinculada aos direitos fundamentais20. 

Na perspectiva dos direitos fundamentais, o Estado Social e Democrático de Direito, 

aliado aos direitos e liberdades clássicos, passa a sua justificação: (i) nos direitos sociais, 

como econômicos, sociais e culturais, exigindo uma postura de prestação positiva do Estado; 

(ii) a garantir uma igualdade material para todos e não a meramente formal do Estado Liberal. 

                                                 
18 Com aportes humanísticos, Beccaria apregoa: “Façamos uma consulta, portanto, ao coração humano; 

encontraremos nele os preceitos essenciais do direito de punir. Ninguém faz graciosamente o sacrifício de uma 
parte de sua liberdade apenas visando ao bem público.” (BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. 
Torrieri Guimarães. São Paulo: Rideel, 2003. p. 17). 

19 SBARDELOTTO, Fábio Roque. Direito penal: no Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001. p. 36. 

20 Para Bonavides, o Estado Social contemporâneo encontra-se ameaçado pelo neoliberalismo em nome da 
globalização e da economia de mercado, bem como da queda de fronteiras ao capital migratório que contribui 
para perpetuar a dependência dos sistemas nacionais do Terceiro Mundo. Segundo o autor, esse capital 
internacional tem ação predatória nas bases econômicas dos países em desenvolvimento. As correntes 
desnacionalizadoras são influenciadas pelo neoliberalismo. Este, quando investigado, não se constitui regra de 
poder ou sistema doutrinário, mas se afigura aspecto secundário e tributário da organização do Estado, 
transformando-se na segunda metade do século XX no Estado social. O Estado social assumiu um 
compromisso com a liberdade de forma irretratável, em sua dupla dimensão teórica de subjetividade e de 
objetividade. O neoliberalismo atenta contra o desenvolvimento da liberdade material da sociedade, cuja 
institucionalização resulta na concretização dos direitos fundamentais, na concepção humanística, de teor 
constitucional vinculada a promoção de justiça. Assim, na correção das desigualdades sociais encontram-se os 
direitos fundamentais da terceira e quarta gerações, vale dizer, o desenvolvimento e a democracia. 
(BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 
152-163). 
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A vinculação aos direitos sociais atinge a área de produção, em especial o direito à 

propriedade que perde seu caráter absoluto; (iii) na generalização dos direitos políticos, 

especialmente o direito ao voto, e uma consolidação das balizas democráticas a fundamentar a 

existência do Estado de Direito; (iv) no surgimento de direitos de categorias sociais 

específicas, “como direito das crianças, das mulheres, das minorias sociais, étnicas, sexuais, 

bem como os novos direitos do ambiente ou os direitos dos povos ao desenvolvimento”.21 

Assim, o Estado incorpora o caráter positivo do direito, desvia-se do indivíduo para  

o grupo social. O Direito não terá mais como característica a sanção, mas a promoção  

do bem-estar social. Essa concepção registra, no Estado Contemporâneo, a tônica social com 

seu perfil intervencionista, para garantir direitos da cidadania e não meramente de caráter 

assistencial.22 

Nessa passagem, o Estado Social de Direito se adapta à nova realidade social, adiciona 

novo conteúdo que passa a se identificar no Estado Democrático de Direito.23 Esse novo 

Estado ultrapassa os dois modelos anteriores, para se consolidar como fomentador da 

participação pública, na medida em que o Estado passa a ser qualificado pelo democrático. Os 

valores da democracia evidenciam seus reflexos em todos os elementos constitutivos do 

Estado e sobre a ordem jurídica.24 

O Estado Democrático de Direito agrega um conteúdo de transformação da  

realidade, por meio do aspecto valorativo da igualdade, derivado da democracia, visando 

garantir aos cidadãos e à comunidade meios mínimos sem intervenção estatal, mas pelo 

espectro da democracia. Isso significa dizer que é adicionado o caráter modificador da 

realidade, em que a solidariedade anexa à igualdade, conteúdo do Estado Social e Liberal, 

com o valor comunitário, de participação dos cidadãos na melhoria da sociedade de forma 

individual ou coletiva.25 

No Estado Social de Direito, o foco é centrado nas atividades do Executivo e na 

promoção concreta do bem-estar social. No espaço do Estado Democrático de Direito, o 

centro gravitacional descola-se daquele Poder para o Judiciário, como guardião dos valores 

                                                 
21 NOVAIS, 2011, p. 34. 
22 SBARDELOTTO, 2001, p. 37. 
23 Ibid., p. 39. 
24 Nesse sentido, “o Estado Democrático de Direito teria a característica e ultrapassar não só a formulação do 

Estado Liberal de Direito, como também a do Estado Social do Direito, vinculado ao welfare state 

neocapitalista – impondo à ordem jurídica e à atividade estatal um conteúdo utópico de transformação da 
realidade”. (MORAIS, José Luís Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1996. p. 74-75). 

25 SBARDELOTTO, op. cit., p. 40-41. 
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democráticos e na transformação do status quo por meio da concretude dos direitos 

constitucionalmente previstos e da legislação vigente.26 

A Constituição Federal de 1988, na expressão normativa do art. 1º, adotou o  

Estado Democrático de Direito, a irradiar o princípio democrático sob todos os aspectos 

jurídicos construídos no texto constitucional. Nesse sentido, o Estado de Direito é 

materializado por meio de certos princípios constitucionais, a saber: da juridicidade, da 

constitucionalidade, da separação de poderes, dos direitos fundamentais e, nesse espectro, o 

princípio democrático.27 

No atual estágio, Feldens realça que a Constituição alberga mecanismos de 

invalidação da lei em contradição a sua ordem máxima, ou seja, a Constituição Federal realiza 

o controle da atividade legislativa pela “justiça constitucional”. Esse regime materializa-se 

pela “democracia constitucional”, para assegurar a supremacia da Constituição. Os direitos 

fundamentais estariam na relação entre democracia e justiça constitucional. O mesmo autor 

pondera para essa lógica não descompensar os limites recíprocos entre democracia e justiça,  

a fim de não comprometer o Estado Constitucional, cujo equilíbrio reside na separação 

adequada dos poderes, rejeitando a superposição de um sobre o outro, com a máxima: 

“neutralizar a tirania das maiorias parlamentares era o propósito; evitar o governo de juízes,  

o desafio”28. 

O Estado Democrático de Direito, como expressão da realização e concretude dos 

direitos sociais e individuais, quando deparados com a realidade nacional, constata-se pela 

não realização dos direitos de segunda geração, os ditos sociais. Essa situação é de fácil 

percepção no plano socioeconômico vivenciado pela população brasileira, refletida pelo 

modelo liberal na era da globalização com o neoliberalismo.29 

Nesse viés, firmam-se as ideias de Bonavides nas reflexões sobre as ameaças as bases 

do Estado Social perpetradas pelo neoliberalismo pós-guerra fria. Para o autor, os neoliberais 

intentam acabar com a história, a ideologia, os símbolos, a soberania, entre outros, em prol do 

grande capital que circula no sistema financeiro internacional, dotado da “pretensão de 

globalidade e perpetuação”.30 Essa versão do Direito e do Poder possui a mesma índole 

reacionária do absolutismo de direita e esquerda deste século. Nesses postulados, os fortes 

esmagam os fracos, mantendo-se os privilégios e concentrando o capital, perpetuando a 

                                                 
26 SBARDELOTTO, 2001, p. 42. 
27 LOBATO, Anderson Cavalcante. O reconhecimento e as garantias constitucionais dos direitos fundamentais. 

Cadernos de Direito Constitucional e Ciências Políticas, São Paulo, v. 6, n. 22, p. 144, jan./mar., 1998. 
28 FELDENS, 2012, p. 28. 
29 SBARDELOTTO, op. cit., p. 43-44. 
30 BONAVIDES, 2001, p. 165. 
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ditadura social dos poderosos. Nesse cenário, resta ao povo a resignação e o desespero, 

abrindo, assim, espaço para o crime e a revolução. Aquele já ocorre na delinquência urbana 

pelo tráfico de drogas e, a esse propósito o autor indaga: se para a revolução, este não é o 

momento de antevéspera? 

Silva Júnior afirma que o neoliberalismo assenta suas bases nas premissas 

constitucionais, o qual gerou novo paradigma constitucional, para, a partir de outra  

visão do ordenamento jurídico, resultar o neoconstitucionalismo, na conformação da  

literatura estrangeira. Conforme o mesmo autor, no momento atual seria mais oportuno 

denominar de “Estado Constitucional de Direito” ou “neoconstitucionalismo do Estado  

de Direito”.31 

Nessa via, o referido autor diz que o neoconstitucionalismo encerra a expressão  

para traduzir o “constitucionalismo” no Estado Constitucional contemporâneo, visando  

sua compreensão pelo positivismo crítico. A partir desse aspecto crítico, percebe-se uma 

“filosofia jurídica que afeta questões conceituais e metodológicas sobre a função e a aplicação 

do Direito”32. 

Silva Júnior33 considera o modelo brasileiro o do Estado Constitucional ou Estado 

Democrático – Constitucional, cujo sistema jurídico evidencia sua aplicação e interpretação 

na densidade dos princípios constitucionais, especialmente manifestada nos direitos 

fundamentais. 

Nesse cenário, toda essa construção assume especial relevo jurídico, na medida em 

que se confere expectativa de adaptação do Poder Judiciário e as demais instituições, em todas 

as suas esferas, a real perspectiva do Estado Democrático Constitucional, em especial a forma 

da intervenção punitiva, objeto do presente trabalho.34 

Há de considerar, por fim, as ponderações de Andrade, ao afirmar não é admissível a 

sedimentação de um regime democrático sem a democratização do ordenamento jurídico, em 

especial, a regulação penal. Para alcançar essa democratização, necessário se faz ultrapassar a 

barreira da “violência prisional; superação que é, a um só tempo, estrutural e ideológica, 

teórica e prática; nesse sentido, passa pela mudança de paradigmas não, apenas, na teoria e na 

Academia, mas também na práxis dos operadores do controle e do senso comum”35. 

                                                 
31 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo 

penal. 2. ed., rev., ampl. e atual. Natal: OWL, 2015. p. 182. 
32 FELDENS, 2012, p. 32-33. 
33 SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 186. 
34 SBARDELOTTO, 2001, p. 42. 
35 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Prefácio. In: GUIMARÃES, Cláudio Alberto Gabriel. Funções da pena 

privativa de liberdade no sistema penal capitalista. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 8. 
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2.1 O DIREITO (DEVER-PODER) DE PUNIR E NOVOS DESAFIOS DA POLÍTICA 

CRIMINAL 

Os direitos fundamentais, desde seu viés clássico, encartam, prioritariamente,  

no aspecto jurídico subjetivo, oponível ao Estado, em sua função abstencionista, ou seja,  

de não intervenção dos direitos fundamentais. Pauta-se o pensamento na predominância  

da capacidade do poder público em ser o agressor dos direitos e garantias individuais  

dos cidadãos.36 

Por outro lado, não apenas o Estado pode configurar um violador dos direitos 

fundamentais, mas também as pessoas (particulares) infringem os direitos das outras, 

surgindo dessa lógica, o próprio fundamento do Estado, em conformar a convivência dos  

seus membros, visando à satisfação do bem comum. 

Dessa lógica, Feldens afirma que o desenvolvimento dogmático constitucional atingiu 

certa aptidão funcional dos direitos fundamentais, ao ampliar o “garantismo”, além da 

abstenção estatal e exigir a postura ativa do Estado. A partir do monopólio Estatal, percebe-se 

sua dupla função: de respeito aos direitos fundamentais (na dimensão negativa) e de sua 

proteção contra as agressões de terceiros (dimensão positiva). Essas funções, segundo o 

mesmo autor, exaltam-se a multifuncionalidade dos direitos fundamentais relativos aos 

“direitos de defesa” (resistência contra o Estado) e os “imperativos de tutela” (exigência de 

proteção do Estado).37 

Pertinente ao direito de defesa, no surgimento do Estado de Direito e na sua evolução, 

durante os séculos XVIII e XIX na Europa, restou bem demarcado nos motivos ensejadores 

da Revolução Francesa (1778-1779), pelo sentimento da burguesia em conter os excessos do 

Monarca e modificar o regime de forma a limitar o poder. Surge, assim, o Estado, dito liberal, 

com o escopo de defender e proteger a liberdade dos indivíduos contra o despotismo reinante 

de então, conforme abordado no item anterior. 

Assim, no plano dos direitos fundamentais, revela-se o direito de defesa quando as 

liberdades negativas se apresentam e na menor intervenção possível do Estado, contra os 

abusos e violações praticadas pela autoridade pública, mas também na interferência positiva 

com objetivo de lhe conceder a própria existência.38 

                                                 
36 FELDENS, 2012, p. 44. 
37 FELDENS, loc. cit. 
38 NOVAIS, 2011, p. 33-34. 
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No direito de proteção, os direitos fundamentais apresentam sua eficácia densificada  

a partir do dever-poder do Estado em dar cumprimento à sua efetivação. Essa função visa 

proteger os bens jurídicos fundamentais quando agredidos por intervenção de pessoas de 

direito privado, validando, por conseguinte, sua capacidade funcional.39 

O Estado assume uma postura positiva e pode verificar na definição do “poder penal” 

compreendida por Binder, a saber: 

El poder penal se puede definir como la fuerza de que dispone el Estado para 
imponer sus decisiones al ciudadano en materias que afectan derechos 
fundamentales como la vida, la libertad, la integridad física, la salud pública o 
relaciones como la propiedad, la confianza pública y la seguridad común.40 

O Estado, assim, possui diversas e complexas funções, destacando-se para o presente 

estudo, o dever de proteção (de guardião), expressão dos direitos fundamentais decorrente da 

função de imperativo de tutela. 

Entre as suas atividades básicas, cabe ao Estado a manutenção da segurança pública, 

que o faz utilizando sua autoridade e legitimidade decorrente do poder político outorgado  

pelo povo. Tal desiderato encontra-se encartado no art. 6º e no art. 144, caput, do texto 

constitucional, entre os direitos sociais básicos, na perspectiva objetiva dos direitos 

fundamentais. Nessa via, o Estado utiliza-se do poder político para impor ordem, por meio  

da observância de normas de conduta, a fim de coibir forças contrárias e aplicar sanções aos 

infratores de tais preceitos.41 

Conde42 define a norma como toda regulação de conduta humana acerca da 

convivência. Tal norma, afirma o autor, tem por base o comportamento humano que pretende 

regular, cuja missão possibilita a convivência entre as diferentes pessoas que compõem a 

sociedade. 

A regulação da convivência harmônica em sociedade apenas é possível com bases em 

diretrizes previamente determinadas. O Estado, por intermédio de seus poderes regulamente 

constituídos, estabelece regras que pautam nos postulados democráticos. O poder de legislar 

sofre limitações, na medida em que cria direitos e gera obrigações.43 

                                                 
39 FELDENS, 2012, p. 51. 
40 BINDER, Alberto M. Política criminal: de la formulación a la praxis. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1997. p. 25. 
41 SILVA JÚNIOR, 2015, p. 126. 
42 CONDE, Francisco Muñoz. Derecho penal y control social. Espanha: Jerez, 1985. p. 21. 
43 GRECO, Rogério. Direitos humanos, sistema prisional e alternativas à privação de liberdade. São Paulo: 

Saraiva, 2011. p. 19. 
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Silva Júnior44 realça que, nos estudos da justificação do Estado, a sua concepção  

surgiu da necessidade de formatar o poder político com força coercitiva no escopo de 

estabelecer a segurança nas relações sociais. Acrescenta, ainda, o autor que, para manter a 

ordem social, o Estado detém algumas ferramentas inseridas nas balizas de segurança, sendo o 

mais categórico o “dever-poder” de punir, por encerrar uma função fundamental. Nessa 

perspectiva, o mesmo autor afirma que na legitimação do exercício dessa função, o Estado 

atua na conformação com as normas que limitam o desenvolvimento dessa atividade, cuja 

definição reside nas garantias constitucionais, enquanto o centro se evidencia nos direitos 

fundamentais (princípio da legalidade). 

Nesse contexto, Silva Júnior define: 

O direito de punir é o poder político conferido ao Estado e monopólio dele, que deve 
ser exercido não só com obediência aos direitos fundamentais do homem, como 
também de forma legítima. A política criminal, justificadora do direito de punir, 
deve ser orientada por critérios que se conformem com a estrutura política do 
próprio Estado, a fim de não haver ruptura com as premissas plasmadas na ordem 
constitucional. Por isso mesmo, sendo democrático o Estado, não seria necessário 
dizer que a sua política criminal, igualmente, deve confortar-se com as premissas 
democráticas, o que implica afirmar, no que é mais importante aqui realçar, que o 
Direito Penal e Processual Penal precisam ser elaborados e pensados sob esse viés 
político.45 

Roxin afirma que a autorização da intervenção punitiva deriva de uma função social 

do Direito Penal. Algo além dessas funções não deve ser considerado Direito Penal. Assim, 

conclui o mesmo autor, “a função do Direito Penal consiste em garantir a seus cidadãos uma 

existência pacífica, livre e socialmente segura, sempre e quando essas metas não possam ser 

alcançadas com outras medidas político-sociais que afetem, em menor medida, a liberdade 

dos cidadãos”46. 

Essa função se legitimou, historicamente, a partir do pensamento jurídico-racional 

encetado na base do Estado Democrático. Com base na concepção ideológica do contrato 

social, os cidadãos, detentores do poder estatal transferem ao legislador as funções de 

intervenção jurídico-penal para a convivência pacífica e apenas fazem, quando de outra forma 

não possa ser alcançado por outros meios mais leves.47 

                                                 
44 SILVA JÚNIOR, 2015, p. 126. 
45 Ibid., p. 127. 
46 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do direito penal. Org. e Trad. André Luís 

Callegari e Nereu José Giacomolli. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 16-17. 
47 ROXIN, loc. cit. 
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Greco48, por sua vez, ao abordar o direito de punir, o faz em duplo viés: no sentido 

objetivo, compreendido quando o Estado, por meio do legislativo, edita normas de caráter 

penal, proibindo ou impondo determinada conduta, sob a advertência de uma sanção, cujo 

exercício cabe ao executivo; e no sentido subjetivo, quando o mesmo Estado, por intermédio 

do Judiciário, prolata decisões contra as pessoas que descumprem os preceitos normativos, 

praticando infrações penais, seja crime ou contravenção. O autor adverte que o Estado, 

exercendo o dever-poder de punir, deve fazê-lo preservando os direitos inerentes à pessoa. 

Nessa direção, o Estado, ao exercer o seu dever-poder de punir, no cumprimento do 

direito de proteção para a manutenção da segurança pública, o faz sob o manto do modelo 

democrático, que o confere autoridade e legitimidade, respeitando e resguardando os direitos 

fundamentais, em especial, o princípio da dignidade humana. 

É pertinente a definição de dignidade humana, conforme expõe Gurgel: 

A dignidade humana, como base da sociedade moderna, é valor absoluto e qualidade 
inerente a todo ser humano; além de ser destituída de qualquer fator moral, religioso 
ou econômico. Não há espaço para substituição, relativização ou valorização do ser 
humano. Também não há que se pensar em dimensão quantitativa ou qualitativa da 
dignidade. Todos serem humanos possuem a mesma condição humana e, portanto, 
qual valor absoluto – possuem a mesma condição humana e, portanto, igual valor 
absoluto – possuem idêntica dignidade e direito à proteção jurídica.49 

Na ótica contemporânea, o direito (dever-poder) de punir encartado na forma  

de “defesa social”, possui seus postulados nos princípios que estabelecem os direitos 

fundamentais, em sua dimensão objetiva. Essa perspectiva ganhou ênfase após a Segunda 

Guerra, que confere ao princípio da dignidade humana justificação a guiar a política 

criminal.50 

Segundo Feldens, apesar da imprecisão e do estereótipo do termo “garantismo”,  

a partir do pensamento crítico acerca do sistema penal, passou-se a rotular a posição de  

quem possui postura mais ou menos liberal em relação à intervenção penal. Contudo, o autor 

infere ao garantismo: (i) é teoria de base constitucional; (ii) destina-se a otimizar direitos 

fundamentais; (iii) assegura juridicamente sua realização; (iv) é atividade atribuída ao 

legislador; (v) edita mecanismos a tutelar esses direitos diante das principais ameaças seja do 

Estado seja de particulares.51 

                                                 
48 GRECO, 2011, p. 19-25. 
49 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação: sua 

aplicabilidade às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010. p. 31. 
50 SILVA JÚNIOR, 2015, p. 127. 
51 FELDENS, 2012, p. 53. 
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O modelo garantista, assim, foi inserido nas Constituições impondo ao Estado e à 

sociedade o respeito aos direitos fundamentais.52 O Estado Constitucional de Direito é o 

modelo adequado e próprio para recepcionar o projeto de cunho garantista. Estado 

Constitucional de Direito e garantismo são responsáveis pela produção de meios de garantias 

capazes de assegurar a maior efetividade dos direitos fundamentais.53 

Nesse cenário, os direitos fundamentais somam o tradicional de “direito de defesa”  

a função de “imperativo de tutela”, ao passar ao Estado a imposição de proteção, como  

uma garantia dos direitos fundamentais, para ressignificar o modelo garantista, a partir da 

integralização da proteção constitucional exigida.54 

No plano internacional, contempla essa postura de proteção dos direitos e garantias 

fundamentais: a Declaração dos Direitos Universais do Homem, da Organização das Nações 

Unidas (ONU), de 10 de dezembro de 1948; a Convenção Europeia para a Salvaguarda dos 

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, de 10 de novembro de 1948; o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (Resolução nº 2.200, de 16 de dezembro de 1966, 

ratificada pelo Brasil, em 24 de janeiro de 1992); a Convenção dos Direitos Humanos (Pacto 

de São José da Costa Rica), ratificada pelo Brasil, em 25 de setembro de 1992.55 

No texto constitucional brasileiro, o direito de proteção, além do art. 6º, positiva-se no 

art. 144, ao tratar da segurança pública do Estado e seus órgãos. Nesse último dispositivo, 

trata-se o sistema policial inserto no capítulo da Segurança Pública, no título da defesa do 

Estado e das instituições democráticas, havendo uma distribuição de competência entre a 

União e os Estados. Dessa forma, a competência é repartida e de responsabilidade de cada 

unidade da Federação, em face das particularidades locais e regionais, bem como do reforço 

do princípio federativo.56 

A constitucionalização da segurança no Brasil assume relevante efeito, à medida que a 

legitimação da atuação estatal na construção e execução da política de segurança, para todas 

as legislações, nos três planos federativos, deve estar em conformidade com a Constituição 

Federal, e com as estruturas administrativas as ações concretas das autoridades públicas, da 

polícia inclusive.57 

                                                 
52 FERNANDES, Fernando. O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina, 

2001. p. 13. 
53 FELDENS, 2012, p. 53. 
54 Ibid., p. 55. 
55 FERNANDES, op. cit., p. 13-14. 
56 SULOCKI, 2007, p. 122. 
57 FABRETTI, Humberto Barrionuevo. Segurança Pública: fundamentos jurídicos para uma abordagem 

constitucional. São Paulo: Atlas, 2014. p. 88. 
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Nessa via, a lei e os atos administrativos devem obediência não apenas ao art. 144, 

mas também a todo sistema constitucional, alinhando-se aos princípios constitucionais e aos  

direitos fundamentais. Para tanto, o conceito de segurança pública deve ser interpretado com 

base no arcabouço do sistema constitucional. Vale destacar a importância dos princípios 

fundamentais, entre os quais se ressalta a cidadania e a dignidade da pessoa humana, no 

Estado Democrático de Direito que se irradiam por todos os demais dispositivos, inclusive e 

especialmente em relação à segurança pública.58 

A Lei nº 53/2008 (Lei de Segurança Interna), em seu art. 1º59, conceitua a segurança 

interna, como atividade desenvolvida pelo Estado para assegurar a ordem e a segurança 

públicas. Nesse perfil, o Estado assume o papel de administrador de conflitos para proteger os 

direitos, liberdades e garantias, numa perspectiva de defesa pela prevenção de violência.60 

A segurança interna recai na manutenção da ordem pública. A efetividade dessa 

segurança recai no sistema de controle da polícia, voltado para a manutenção da ordem e 

aplicação da lei. Dias e Andrade chamam a atenção para o papel do processo de seleção da 

polícia. Nesse sentido, tratam sobre a discricionariedade da polícia, como sendo espaço de 

liberdade que detém a atividade policial concreta e, por vezes, ultrapassa o parâmetro da 

legalidade, ou seja, sai das margens que a legislação “permite a intervenção de considerações 

de oportunidade da polícia”61. Essa postura policial possui impacto significativo na cifra da 

criminalidade. 

Feita essa digressão, convém acentuar os comentários de Sabadell sobre a afirmação 

hobbesiana, sobre o modo de funcionamento do Estado, por se integrar no conceito de innere 

Sicherheit, no sentido de que o Estado moderno, com base no monopólio da violência, é visto 

como fundador da paz e garantidor da segurança. Essa segurança interna, composta do dever 

estatal, manifesta-se no dever de polícia e dos órgãos da justiça penal, para reprimir as 

atitudes criminosas, lesivas à integridade física e moral e ao patrimônio dos cidadãos e aos 

interesses do Estado. Quando o Estado não consegue atingir tais objetivos, o Estado teria 

“fracassado” com seus deveres e o conceito de innere Sicherheit cai em crise de legitimação.62 

                                                 
58 FABRETTI, 2014, p. 88-90. 
59 “Art. 1º - A segurança interna é a actividade desenvolvida pelo Estado para garantir a ordem, a segurança e a 

tranquilidade públicas, proteger pessoas e bens, prevenir e reprimir a criminalidade e contribuir para assegurar 
o normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos, liberdades e garantias 
fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade democrática.” 

60 DIAS, Manuel Domingos Antunes. Liberdade, cidadania e segurança. Coimbra: Almedina, 2001. p. 23. 
61 DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem delinquente e a 

sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 2013. p. 444-445. 
62 SABADELL, Ana Lucia. Segurança Pública, prevenção e movimento feminista: uma aproximação ao caso 

alemão. RBCCrim, São Paulo, v. 8, n. 29, p. 55, jan./mar. 2000. 
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Em face desse cenário, várias teorias tentam explicar o delito e o direito de punir, por 

meio de postulados econômicos, fazendo uma aproximação entre economia e direito penal. 

Na visão da “criminologia crítica”63, a economia, ao longo da história do Direito Penal, 

sempre estiverem ligadas, chegando-se a afirmar que os interesses econômicos seriam 

considerados o verdadeiro fundamento do jus puniendi
64. Esse assunto, ou seja, Direito Penal 

e Economia, será abordado no item 2.4.1. 

Ferreira apregoa que a crise econômica instalada aumenta os conflitos sociais  

e a sociedade passa a exigir direitos sem observar a solidariedade. Amplia-se o medo e a 

sensação de insegurança, traduzindo em prioridade do Estado e do Direito Penal uma reação  

a tudo isto.65 

Nesse sentido, Baratta afirma que nos países de capitalismo avançado, a maioria  

da população carcerária é proletária, em especial, subproletariada, ou seja, da camada social 

marginalizada como reserva do sistema capitalista. Ainda, conforme autor a mesma estatística 

aponta que mais de 80% das infrações são crimes contra a propriedade.66 

Baratta explica que isso não quer dizer que o desvio criminal se canalize na classe 

pobre e nos crimes contra a propriedade. Diz o autor que a criminologia liberal, ao tratar 

acerca da criminologia do “colarinho branco” e sobre a criminalidade política, aponta que  

a conduta criminosa se distribui por todas as camadas sociais e acresce que a nocividade 

social própria da criminalidade da classe dominante encerra gravidade muito superior  

à criminalidade realmente buscada. Do pensamento do mencionado autor resulta a 

consequência intuitiva ou lógica, o fato da violência, e não a criminalidade em geral, está 

atrelada às condições de pobreza e miserabilidade.67 

Nota-se que a crise econômica, na atualidade, resulta da globalização da economia, 

deflagrada a partir da década de 1990, no processo marcado pelo avanço da comunicação, 

interação e organizações mundiais. O desenvolvimento e a modificação, na economia global, 

não geraram apenas problemas nas economias nacionais, mas também desenvolveram uma 

                                                 
63 Sobre a criminologia crítica ver as obras de: BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do 

direito penal: introdução à sociologia do direito penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Renavan, 2002; GUIMARÃES, 
Cláudio Alberto Gabriel. Funções da pena privativa de liberdade no sistema penal capitalista. Rio de 
Janeiro: Renavan, 2007; ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal 
para da (des)ilusão. Rio de Janeiro: Renavan, 2012; ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de 
segurança jurídica: do controle da violência à violência do penal. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2015. 

64 GUIMARÃES, op. cit., p. 21-22. 
65 FERREIRA, Francisco Amado. Justiça Restaurativa: natureza, finalidades e instrumentos. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2006. p. 15. 
66 BARATTA, 2002, p. 198. 
67 BARATTA, loc. cit. 
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nova criminalidade global68 e local, exigindo, assim, uma modificação na política criminal e 

no Direito Penal. 

A título de ilustração, convém acrescentar que, na comunidade global fala-se em 

criminalidade transnacional, lastreada, basicamente, em três causas: (i) técnicas – são as 

modificações no uso de redes de dados mundiais utilizadas para a prática de crimes; (ii) 

econômicas – são as mudanças derivadas dos mercados mundiais, a exemplo do delito de 

lavagem de dinheiro; (iii) políticas – são as alterações políticas da globalização, que causam 

também um enfraquecimento das fronteiras do Estado em sua função às transações 

transfronteiriças, a exemplo do que ocorre na comunidade europeia.69 

No Brasil, as tensões e os impactos da violência criminal sobre os direitos básicos 

consistem numa ameaça frequente à qualidade do governo. Isso é resultado das desigualdades 

socioeconômicas existentes, que refletem no sistema de justiça e tendem a influenciar os 

cidadãos hipossuficientes a entender que possuem o direito de “fazer justiça pelas mãos”, por 

meios violentos e não legais, “coloca em xeque” o próprio Estado Democrático de Direito.70 

Criou-se um círculo vicioso de violência, na realidade nacional, pela combinação de 

altos níveis de crimes e baixos níveis de confiabilidade nas entidades estatais, encarregadas do 

manejo com essa questão. A preocupação reside em implantar política criminal que controle, 

efetivamente, o crime e respeite os direitos civis básicos.71 

Diante do caos da segurança pública, o sistema penal é, apenas, uma parte do controle 

social institucionalizado em forma punitiva e com discurso punitivo.72 Essa intervenção 

institucional subsiste de forma seletiva e injusta, haja vista uma reação punitiva dirigida à 

parcela da população carente, socialmente excluída e alijada de qualquer forma de poder. 

Tais fatos contrariam a lógica do Direito Penal legítimo que representa um limite 

máximo ao poder punitivo do Estado. É o direito que se estrutura como garantia dos mais 

fracos contra os mais fortes.73 

                                                 
68 SIEBER, Ulrich. Limites do Direito Penal: princípios e desafios do novo programa de pesquisa em direito 

penal no Instituto Max-Panck de direito penal estrangeiro e internacional. Trad. Alessandro Hirata. Cadernos 
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69 Ibid., p. 11. 
70 OXHORN, Philip; SLAKMON, Catherine. Micro-justiça, desigualdade e cidadania democrática: a construção 

da sociedade civil através da Justiça Restaurativa no Brasil. In: SLAKMON, Catherine; DE VITTO, Renato 
Campos Pinto; PINTO, Renato Sócrates Gomes (Orgs.). Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça 
e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2005. p. 197. 

71
 Ibid., p. 187. 

72 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 2. ed., rev. 
e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 69. 

73 BICUDO, Tatiana Viggiani. Por que punir? Teoria geral da pena. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 184. 
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Para a criminologia crítica, o modelo penalizador de controle social resulta na criação 

de uma sociedade de controle e de exclusão marcada pelo encarceramento em larga escala das 

pessoas hipossuficientes, visto que se trata de um sistema penal cuja força acusatória subsiste 

além do cumprimento da pena, pelo castigo e estigmatização. 

O sistema de justiça criminal tem muita dificuldade em punir os membros de  

classe dominante; quando essas punições ocorrem, se dão de forma isolada, haja vista uma 

corrupção endêmica e enraizada. A repressão se dá de forma seletiva e o combate à corrupção, 

ainda, evidencia-se de forma tópica e não sistêmica. 

Nesse sentido, Ferrajoli, ao tratar da legitimidade da lei penal, considera os custos da 

justiça e da injustiça. O primeiro depende do legislador, caracterizado nas proibições de 

comportamentos por ele tidos como infracionais, as penas e os procedimentos contra os 

transgressores. Já o segundo depende do funcionamento efetivo do sistema penal, chamados 

pelos sociólogos pela “cifra negra” da criminalidade, formada pelo número de culpados, 

julgados ou não, mas que permanecem ignorados e/ou impunes (cifra da ineficiência), mais a 

cifra do número de inocentes processados e, às vezes, punidos (cifra da injustiça).74 

Na visão do autor supracitado, a cifra da injustiça compreende: (i) os inocentes 

reconhecidos por sentença absolutória e que, por vezes, tenham ficado presos 

preventivamente; (ii) os inocentes condenados e absolvidos em revisão criminal; (iii) as 

vítimas dos erros judiciários não reparados.75 

O custo da injustiça a que se reporta Ferrajoli, sem dúvida, é uma das angústias e 

temor dos profissionais militantes na esfera penal, quando se depara com determinados casos 

complexos. O controle social dos conflitos pode ocorrer de diferentes formas e não pela única 

via institucional do sistema criminal. 

Decerto, o sistema penal, por meio de sua intervenção, destina-se às situações-limite, 

as mais problemáticas do convívio social, a fim de ser geridas para o desenvolvimento 

pacífico da vida comunitária. Paralelamente, nada impede que outras formas de solucionar o 

conflito sejam desenvolvidas e colocadas pelo Estado ou pela sociedade, sem fazer uso do 

sistema penal tradicional ou punitivo. 

A política criminal encartada na intervenção mínima do Estado, em determinados 

conflitos penais, pode emergir solução mais adequada para a demanda, utilizando-se da  

via criminal, não repressiva. Evidencia-se factível apresentar alternativas inovadoras, para 

possibilitar o diálogo e o encontro calcado nas bases de um paradigma não punitivo, em 

                                                 
74 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2014. p. 196. 
75 FERRAJOLI, loc. cit. 
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compasso com o atual estágio do discurso jurídico: respeito máximo à dignidade da pessoa 

humana. 

Para o sistema criminal, assim, o grande desfio da democratização do Brasil, ou 

melhor, da América Latina, consiste em reduzir as desigualdades presentes na justiça. As 

iniciativas de programas alternativos ou complementares à justiça possuem grande potencial 

para minimizar ou reduzir desigualdades estruturais, com o escopo de contribuir para uma 

justiça mais democrática na perspectiva da “acessibilidade”, “universalidade” e “legalidade”. 

2.2 ACESSO À JUSTIÇA CRIMINAL 

2.2.1 Aspectos teóricos do direito ao acesso à justiça criminal e os meios alternativos de 

administração dos conflitos 

A preocupação com acesso à justiça criminal não se restringe aos estudos das 

ferramentas processuais existentes nos limites ao acesso dos órgãos jurisdicionais. Segundo 

Watanabe, o acesso à justiça não se traduz na acessibilidade à Justiça, enquanto ente estatal, 

mas na possibilidade do acesso à “ordem jurídica justa”76. Nessa perspectiva, continua o 

autor, exige-se uma nova postura mental, não apenas um programa de reforma, mas também 

um método de pensamento. 

Tarso Genro, então Ministro da Justiça, afirma que o acesso à justiça aproxima-se 

mais da satisfação do jurisdicionado com o resultado do processo acerca da resolução do 

conflito do que o mero acesso ao Poder Judiciário.77 

Nesse sentido, Azevedo relata que as pesquisas demonstram que a satisfação dos 

jurisdicionados sobre o devido processo legal relaciona-se pelo seu sentimento de que o 

procedimento foi justo, bem como pelo fato de as partes terem participado do processo, nas 

hipóteses que a norma permite. O autor afirma, ainda, que a incorporação do Estado de novos 

modelos “independentes e paralelos de resolução de disputa aumenta a percepção de 

confiabilidade (accountability) no sistema”78. 

                                                 
76 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

DINAMARCO, Rangel; WATANABE, Kazuo (Coords.). Participação e Processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988. p. 129. 

77 GENRO, Tarso. Prefácio. In: AZEVEDO, André Gomma (Org.). Manual de mediação judicial. Brasília: 
Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2009. p. 13. 

78 AZEVEDO, André Gomma. Desafios de acesso à justiça ante o fortalecimento da autocomposição como 
política pública nacional. In: PELUSO, Min. Antonio Cezar; RICHA, Morgana de Almeida (Coords.). 
Conciliação e mediação: estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 12. 
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O movimento ao sistema jurídico acessível com respostas justas identifica-se a partir 

dos problemas com suas soluções. Tal estratégia foi capitaneada por Cappelletti e Garth79 que 

resolveram convencioná-la de “ondas renovatórias”. Conforme os autores, o acesso à justiça 

reside no movimento para efetividade dos direitos sociais e, para tanto, se deve observar três 

importantes aspectos, ou seja, três “ondas renovatórias”, consistentes na assistência judiciária 

aos pobres, a representação dos interesses difusos e coletivos e os métodos “alternativos” de 

resolução de conflitos. 

A primeira “onda” está ligada à garantia da representação legal dos economicamente 

carentes, refere-se à assistência judiciária gratuita, especialmente dos mais pobres. Para 

patrocinar essa assistência na atualidade, os Estados organizaram-se com profissionais  

do direito e instituíram as Defensorias Púbicas, segundo o art. 134 da Constituição Federal. 

A segunda “onda” pauta-se na representatividade dos interesses difusos e coletivos, 

visando proteger categorias determinadas, como o consumidor e o meio ambiente, entre tantas 

outras de massa. Nela, a carência reside em não saber se organizar em grupos, na coletividade, 

diferentemente da primeira “onda” que priorizou a individualidade. 

A terceira “onda” refere-se aos meios de simplificar procedimentos, Direito Processual 

e Direito Material. Possui ênfase numa reforma interna do processo, em busca da efetividade 

da tutela jurisdicional e, nas palavras dos autores acima, “do acesso à representação em  

juízo a uma concepção mais ampla de acesso à justiça”80. A terceira “onda” estimula a 

reinserção do acesso à justiça com fulcro na técnica processual, através da simplificação dos 

procedimentos; redução dos custos com a morosidade; aperfeiçoar a qualidade do provimento 

e a efetividade da tutela. O objetivo centra-se em aprimorar os instrumentos processuais de 

resolução de conflitos com justiça. 

Assim, pela análise das “ondas renovatórias”, enquanto na primeira e na segunda 

“ondas” a dificuldade era ultrapassar os obstáculos da hipossuficiência econômica e da 

representatividade dos interesses de um grupo, a terceira onda desafia a própria estrutura 

processual acerca da efetivação dos direitos. 

Para superar a barreira processual, Luchiari aponta o resgaste de mecanismos  

de resolução de disputas “alternativos” “à atividade jurisdicional, a simplificação de 

procedimentos e a expansão da atividade do juiz”81. 

                                                 
79 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Ed. 

Sergio Antônio Fabris, 1988. 
80 Ibid., p. 8 e 67. 
81 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e evolução 

até a Resolução n° 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 58. 
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No Brasil, atualmente, os conflitos são voltados, em quase sua totalidade, ao 

Judiciário, a quem se atribui a tarefa de impor regras de tratamento de conflitos, de aplicar o 

direito, de punir a violência, na medida em que sobre ele recai o monopólio absoluto. Unidos 

pelo conflito, os litigantes esperam do Judiciário a resposta justa e efetiva para o caso 

concreto. Nessa perspectiva, há uma transferência de prerrogativas, restando engessada a 

solução do litígio pela lei nos limites propostos, em prol da segurança, desprezando novos 

meios de soluções condizentes com o Estado Constitucional Democrático, estimulados na 

terceira “onda”. 

Vale ressaltar que fatores como a excessividade de recurso e problemas na jurisdição 

resultaram na perda de credibilidade do Poder Judiciário e na intervenção de outros meios  

de resolução de disputa. 

Nesse cenário, a proposta de resolução não-adversarial de conflito tornou-se uma 

exigência da convivência globalizada, em face da velocidade das mudanças, do elevado 

número de contendas e da crise do Judiciário em oferecer uma resposta satisfatória e célere 

para as disputas na área cível. 

De acordo com Carmona, seria mais razoável e lógico afirmar que o processo  

estatal seria um mecanismo alternativo de solução de conflitos, no âmbito civil, quando  

a negociação, a mediação, a conciliação ou a arbitragem, entre outros, não forem 

disponibilizados.82 

Os meios não-adversariais, acima citados, foram se sofisticando para atender a um 

mercado mais exigente e complexo; assim, a negociação uniu-se às teorias da comunicação 

humana, à mediação com outros pilares teóricos, de modo que foram surgindo métodos 

híbridos de resolução de conflitos. 

Pode-se dizer que, no cível, prevaleceram os métodos do direito negocial e, no 

criminal, apareceram as ideias de descriminalização, despenalização, desjudiciarização e 

diversificação como medidas possíveis para conter a incapacidade do sistema penal de se 

relacionar com a demanda crescente.83 

Assim, a “crise de justiça”, a despeito de não ser um fenômeno novo, agravou-se com 

a globalização acima mencionada (item 2.1), que trouxe repercussões para o processo penal e 

para a gestão do Judiciário, apresentando uma nova criminalidade e exigindo mecanismos 

desburocratizados, de soluções rápidas e eficientes para determinados crimes. 

                                                 
82 CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem como meio adequado de resolução de litígios. In: PELUSO, Min. 

Antonio Cezar; RICHA, Morgana de Almeida (Coords.). Conciliação e mediação: estruturação da política 
judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 199. 

83 LEITE, Rosimeire Ventura. Justiça consensual e efetividade do processo penal. Belo Horizonte: Del Rey, 
2013. p. 46. 
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Como resposta viável a atender às necessidades da crise de instrumentalidade  

na persecução penal encontra-se o movimento da “diversificação”. Conforme Fernandes, a 

diversificação consiste num programa flexível que busca alternativas “para a solução de 

conflitos de natureza penal diversas do modelo tradicional”84. 

Esse modelo pretende resolver, também, o conflito jurídico-penal fora do sistema 

tradicional de justiça, afastando o agressor do contato com o sistema da sua possível 

contaminação da delinquência.85 Nesse mesmo sentido, Santana afirma que a diversificação 

ou desjudiciarização propõe: 

Um procedimento organizado consistente, em que o autor do delito e a vítima, a 
instâncias do Juiz ou do Ministério Público, ponham-se de acordo, com a ajuda de 
um mediador, sobre as prestações que, em razão do cometimento do delito, 
poderiam levar a cabo aquele em favor desta, de forma que, na hipótese de o acordo 
ser alcançado, o processo penal seja, na maioria das ocasiões, sobrestado ou, ao 
menos, atenuada a sanção.86 

A diversificação, conforme Zaffaroni, “é a possibilidade legal de que o processo  

penal seja suspenso em certo momento e a solução ao conflito alcançada de forma não 

punitiva”87. 

A diversificação abrange tanto a hipótese da colisão a ser resolvida fora do Judiciário 

como dentro dele, hipótese em que ocorre o “desvio”. Da aplicação desses instrumentos, 

resulta a diminuição do subsistema processual por meios mais rápidos a gerar economia 

processual. 

A diversificação processual, como instrumento de política criminal, apresenta-se  

como modelo eficiente na gestão de conflitos criminais e demonstra certa funcionabilidade  

na aplicação na práxis dos Tribunais, quando a resposta ao crime for não punitiva e  

adequada. 

Segundo Fernandes, essa tendência moderna pauta-se no princípio da adequação: 

O mencionado princípio pode ser explicado em termos simples como sendo  
a necessidade de que se adopte uma diversificação de ritos processuais,  
adequando-os na conformidade da gravidade do delito e da complexidade da sua  
persecução, ainda numa linha aproximativa entre Direito Penal substantivo e  
aquele processual.88 

                                                 
84 FERNANDES, 2001, p. 133. 
85 FERNANDES, loc. cit. 
86 SANTANA, Selma Pereira. Justiça Restaurativa: a reparação como consequência jurídico-penal autônoma 

do delito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 41. 
87 ZAFFARONI, 1999, p. 358. 
88 FERNANDES, op. cit., p. 135. 
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O autor supracitado tece considerações sobre as legislações que introduziram 

mecanismos processuais diferenciados nos seus subsistemas processuais, a exemplo do 

italiano, alemão, português e brasileiro, cujo critério distintivo para as opções processuais são 

a gravidade da infração, a partir da pena em abstrato ou em concreto, e, por vezes, a 

complexidade probatória, como no caso do ordenamento jurídico brasileiro. 

A diversificação demonstra o abandono do modelo processual único, observando a 

racionalidade de todo o sistema. Vale salientar que a necessidade de reforma do processo 

penal surge dos reflexos da necessidade do Direito Penal. Ademais, resta apropriado o limite 

imposto às políticas de diversificação, em virtude de elas funcionarem dentro do próprio 

sistema penal e não como um “contra-sistema”, em oposto à norma estabelecida.89 

Segundo Leite, a “crise do processo penal” está diretamente ligada à disseminação  

dos modelos consensuais. O problema do processo penal reside, entre outros fatores, na 

dificuldade dos órgãos judiciais de conter a morosidade do sistema e o volume crescente  

de processos.90 

No Brasil, os institutos do consenso, por meio dos Juizados Especiais Criminais  

(Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995), vieram com o propósito de resgatar a credibilidade 

de parte do sistema criminal e do sentimento de impunidade gerado pelas infrações de  

menor potencial ofensivo, devido à sua fácil prescrição, quando seu trâmite se dava na  

justiça comum. 

Outro propósito dos Juizados Especiais Criminais reside na maior efetivação, com  

fins de modernização e democratização do processo penal. Contudo, as experiências já em 

curso dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95), sem embargo de suas conquistas, 

demonstram a necessidade de avanço e de surgimento de novos mecanismos que sustentem 

seu texto, com o objetivo de dirimir lacunas, as obscuridades e incongruência, conforme se 

verá no item 4.3. 

Em conclusão, aliado ao consenso e à negociação na persecução penal, têm-se ainda 

os instrumentos de diversificação processual, ou seja, meios alternativos de resolução  

dos conflitos, com ênfase na simplicidade, celeridade e participação. Esses mecanismos 

demonstram, em parte, a inconsistência do modelo estatal e o encontro de novos 

paradigmas.91 

No Brasil, há uma certa dificuldade e resistência de se implantar essa cultura de 

pacificação, pelos meios alternativos de resolução de conflitos, e um dos grandes obstáculo 

                                                 
89 FERNANDES, 2001, p. 139. 
90 LEITE, 2013, p. 45. 
91 Ibid., p. 46. 
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reside na formação acadêmica dos juristas. Toda ênfase dos cursos de direito volta-se à 

solução dos litígios por meio do processo judicial, onde se têm várias disciplinas de processo, 

iniciando-se por Teoria Geral do Processo, Processo Civil (I, II, entre outras), Processo Penal 

(I, II), Processo do Trabalho. Esse é o modelo que impera dentro dos cursos de direito e, em 

quase nenhum, oferece disciplinas voltadas à solução não-contenciosa dos conflitos. 

Uma concretização dessa proposta é a tentativa de introduzir diversificações  

na administração de conflitos, entre o leque de opções que se dispõe, alternativos ou 

complementares à via judicial, como caminhos a serem adotados, quando se apresentarem 

como melhor opção ao conflito posto. 

2.2.2 Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesse: 

Resolução nº 125/2010, do CNJ 

Numa breve contextualização histórica, pode-se dizer que, das promessas da 

Constituição Federal, a única a sair do papel foi a reforma do Judiciário brasileiro, 

sistematizada na Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Na sequência,  

os chefes dos três Poderes realizaram o Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais 

rápido e republicano, e, foi implantado o CNJ com atribuições de controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e de controle ético-disciplinar de seus 

membros.92 

Cumprindo a missão de formular um planejamento estratégico do sistema  

judicial nasceu o Movimento pela Conciliação93 no sistema judicial brasileiro, com o slogan 

“Conciliar é Legal”, deflagrado com a “Semana Nacional da Conciliação”. Desse movimento, 

surge o Comitê Gestor94 que apresentou uma carta95 à sociedade brasileira, realçando a 

importância da conciliação para a resolução de conflitos. 

                                                 
92 MORAES, Germana de Oliveira; LORENZONI, Eduardo Kurtz. A bandeira da paz da Justiça Brasileira 

(Nascimento, berço e vida durante a gestão inicial do CNJ). In: PELUSO, Min. Antonio Cezar; RICHA, 
Morgana de Almeida (Coords.). Conciliação e mediação: estruturação da política judiciária nacional. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011. p. 74. 

93 Na data de 23.08.2006, o movimento pela conciliação foi lançado oficialmente pela Min. Ellen Gracie, então 
Presidente do CNJ e do STF. (Ibid., p. 78). 

94 Comitê Gestor composto pelos seguintes membros: André Granja – JFAL, Denise Krüger – JEPR, Douglas 
Alencar – CNJ, Eduardo Lorenzoni – CNJ, Zilah Petersen – ENM, Germana Moraes – CNJ, Kasuo Watanabe 
– CEBEPEJ, Joaquim Falcão – CNJ, Luciano Chaves – JTRN, Marco Aurélio Buzzi – TJSC, Mariella 
Nogueria – JESP, Nancy Andrighi – STJ, Paulo Lôbo – CNJ, Ruy Rosado – UFRGS, Sandra Chalu – TRF 2ª 
Região, Vilian Bolmann – JFSC, Roberto Bacellar – TJPR, André Gomma de Azevedo – TJBA, Eduardo 
Gallo – TJSC, Paulo Zacarias – Fonaje, Marília Lobão – TJDF, Geneviève Grossi – TRF 1ª Região, Walter 
Nunes – AJUFE. (MORAES; LORENZONI, 2011, p. 78). 
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A continuidade administrativa desse movimento resultou na opção política do CNJ, 

manifestada na edição da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, em alterar de forma 

significativa a cultura jurídica no país, instalando, difundindo e transformando os Tribunais 

para se pautar no consenso e na pacificação.96 

Para tanto, o Judiciário precisa trabalhar melhor os conflitos. Pode-se dizer que os 

dissensos são atributos inerentes à natureza humana, para isso não se pretende acabar com os 

litígios, mas firmar uma política que solucione, de modo simples e eficiente, essas colisões. 

Isto porque, tanto o Judiciário necessita de uma Justiça mais rápida, acessível e efetiva quanto 

a sociedade merece.97 

Nessa perspectiva, a Resolução nº 125/2010 incentiva a utilização de métodos 

consensuais de solução de conflitos, pela conciliação, mediação e Justiça Restaurativa, ou 

seja, é o que Cappelletti e Garth chamaram de “terceira onda renovatória” do processo, ao 

traçar o movimento de acesso à justiça, já tratado no item anterior. Essa “onda” seria 

responsável pela simplificação dos procedimentos do direito processual e do direito material 

e, no geral, de institutos e mecanismos, pessoas e procedimentos, utilizados para processar e 

até prevenir conflitos.98 

Os métodos consensuais de solução de conflitos sempre foram colocados numa 

perspectiva “alternativa” de sua utilização fora do Poder Judiciário. Contudo, a Resolução nº 

125/2010 normatiza os referidos métodos à disposição desse Poder, para a concretização do 

                                                                                                                                                         
95 Trechos da Carta: “É chegada a hora do Poder Judiciário expandir de forma inovadora, sistemática e 

permanente os serviços que já presta à cidadania. Ao lado da adjudicação, onde o equacionamento das causas 
é feito por meio da decisão do juiz, cumpre agora expandir outros mecanismos de resolução de conflitos, como 
a conciliação, que inclui a mediação. São mecanismos onde as partes, mais do que o juiz, constroem o acordo 
que pacifica. [...] Três são as contribuições principais da Justiça de Conciliação ao processo de paz social. 
Primeiro, contribui para implantar uma cultura do diálogo entre os cidadãos e as instituições, e das instituições 
entre si, para a prática de uma cultura do saber ouvir e do saber ceder, para disseminar uma cultura de 
cooperação onde ambas as possam ganhar. Segundo, contribui para a maior efetividade da justiça, já que as 
decisões atingidas por comum acordo são mais sólidas e têm mais chance de serem obedecidas e 
implementadas. Finalmente em terceiro lugar, possibilita uma justiça mais ágil e mais barata, desafogando o 
trabalho dos juízes para que possam se dedicar aos casos mais complexos. A função precípua do Judiciário é 
promover a paz social, ou seja, combater a cultura da violência. E, para esta função, convocamos de forma 
cooperativa e voluntária os profissionais da justiça e a sociedade brasileira. O Conselho Nacional de Justiça 
assume suas responsabilidades e se engaja forte e decisivamente na implementação da Justiça da Conciliação. 
A todos pedimos apoio. A todos pedimos o risco da mudança e da inovação. A todos pedimos a irrestrita 
solidariedade com a eficiência da democracia. Que mais do que um ideal, a democracia como paz social seja a 
realidade da sociedade brasileira. Uma tarefa coletiva, complexa de médio e longo prazos, mas altamente 
compensatória. Conciliar é diálogo, conciliar é legal, conciliar é paz.” (MORAES; LORENZONI, loc. cit.). 

96 PACHÁ, Andréa Maciel. Movimento pela conciliação: o foco na sociedade. In: PELUSO, Min. Antonio 
Cezar; RICHA, Morgana de Almeida (Coords.). Conciliação e mediação: estruturação da política judiciária 
nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 91. 

97 PACHÁ, loc. cit. 
98 CAPPELLETTI; GARTH, 1988. 
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princípio constitucional do acesso à justiça, visando a uma complementaridade a atividade 

judicial, cuja tarefa precípua é o poder decisório.99 

A Constituição Federal não assegura um acesso meramente formal à Justiça, mas o 

acesso qualificado, a uma ordem jurídica justa. Nesse sentido, busca-se aumentar as opções 

disponíveis para a solução dos conflitos pelo Poder Judiciário.100 

Para implantar essa nova política, a Resolução nº 125/2010 previu, em seu art. 7º,  

a instalação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

(Nupemec), composto por magistrados e servidores, para planejar, implementar, manter e 

aperfeiçoar ações destinadas ao cumprimento de política pública e suas metas, cuja função é 

de política judiciária, atuando na interlocução com outros tribunais, entidades públicas e 

privadas, e demais instâncias judiciais e instituições de ensino. 

Cumpre, ainda, ao “Núcleo” instalar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (Cejuscs) que concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação ou 

qualquer outra técnica de método de solução de conflito (art. 7, IV, da Resolução nº 

125/2010). Para tanto, deve incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização 

permanente de magistrados, servidores, conciliadores, mediadores nos métodos consensuais 

de conflitos, realizando cursos, oficinas, palestras de sensibilização da utilização de tais 

técnicas. Deve, inclusive, manter o cadastro atualizado dos conciliadores e mediadores  

(art. 7º, § 4º, da Resolução nº 125/2010), bem como regulamentar a remuneração específica. 

O “Núcleo” deverá estimular os programas de justiça comunitária, desde que não se 

confundam com os seus “Centros” (art. 7º, § 2º, da Resolução nº 125/2010). Nesse sentido, 

vários núcleos de justiça comunitária estão sendo implantados ou qualificados em várias 

regiões do país, com o fim de coesão social, solidariedade, promoção da paz, por meio de 

atividades de informação jurídica, mediação comunitária e animação de redes sociais. Com 

isso, estima-se pela contribuição de forma significativa, para a inclusão de milhões de 

brasileiros que ainda se encontram à margem do sistema de justiça.101 

O “Núcleo” ainda poderá centralizar e implementar, no âmbito criminal, programas de 

mediação penal ou qualquer outro processo restaurativo, desde que obedeça aos princípios 

básicos e processos restaurativos disciplinados na Resolução nº 2.002/12, de 24 de julho  
                                                 
99 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. A Resolução n° 125 do Conselho Nacional de Justiça: origem, 

objetivos, parâmetros e diretrizes para a implantação concreta. In: PELUSO, Min. Antonio Cezar; RICHA, 
Morgana de Almeida (Coords.). Conciliação e mediação: estruturação da política judiciária nacional. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011. p. 231. 

100 Ibid., p. 252. 
101 FAVRETO, Rogério. Da experiência a política pública. In: FOLEY, Gláucia Falsarella (Org.). Justiça 

Comunitária: uma experiência. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, 2010. p. 11. 
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de 2002, do Conselho Econômico e Social (Ecosoc) da ONU (art. 7º, § 3º, da Resolução  

nº 125/2010). 

Os “Centros” constituem unidades do Poder Judiciário, destinadas a promover as 

sessões de conciliação e mediação, no âmbito de determinado território definido pela 

organização judiciária do Estado, e o atendimento e orientação aos portadores de dúvidas e 

problemas jurídicos (art. 8º, da Resolução nº 125/2010). 

Para a criação dos “Centros” foram utilizados parâmetros de gerenciamento do 

processo e setores de conciliação e mediação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e 

do Fórum de Múltiplas Portas do direito norte-americano.102 

Os “Centros” devem absorver, além das demandas da conciliação e da mediação, os 

casos encaminhados do âmbito criminal do Judiciário, seja da justiça criminal de adultos seja 

da justiça juvenil. Esses centros devem desenvolver uma função social: por apostar numa 

solução mais participativa; com maior acesso a direitos básicos e à construção das bases 

interpretativas do direito, notadamente para garantir os direitos sociais; com fortalecimento na 

dimensão de respeito aos direitos humanos, premissas respaldadas pelo modelo restaurativo. 

2.3 A CONDIÇÃO DA VÍTIMA NO PROCESSO PENAL 

A situação de interesse da vítima manteve-se inalterada até as mudanças ocorridas na 

Criminologia, após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da disciplina científica da 

Vitimologia. É de peculiar importância o avanço da investigação vitimológica no campo 

científico, em especial, as pesquisas desenvolvidas de vitimização como base na informação, 

referente às cifras ocultas da criminalidade.103 

Na linha de evolução do movimento vitimológico, ao analisar o sistema de justiça 

penal, observa-se o papel da vítima no trato processual como agente propulsor da atuação dos 

órgãos estatais, por ter responsabilidade na investigação da sua denúncia, na medida em que, 

por vezes, cabe a ela pôr em andamento o processo penal.104 

Assim, paralelamente, ao estudo da vitimologia, destaca-se a condição da vítima  

no processo penal, pelo fato de não receber a atenção necessária, ou seja, sua situação é 

negligenciada. O processo penal confere ênfase aos direitos da defesa do acusado, mas não 

aos direitos da vítima. 105 

                                                 
102 LUCHIARI, 2011, p. 238. 
103 SANTANA, 2010, p. 21-22. 
104 Ibid., p. 22. 
105 SANTANA, loc. cit. 
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O processo penal, assim, além de não abrir espaço para a vítima expor seus 

sentimentos, não lhe confere as expectativas de proteção geradas pela norma, tampouco lhe 

concede suas reivindicações, enquanto parte prejudicada. Segundo Molina, o processo penal 

coisifica a vítima, a instrumentaliza, considerando-a um objeto passível e fungível.106 

A falta de tratamento adequado à vítima é capaz de causar tanto ou mais males que o 

próprio crime. Essa negligência assenta-se a um novo processo de vitimização, denominada 

de vitimização secundária. Assim, a vitimização pode ser especificada de três formas: i) a 

primária relacionada à prática da infração penal; ii) a secundária associada ao sistema de 

justiça penal; iii) a terciária correspondente à falta de amparo do Estado e à ausência de 

receptividade social.107 

Para o presente estudo, interessa a vitimização secundária demonstrada na falta  

de atenção do processo penal à vítima. Pode-se dizer que para o processo penal, a vítima, 

além de não estar no centro de suas preocupações, pode representar entraves às intenções 

confiscatórias do processo com risco de trazer elementos irracionais ao procedimento, a  

ponto de comprometer a racionalidade de seu funcionamento. Nessa linha, o processo penal 

tem por objetivo satisfazer o interesse punitivo do Estado, destituído de qualquer finalidade 

reparatória para atender aos interesses do ofendido.108 

O Código de Processo Penal (CPP) de 1941, Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro  

de 1941, assim, trata a vítima como objeto, no capítulo referente às provas. A vítima é 

considerada não como titular ou sujeito de direitos, mas como elemento importante para 

obtenção de prova, na busca da verdade material ou real. 

A literatura denomina sujeito passivo do delito, aquele que detém a titularidade do 

interesse-penal violado ou posto em perigo pela conduta criminosa.109 Nesse sentido, pode ser 

sujeito passivo, pessoa natural ou jurídica, reservando-se aquela o termo “ofendido”.110 

O CPP de 1941, ou seja, antes da reforma tópica, quando quer se referir à vítima como 

único interessado, chama-a de “ofendido” e isso se pode perceber nos arts. 5º, II, 14, 19, 24, 

parágrafo único, 30, 31, 33, 34, 38, 63, entre outros. 

                                                 
106 MOLINA, Antônio Garcia-Pablos de; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia: introdução a seus fundamentos 

teóricos: introdução às bases criminológicas da Lei 9.099/95, Lei dos Juizados Especiais Criminais. Trad. 
Luiz Flávio Gomes. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 454. 

107 RODRIGUES, Roger de Melo. A tutela da vítima no processo penal brasileiro. Curitiba: Juruá, 2014.  
p. 51. 

108 ACHUTTI, Daniel Silva. Justiça Restaurativa e abolicionismo penal. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book. 
cap. 1, p. 2. 

109 Conceito de ofendido com base no Código de Processo Penal português e brasileiro. (DIAS, Jorge de 
Figueiredo. Clássicos jurídicos: direito processual penal. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 505). 

110 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 17. ed., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2005. p. 315. 
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A legislação processual, ainda, permite o ofendido ser: querelante (art. 30); assistente 

da acusação, na ação pública, condicionada ou incondicionada (art. 268); recorrente (arts. 577, 

584, § 1º, e 598); autor nos pedidos de restituição de coisas apreendidas (arts. 118 a 134) e 

nos processos acautelatórios, destinados a garantir a reparação civil (arts. 127 a 134). 

Nessa configuração da legislação instrumental, o ofendido, em vez de ser sujeito do 

processo, afigura-se como objeto de prova, claramente demonstrado, pelo exame de corpo de 

delito, no reconhecimento e na busca pessoal para obtenção de prova, assim como pelo 

comparecimento na esfera policial ou judicial para prestar declarações (art. 201). De peculiar 

importância, registra-se que a norma processual não confere ao ofendido a condição de 

testemunha, a despeito disso considera suas declarações como meio de prova. Assim, apesar 

de não ter valor de testemunho, as declarações do ofendido podem ser suficientes para 

embasar uma condenação, desde que os outros elementos probatórios não a anulem.111 

Vale ressaltar, ainda, a ausência do ofendido que é tida como facultativa e não 

obrigatória, razão pela qual sua falta não pode gerar nulidade. Contudo, se o ofendido é meio 

de prova e tiver sido arrolado e não ouvido, o não comparecimento constitui nulidade 

processual. 

Outra questão refere-se à titularidade da ação penal, o Ministério Público por dever 

legal e de ofício assume o patrocínio das infrações manejadas pela ação penal pública; o 

próprio ofendido, por sua vez, é titular da ação penal privada ou seu representante legal.  

É dessa forma que o sistema processual admite o instituto da assistência nos termos do  

art. 273 do CPP. 

Silva Júnior112 justifica o fato de não ser possível negar à vítima a qualidade 

processual de assistente, tendo em vista a cidadania ativa ser respaldada pelo sistema 

democrático brasileiro. Contudo, o autor ressalva, apenas, a hipótese de a vítima não 

preencher a exigência da figura normativa de assistente. Afirma, ainda, o autor que 

posicionamento contrário, seria negar à vítima o próprio acesso à justiça, relativo ao direito  

de participar do processo, na busca de seus direitos, inclusive o de reparação. 

Silva Júnior, ainda, apregoa que, no Código de Processo Penal de 1941,  

“a vítima ou ofendido tanto é sujeito passivo quanto o ‘secundário’, ou seja, compreende, 

igualmente, a pessoa que recebe a ação ilícita e a que tem o direito à reparação do dano, o 

que, às mais das vezes, recai sobre a mesma pessoa”113. 

                                                 
111 MIRABETE, 2005, p. 315. 
112 SILVA JÚNIOR, 2015, p. 427. 
113 SILVA JÚNIOR, loc. cit. 
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Nesse cenário, verifica-se o papel da vítima no processo penal como objeto, ou seja, 

meio de prova. Essa condição da vítima exige mudança; para tanto, é necessária a alteração da 

norma processual a esse respeito. 

O CPP apresentava necessidade de alterações desde 1970, cuja intenção era a edição 

de novo código, no sentido de editar uma reforma sistemática do processo penal. Diante  

de diversas tentativas sem sucesso, a comissão de reforma optou pela alteração tópica em vez 

de editar uma nova versão, contendo uma reforma global. Assim, foram enviados sete 

anteprojetos para o Congresso Nacional, como modificações na lei instrumental.114 

Silva Júnior115 aponta como iniciativas legislativas brasileiras com base na ideia da 

Justiça Restaurativa, entre elas, algumas advindas com a reforma tópica, a saber: i) a edição 

da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, trata do sistema nacional de programas especiais de 

proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas; ii) o art. 201, § 5º, do CPP, versa sobre o 

encaminhamento da vítima a serviço de atendimento multidisciplinar, a expensas do agressor 

ou do Estado; iii) o art. 201, § 6º, do CPP116, trata da adoção de provimentos pertinentes para 

resguardar a intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido; iv) o art. 1º, da Lei  

nº 12.845, de 1º de agosto de 2013, determina a rede hospitalar em oferecer às vítimas  

de violência sexual atendimento emergencial, além de encaminhamento, se for o caso,  

aos serviços de assistência social; v) o art. 387, IV, do CPP, disciplina a reparação de danos  

para vítima, como elemento integrante da sentença condenatória, fixando-se o mínimo 

condenatório; vi) a Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, estabelece a legitimidade ativa ao 

ofendido para solicitar a decretação de medida cautelar, inclusive detentiva. 

O objetivo do estudo da vítima, neste trabalho, reside em perquirir nova dimensão  

para a sua qualidade e legitimidade no processo penal, em especial, atender às suas 

necessidades. Ou seja, a legislação instrumental deve redirecionar e redimensionar o 

tratamento conferido à vítima no sentido de atender às suas necessidades diante da conduta 

delituosa suportada. 

                                                 
114 “(a) PL 4.203/2001, transformando na Lei n° 11.689, de 9 de junho de 2008 (tribunal do júri): vigência a 

partir de 10 de agosto de 2008; (b) PL 4.204/2001, transformado na Lei n° 10.792, de 2003 (Interrogatório e 
defesa efetiva), em vigor a partir da data de publicação; (c) PL 4.205/2001, transformado na Lei n° 11.690, de 
9 de junho de 2008 (Provas): vigência a partir de 10 de agosto de 2008; (d) PL 4.206/2001 (Recursos e ações 
de impugnação); (e) PL 4.207/2001, transformado na Lei n° 11.719, de 20 de junho de 2008 (Suspensão do 
processo, emendatio libelli, mutatio libelli e Procedimentos); (f) PL 4.208/2001, transformado a Lei nº 
12.403, de 4 de maio de 2011 (Prisão, medidas cautelares, fiança e liberdade); e (g) PL 4.209/2001 
(Investigação criminal).” (SILVA JÚNIOR, 2015, p. 123). 

115
 Ibid., p. 427. 

116 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos ordinário 
e sumário, com o novo regime das provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares pessoais 
(prisão e medidas diversas da prisão). 2. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 93. 
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Deve-se extrair das vítimas o sentimento de ser ignoradas, negligenciadas e  

agredidas pelo sistema de justiça. Isso ocorre em parte pela própria definição de crime  

que não inclui o ofendido direto, mas o Estado como vítima principal no processo.  

Entretanto, as vítimas possuem uma série de necessidades a ser atendidas pelo processo 

judicial117, ainda, não contempladas na legislação nacional, apesar do avanço das alterações 

acima mencionadas. 

Para tanto, precisa-se avançar com o movimento de reinserção dos interesses da vítima 

no processo judicial, por meio de instrumentos capazes de assegurar o efetivo direito à sua 

participação, inclusive permitir a interação entre vítima e agressor (se desejarem), assim como 

oferecer o atendimento pela rede de assistência a suas necessidades básicas. 

Zehr se reporta a quatro espécies de necessidades que estão sendo negligenciadas pelo 

processo penal, a saber: i) informação – a vítima precisa de informações reais às suas dúvidas 

sobre o ato lesivo, por que aconteceu e o que aconteceu depois; ii) falar a verdade – um 

elemento importante é a vítima narrar o fato criminal que vivenciou. Há inclusive motivos 

terapêuticos para isso. Por vezes, é importante a vítima contar ao ofensor, o seu dano e o 

impacto das ações ilícitas suportadas; iii) empoderamento – ao se envolver com o processo 

judicial e suas fases, a vítima pode desenvolver um senso de poder, anteriormente inexistente; 

iv) restituição patrimonial ou vindicação – o ressarcimento é importante para recompor as 

perdas. Ainda que parcial ou simbólico, o ressarcimento é relevante, na medida em que tenta 

reequilibrar a balança e o agressor assume responsabilidade.118 

Atualmente, há um movimento para reinserção dos interesses da vítima no processo 

penal, no âmbito nacional119 e internacional120, por meio de instrumentos jurídicos, capazes de 

assegurar o efetivo direito à participação da vítima no processo, combatendo a vitimização 

secundária. 

Bustos e Larrauri também apontam duas formas de enfrentar a vitimização secundária. 

A primeira através do aumento de medidas de proteção à vítima, por reforma no processo 

penal (exemplos: deslocar a reparação civil da vítima do processo civil para o penal – essa 

medida a legislação nacional já possui – art. 387, IV, do CPP; aumentar medidas cautelares de 

caráter civil no processo penal e elevar a qualidade de proteção pessoal à vítima); a segunda 
                                                 
117 ZEHR, Howard. Justiça Restaurativa: teoria e prática. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 

2012, p. 25. 
118 Ibid., p. 25-26. 
119 Ver: RODRIGUES, 2014, p. 51 et seq.; BARROS, Flaviane de Magalhães. A participação da vítima no 

processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 169. 
120 BOVINO, Alberto. La participación de la víctima en el procedimiento penal. RBCCrim, São Paulo, v. 6, n. 

21, p. 421, jan./mar 1998. 
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seria buscar uma interação entre vítima e ofensor dentro de uma nova perspectiva do processo 

penal. Nessa nova concepção, os autores tratam da conciliação, dentro do processo penal, a 

ser realizada pelo juiz; ou fora, a ser facilitada por um mediador leigo e imparcial. Nesses dois 

casos, suspende-se o processo, enquanto se aguarda o desfecho da tentativa de acordo. Outra 

forma seria uma possível conciliação fora do sistema e, até mesmo, antes de existir o 

processo. Esse último modelo vincula a vitimologia ao movimento abolicionista.121 

Bovino122, ao tratar da transformação substancial para o reingresso da vítima no 

cenário penal internacional, aponta novos mecanismos jurídicos, como os demais autores 

acima, a saber: i) reparação do dano; ii) maiores direitos de participação da vítima no 

procedimento penal; e iii) outros direitos reconhecidos à vítima, independentemente da sua 

intervenção formal no procedimento. 

Sica, apesar de ver o movimento de reintegração da vítima como necessário, real  

e em andamento, pondera para os riscos da ampliação da face autoritária da justiça penal, 

temendo uma potencialização do papel da vítima, para servir a discursos repressivos  

e reacionários, contrários à redução da violência punitiva e à superação da filosofia do 

castigo. Uma abertura desregulada às vítimas pode gerar a privatização do sistema e 

rearticular o discurso do crime como óbice para a democratização do sistema de justiça. 

Diante disto, o mencionado autor prega a reinserção da vítima de modo planejado, em outro 

espaço, interno à justiça penal, porém independente à sua característica de exercício de poder 

e autoridade.123 

A vítima deve ocupar posição ativa dentro do sistema criminal, mas suas faculdades 

não podem ser expandidas em demasia, a ponto de haver um retrocesso e desequilibrar a 

balança, no sentido oposto. Ou seja, os direitos e as faculdades da vítima não podem atingir  

as conquistas dos direitos e das garantias constitucionais assegurados ao autor do crime. 

No cenário nacional, Rodrigues, sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa 

humana, realça a necessidade de aperfeiçoar uma maior proteção à vítima a fim de conferir 

maior humanização do processo penal. Para essa proteção, o mesmo autor propõe o estudo 

dos direitos da vítima, destacando os seguintes: direito à proteção, direito à informação, 

                                                 
121 BUSTOS, Juan; LARRAURI, Elena. Victimología: presente y futuro (hacía un sistema penal de alternativas). 

Barcelona: PPU, 1993. p. 44-54. 
122 Bovino cita o Código de Processo Penal da Costa Rica como um marco na América Latina, por ser a 

legislação processual que contempla o maior número de disposições reconhecendo novos direitos às vítimas. 
(BOVINO, 1998, p. 422). 

123 SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e mediação penal: o novo modelo de justiça criminal e de gestão do 
crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 173-174. 
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direito à participação e direito à solução consensual do processo, tudo isso visando conferir 

maior tutela ao seu direito no ordenamento jurídico nacional.124 

O projeto do CPP brasileiro confere maiores direitos ao ofendido, a fim de  

aproximá-lo das avançadas disposições da Decisão-quadro do Conselho da União Europeia 

relativo ao Estatuto da Vítima em Processo Penal, de 15 de março de 2001.125 

Por fim, verifica-se que algumas ferramentas citadas em prol do ofendido aliadas ao 

movimento de redescobrimento da vítima dão suporte, de uma forma ou de outra, ao modelo 

de Justiça Restaurativa na busca de introduzi-la no processo penal, com o propósito de 

democratizá-lo e com a cautela de não se restabelecer a vingança com amparo nos órgãos 

públicos e na sociedade. 

2.4 MOVIMENTOS IDEOLÓGICOS DE INTERVENÇÃO PENAL QUE INFLUENCIAM 

A REGULAÇÃO SOCIAL DO ESTADO 

2.4.1 Movimentos de hegemonia do sistema penal na resolução de conflitos: “Lei e 

Ordem” e “Lei e Economia” 

A intervenção penal, na solução dos conflitos, sofre uma tendência internacional para  

a criminalização, sob o pretexto de combate à delinquência, amplia-se e expande-se o caráter 

repressivo das normas penais como forma de dissuadir e neutralizar a criminalidade. 

Para essa formulação, emergem dois movimentos ideológicos que contribuíram  

para agravar o sistema penal brasileiro: Law and Order Movement e Law and Economics 

Movement.126 

Partindo de uma perspectiva histórica, esses movimentos “Lei e Ordem” e “Lei e 

Economia” surgiram no cenário internacional nas décadas de 60 e 90, respectivamente, a 

despeito de suas origens serem em anos anteriores.127 Para o sistema penal brasileiro, apesar 

de seus paradoxos e desencontros, esses movimentos ganharam ênfase em seus métodos como 

resposta penal aos anseios populares por segurança, tendo em vista a divulgação excessiva de 

fatos criminosos e particularmente violentos, pelos meios de comunicação em massa, pela 

imprensa e pelas redes sociais, destaques para Facebook, Youtube e WhatsApp. 

                                                 
124 RODRIGUES, 2014, p. 266. 
125 RODRIGUES, loc. cit. 
126 SILVA, Tadeu Antonio Dix. Liberdade de expressão e direito penal no Estado Democrático de Direito. 

São Paulo: IBCCrim, 2000. p. 365. 
127 Ibid., p. 366. 
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O objetivo final do movimento “Lei e Ordem” reside na manutenção do status quo 

pela preservação dos valores tradicionais em geral, relativos às instituições como a família, 

religião e propriedade. Poder-se-ia dizer, para o caso, é o Direito Penal sendo utilizado para 

combater o pluralismo ideológico. Já o movimento “Lei e Economia” persegue outra meta e 

outros valores. Por se situar na era da globalização da economia, segue a tendência da 

economia. Há quem diga que, atualmente, há um único Poder, o Mercado. Essa corrente 

trabalha com nova liberdade, não aquela advinda do liberalismo humanista do iluminismo, 

mas a liberdade advinda da globalização: a liberdade do mercado.128 

A “Lei e Economia”, mediante a teoria econômica dos delitos e das penas, porta-voz 

da ideologia, notadamente do mundo globalizado, prega, nas áreas não criminais, uma 

desburocratização jurídica para alinhar os países em padrões próprios da lógica do mercado, 

com a adoção de modelos flexíveis. Sobre esse aspecto, vale ressaltar os ensinamentos de 

Faria, ao abordar o policentrismo que, hoje, marca a economia globalizada e o surgimento de 

diversos modelos e métodos paraestatais de negociação para a resolução de conflitos, 

mediante conciliação, mediação, arbitragem, autocomposição de interesses e autorresolução 

de divergências.129 

Situação diversa ocorre para o campo penal: apregoa-se um maior rigor na  

legislação, uma ampliação de uma intervenção repressiva estatal, em vez da flexibilidade 

disseminada nas áreas não criminais. Nessa nova lógica, regidas pelas relações econômicas,  

o Direito Penal serve como repressor dos excluídos, condenados à marginalidade  

econômico-social.130 

Nesse sentido, Faria aponta, como uma tendência da economia globalizada,  

uma mudança paradigmática do Direito Penal. Explica o autor, como a produtividade 

econômica vem ocorrendo às custas da degradação salarial, da rotatividade no emprego,  

do aviltamento das relações trabalhistas, de uma produção informatizada, entre outros.  

Ainda segundo o mesmo autor, a sintonia entre a marginalidade econômica e a marginalidade 

social propicia o Estado a reprogramar o controle e a prevenção dos delitos e a introduzir,  

nas políticas penais, os problemas advindos por essa transnacionalização econômica 

                                                 
128 SILVA, 2000, p. 368. 
129 Faria enfatiza que o tempo na economia globalizada não obedece a fusos horários. E continua o autor:  

“A legislação processual civil ou penal, no entanto, continua sendo basicamente regida pelo tempo diferido, 
isto é, por etapas que se articulam de maneira sucessiva, por fases que se sucedem cronologicamente. Daí  
a propensão dos agentes econômicos – conglomerados, bancos, segurados, etc. – a evitar os tribunais na 
resolução dos conflitos, optando por mecanismos mais ágeis e dinâmicos, como a arbitragem.” (FARIA, José 
Eduardo. As transformações do direito. RBCCrim, São Paulo, v. 6, n. 22, p. 232-236, abr./jun. 1998). 

130 SILVA, op. cit., p. 368-369. 
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decorrente da deslegalização e desconstitucionalização dos direitos sociais e pela ausência de 

políticas distributivas. Disto resulta, a criminalização de situações novas, ampliando o 

espectro repressivo das normas penais, ao desconsiderar os fatores políticos, socioeconômicos 

e culturais inerentes ao comportamento humano. O escopo é justamente deixá-las mais amplas 

e severas, ao argumento de aumentar a eficiência ao combate ao crime organizado, ao 

narcotráfico, a fraudes financeiras, à lavagem de dinheiro e outros crimes, difundindo o medo 

e a conformação no seu público-alvo – “os excluídos”.131 

Essa probabilidade de excluídos (“os invisíveis”) tende a aumentar na sociedade 

contemporânea, com o aumento das desigualdades sociais e com a consciência social  

da injustiça que eles sofrem. A cada ano, as desigualdades aumentam e mudam suas facetas  

e dimensões132. 

Faria conclui, no contexto já abordado acima, enquanto nos demais ramos do Direito 

vivencia-se uma desregulamentação, deslegalização e desconstitucionalização; no Direito 

Penal, se experiencia a definição de novos tipos de crime; a criminalização de atividades e 

comportamentos de setores da vida social; a relativização dos princípios da legalidade e 

tipicidade, pela utilização de normas com conceitos vagos e ambíguos, expandindo a 

discricionariedade das autoridades policiais e invadindo o âmbito do Judiciário; por último, 

reduzindo, ainda, as garantias processuais.133 

Já se observou no item 2.1, essa inter-relação entre o Direito Penal e a economia, na 

medida em que o direito (dever-poder) de punir pauta-se nos interesses econômicos e está sob 

o controle daqueles que detêm o poder. Assim, o desenvolvimento econômico de um país 

influencia diretamente o seu sistema penal, na elaboração e aplicação das leis, constituindo-se, 

para uns, no fundamento do dever-poder de punir.134 

A rede de controle e a intervenção Estatal utilizam-se do sistema prisional, não  

como ultima ratio
135, mas como depósitos dos infratores, inclusive com muitos presos 

provisórios, devido à ausência de uma política socioeconômica de gestão eficaz de combate 

ao crime. 

                                                 
131 FARIA, 1998, p. 239. 
132 Para provar sua assertiva, Santos afirma: “Basta conferir os relatórios de desenvolvimento humano do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O Relatório de Desenvolvimento de 2010, ao 
analisar os últimos vinte anos, celebra a existência de progressos substanciais em muitos aspectos do 
desenvolvimentos humano (mais saúde, mais longevidade, mais instrução, mais acesso a bens e serviços); e, 
numa análise mais acurada, alerta tanto para o crescimento das desigualdades em cada país e entre os 
diferentes países quanto para a elevação insustentável dos padrões de produção de consumo.” (SANTOS, 
Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 16). 

133 FARIA, op. cit., p. 239. 
134 GUIMARÃES, 2007, p. 22. 
135 Princípio da intervenção mínima. 
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2.4.2 Movimentos da não-intervenção punitiva e da não-intervenção radical na 

resolução de conflitos 

Na perspectiva de outra lente contemporânea e em sentido oposto, disseminam-se os 

movimentos da não-intervenção punitiva e da não-intervenção radical, cujas bases ideológicas 

nutrem a reflexão e o desenvolvimento de mecanismos, direcionados a uma justiça diferente, 

humanista e não punitiva. 

O movimento abolicionista centra-se não na existência do crime, mas nas ações 

possíveis de gerar problemas, e sustenta uma atitude abstencionista por parte do Estado. Aqui, 

busca-se a solução dos conflitos em outro campo que não o Direito Penal. 

Hulsman, um dos líderes do abolicionismo, defende a posição da não-intervenção 

radical para abolição do Direito Penal, ao reduzir o comportamento criminoso ou 

criminalizável à “situação problemática” da comunidade, das quais as pessoas e a comunidade 

deveriam se prevenir a partir da nova linguagem. O autor tece críticas ao Direito Penal por se 

orientar em sua base: (i) pelo comportamento, quando deveria se voltar para a situação; (ii) 

em vez de natureza ilegal criminosa, deveria fincar na natureza problemática; (iii) no agressor, 

em vez de focar na vítima. O agressor somente assume importância, quando a vítima define o 

fato de forma relevante; (iv) seu foco na gravidade e na alocação da culpa no agressor, ao 

invés de “o que pode ser feito, por quem?”, na perspectiva do futuro e do passado.136 

Essa nova linguagem é utilizada na área da segurança urbana. Hulsman ainda acusaria 

a justiça criminal de não oferecer à vítima o que mais ela deseja: proteção e reparação. Nesse 

sentido, a vítima fica na dependência de buscar, em outras áreas (cível e administrativa),  

a sua reparação.137 

Christie se autodefine como abolicionista minimalista. Em entrevista concedida à 

Revista Ibccrim, advoga que o sistema penal muito amplo impede que as pessoas tomem parte 

e decidam seus próprios conflitos, nas suas vidas. Nesse prisma, os conflitos se transformam 

em ocorrências e esses casos passam a ser dos operadores do direito, como polícia, promotor 

de justiça, defensor, advogado e juiz. As partes não podem interferir, tampouco conversar 

sobre os seus próprios conflitos; no máximo, podem ser declarante  

ou testemunha. Da sua ótica, o autor defende a teoria abolicionista minimalista, visando 

                                                 
136 HULSMAN, Louk. Temas e conceitos numa abordagem abolicionista da justiça criminal. Verve, São Paulo, 

n. 3, p. 210-211, 2003. Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/viewFile/4942/ 
3492>. Acesso em: 22 jun. 2015. 

137
 Ibid., p. 211. 
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minimizar o uso das prisões e estender, o máximo possível, as possibilidades para que os 

participantes dos conflitos tenham a oportunidade de trabalhar pela compensação e pela 

pacificação das colisões.138 

Christie139 aponta como os males do sistema prisional ao infrator, além do estigma de 

estar lá: i) o sentimento de estar engaiolado e enjaulado, por entender o autor ser o que existe 

de mais cruel nas prisões, ainda que as instalações sejam confortáveis; ii) o aumento dos 

riscos da reincidência para as pessoas que passaram pelo estabelecimento prisional, se 

comparado ao que ocorreria se não fossem mandadas para lá; iii) a existência de interesse 

econômico por trás do seu crescimento, em que os condenados representam a matéria-prima 

da indústria das prisões. Nesse sentido, o autor combate o crescimento do sistema prisional, 

sobretudo nos países com significativas diferenças sociais, por temer que esse processo de 

desumanização atinja pessoas das classes sociais mais baixas por estarem em situação de 

vulnerabilidade. Assim, pensa não se tratar de um sistema penal de controle de criminalidade, 

mas de um sistema de controle das classes; por isso, prega sua abolição. 

Como se percebe intuitivamente, o autor imagina uma solução não penal para os 

conflitos e um freio no crescimento do sistema repressivo, até como forma de evitar que mais 

excluídos sejam segregados. Christie deixa explícito, na sua entrevista, que as estruturas do 

sistema penal estão intimamente ligadas às estruturas sociais e, no contexto atual, colaboram 

para acentuar as diferenças. 

A corrente do Direito Penal mínimo, tendo como defensores Ferrajoli140, Baratta141 e 

Zaffaroni142, parte para uma tendência político-criminal visando reduzir solução punitiva para 

os conflitos sociais, em atenção ao efeito, frequentemente, contraproducente da ingerência 

penal do Estado.143 

Nesse contexto, a corrente minimalista prega que o sistema penal, apenas, deve 

intervir nos casos extremos, e a postura repressiva deve ser reduzida. Diferentemente  

do movimento “Lei e Economia”, o minimalismo almeja encolher o sistema penal e o 

abolicionismo prega a desnecessidade de sua existência. Ambas as correntes de pensamento 

possuem em comum a tentativa de redefinir o conceito de crime e a missão do Direito Penal 

na sociedade. 

                                                 
138 CHRISTIE, Nils. Conversa com um abolicionista minimalista. RBCCrim, São Paulo, v. 6, n. 21, p. 17, 

jan./mar 1998. 
139 Ibid., p. 17-19. 
140 FERRAJOLI, 2014. 
141 BARATTA, 2002. 
142 ZAFFARONI, 1999. 
143 Ibid., p. 358. 
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Nessa formulação, os fundamentos das correntes abolicionista e minimalista tiveram 

forte influência sobre o modelo em construção da Justiça Restaurativa. 

Paradoxalmente, o Direito Penal moderno derivado da sociedade pós-moderna, por ser 

oriundo de um Estado ineficiente em executar políticas públicas básicas, resulta em agravar a 

criminalidade e em facilitar a reincidência pela ausência de estrutura dentro do sistema 

criminal. É certo que a globalização econômica acentua as desigualdades sociais e preconiza o 

Direito Penal como instrumento aparente de soluções rápidas e eficazes. Além disso, 

sobressai o descrédito da população nas instituições e na possibilidade de mudança a curto 

prazo, o que propicia o surgimento dos Estados paralelos, formados à margem da ordem 

jurídica, fortalecedores das organizações criminosas.144 

Nesse contexto, a orientação político-criminal dirige-se em duplo movimento; 

inicialmente, para a criminalização de condutas e, posteriormente, para a descriminalização e 

despenalização. 

Percebe-se, pois, a necessidade de surgirem novos paradigmas voltados a desenhar 

uma perspectiva político-criminal para o futuro. Em tempos de globalização hegemônica da 

economia, em que a principal resposta à criminalidade não seja a punição irracional, por meio 

do castigo e da violência punitiva pelos Estados, espera-se uma política de equilíbrio, com 

uma participação mais efetiva e com menos sequelas psicológicas e sociais para os envolvidos 

nos conflitos do que aquela proporcionada pelo processo judicial tradicional. 

2.5 PARADIGMAS DE REAÇÃO AO DELITO SOB O ENFOQUE DA CRIMINOLOGIA: 

PUNITIVO E RESTAURADOR 

A criminologia é uma ciência, cujo objeto de investigação é o fenômeno do crime e 

suas formas de acontecimentos. Em um segundo momento, a criminologia avalia a resposta 

social e legal que é atribuída à infração, observando a qualidade da intervenção que os 

diversos sistemas o contemplam.145 

Para a avaliação dos sistemas e dos paradigmas de reação ao crime, a criminologia 

parte do conhecimento de dois postulados pertinentes à compreensão do crime: um como 

“problema social-comunitário”, o outro relativo à diversidade de “expectativas”, individuais e 

                                                 
144 COLET, Charlise Paula. A promoção dos direitos mínimos do cidadão realizada pelas práticas restauradoras: 

a quebra da cultura excludente e seletiva do sistema penal. In: CALLEGARI, André Luís (Org.). Direito 
penal e globalização: sociedade do risco, imigração irregular e Justiça Restaurativa. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2011. p. 95. 

145 MOLINA; GOMES, 2000, p. 375. 
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sociais, paradoxais, que dele surge. O primeiro se traduz na forma de tratar o delito como um 

doloroso problema social e comunitário, com o controle do conflito, de forma razoável, e com 

o menor custo social possível. O segundo postulado possui relevante influência na valoração 

da resposta à infração. Parte da premissa de que o delito, enquanto fenômeno criminológico, 

não se polariza simbolicamente entre Estado e agressor, mas como conflito real, envolvendo 

diversos atores, com interesses e expectativas legítimos. Para tanto, o sistema de resposta ao 

delito não poderia apenas se aferir pela satisfação da pretensão punitiva do Estado, mas 

também deveria se basear numa ponderação dos interesses e das expectativas das partes 

envolvidas na lide penal: da vítima, por meio da reparação do dano; do infrator, pela 

ressocialização; e da comunidade, pela pacificação das relações sociais.146 Em decorrência, 

segundo Molina, afigura-se necessário como metas irrenunciáveis para qualquer sistema de 

resposta do delito, a reparação do dano sofrido, a ressocialização do infrator e a pacificação 

das relações sociais.147 

Nesse cenário, cumpre distinguir os modelos de reação ao crime sob a ótica da 

criminologia, conforme Molina: i) dissuasório (prevenir a criminalidade); ii) ressocializador 

(reinserir e reabilitar o infrator); iii) integrador (reparação do dano, conciliação e pacificação 

das relações sociais).148 

O paradigma punitivo clássico baseado na pretensão punitiva do Estado, segundo 

Molina, alimenta a crença de que o castigo ao infrator produz efeito “dissuasório” e 

“preventivo” na comunidade. Esse modelo tem como premissa a cobertura completa  

por normas positivadas e eficazes, dentro de um sistema em perfeito funcionamento; 

consequentemente, esse modelo previne a criminalidade pelo impacto dissuasório no 

sistema.149 

As críticas, ao mecanismo clássico de resposta, fundamentam no reducionismo que o 

caracteriza, pelo fato de o sistema desconhecer que o efeito psicológico da pena não é 

uniforme e linear, mas relativo e diferenciado; e ainda por confundir modelo “dissuasório” e 

“preventivo” com intimidatório da sanção. O autor realça a existência de evidência empírica 

que confere a severidade da pena como sendo uma das variáveis, não a principal, do 

mecanismo dissuasório.150 

                                                 
146 MOLINA; GOMES, 2000, p. 375. 
147 MOLINA; GOMES, loc. cit. 
148 Ibid., p. 376. 
149 Ibid., p. 378. 
150 MOLINA; GOMES, loc. cit. 
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A melhor forma de prevenir o crime afigura-se no investimento pelo Estado na 

estrutura socioeducacional das comunidades e não na mensagem intimidatória da ameaça pela 

intervenção penal. Nesse sentido, Christie atribui ao sistema penal não tratar mais de controle 

de crime, porém configura como sistema de controle das classes mais baixas.151 

Quanto ao modelo ressocializador, Molina comenta da intervenção positiva desse 

paradigma no infrator, à vista de facilitar o seu reingresso à comunidade. O foco desse modelo 

passa a ser o homem, na pessoa do condenado, e não o sistema. Orienta-se a execução penal 

de forma que ela possa repercutir no sentenciado positivamente. O importante não é a sanção 

nominal, mas a execução real e concreta capaz de transformar e reinserir o condenado na 

sociedade.152 

Para Molina, “Não há castigo pior que o castigo inútil nem atitude mais reprovável 

que daqueles que em nome de alguns dogmas ou ficções pseudolegitimadoras preferem 

ignorar os efeitos reais da pena”153. No caso, há necessidade de tratamento com técnicas e 

terapias capazes de reintegrar o infrator socialmente. 

Esse modelo não se fundamenta nos fins ideais da pena, mas na real intervenção 

benéfica para o condenado, de modo humanista, sem estigmas e rótulos, diferentemente do 

que ocorre com a realidade carcerária, com a população de detentos do sistema penitenciário 

brasileiro. 

Em relação ao modelo integrador de resposta ao crime, ou seja, aquele que procura 

satisfazer as necessidades e expectativas das partes envolvidas no conflito penal, mediante  

o consenso, Molina considerou que esse paradigma intervém com expectativas sociais, 

notadamente a conciliação do conflito, a reparação do dano causado à vítima e, ainda, a 

pacificação das relações sociais. Esse mecanismo de resposta ao crime possui objetivos 

ambiciosos e, para o seu alcance, adota procedimentos flexíveis, por vias alternativas  

ao sistema penal, tais como: soluções informais, desinstitucionalizadas e comunitárias.  

A premissa desse modelo parte da concepção de que o crime é um conflito interpessoal e sua 

solução deve ser construída pelos envolvidos no fato, de modo a alcançar um resultado 

pacífico e efetivo para o problema.154 

O modelo integrador tratado por Molina e Gomes tem aportes do paradigma 

restaurativo, objeto deste estudo. Esse modelo é lastreado em mecanismos informais  

                                                 
151 CHRISTIE, 1998, p. 19. 
152 MOLINA; GOMES, 2000, p. 381-382. 
153 MOLINA; GOMES, loc. cit. 
154 Ibid., p. 434-436. 



54 

e flexíveis, configurando uma via alternativa ou complementar ao sistema oficial 

(diversificação155 – item 2.2.1), passando a solucionar os conflitos penais com eficácia e 

menor custo social. Tal modelo, segundo os mencionados autores, reformula o ideal de 

justiça, por conceber o delito como conflito interpessoal concreto e real, recuperando uma 

dimensão neutralizada pelo formalismo jurídico. A resposta do sistema se norteia pela 

reparação do dano à vítima e pelas responsabilidades do agressor e da comunidade.156 

Com o pensamento centrado nesses mesmos mecanismos, Pavarini se reporta à 

insatisfação gerada nos confrontos dos dois principais paradigmas da pena: o retributivo e o 

preventivo. O primeiro por voltar seu olhar para o passado, considerando, apenas, o fato 

histórico do crime, numa visão parcial. O segundo projeta sua visão para o futuro, na 

pretensão de conter o avanço de novos delitos.157 A partir da superação desses modelos, o 

autor observa o novo paradigma restaurador que se apresenta com o campo de visão aberto 

em todas as direções. 

Para Pavarini, o paradigma punitivo na modernidade, por meio da noção de  

penalidade legal, constrói-se sobre pressupostos básicos, a saber: a natureza aflitiva, 

expressiva e estratégica da reação punitiva. O atributo aflitivo encerra no efeito da  

produção de déficit nas questões antagônicas do condenado, como na diminuição dos direitos 

e da satisfação das necessidades. Paralelamente, a reação repressiva deve demonstrar  

uma relação de sentido com a reprovação e censura entre esta e o infrator. Some-se a isso,  

a natureza expressiva da pena refletida na presença da autoridade de quem pune, no escopo  

de manter a relação de poder. Todos esses atributos constituem uma natureza de penalidade  

à resposta social. Ainda como estratégia de resposta punitiva, tem-se a qualificação normativa 

da pena manifestada na legalidade, proporcionalidade entre a conduta delituosa e a reação 

punitiva e os procedimentos formais, encerrando um modelo funcional do Estado de 

Direito.158 

O Direito Penal clássico possui sua natureza simbólica na manutenção das diferenças 

sociais, baseando-se na eficácia da censura. A censura é o estigma, a marca criminal de 

reconhecimento que um sujeito pertence à classe criminal. Para tanto, a pena pecuniária é 

sanção e não taxa, de sorte a reduzir a condição econômica e social do condenado. Assim, no 
                                                 
155 Diversão: (1) instância informal de controle social, desenvolvida à margem do sistema legal. (Ibid., p. 450); 

(2) “significa a eleição de uma ou mais opções que se destinem a prosseguir uma via exclusivamente desviada 
ao sistema de justiça ‘oficial’.” (FERREIRA, 2006, p. 27-28). 

156 MOLINA; GOMES, op. cit., p. 450. 
157 PAVARINI, Massimo. Da perda da pena ao seu reencontro? Reflexões sobre uma ‘procura’. In: ZOMER, 

Ana Paula (Org.). Ensaios criminológicos. Trad. Lauren Paoletti Stefanini. São Paulo: IBCCrim, 2002. p. 92. 
158 Ibid., p. 96. 
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Direito Penal arcaico, pena é sofrimento legal degradante e estigmatizante. A criminologia 

orienta que o efeito colateral da hiperpenalização consiste na ameaça da função social do 

processo de criminalização.159 

Analisando os modelos de reação ao crime sob o enfoque criminológico,  

percebe-se que a pesquisa penalógica procura novas formas de penalidade, notadamente  

pela precariedade e ineficiência do sistema retributivo, sendo possível encontrar um novo 

espaço de resposta ao crime, pelo paradigma restaurador. 

                                                 
159 “Parece-me um erro de compreensão definir, portanto o direito penal simbólico como o direito penal que se 

aliena da sua função de produção de diferenciações sociais porque não é mais capaz de censurar.” 
(PAVARINI, 2002, p. 100). 
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3 JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Para compreensão da Justiça Restaurativa, enquanto política criminal que afeta  

as instâncias judiciais, necessário se faz a abordagem da diversidade de suas percepções e 

correntes, para um delineamento mínimo a ser seguido dentro dos propósitos de sua 

intervenção no sistema de justiça criminal, como modelo sustentável e eficaz, na busca do 

equilíbrio de paz social rompido pelo conflito. 

No contexto histórico, pode-se mapear diversas formas de solução de litígios, algumas 

norteadas no uso da força, na coerção como posição de supremacia real ou presumida; outras 

baseadas no diálogo, no encontro, na coesão, numa comunicação de uma posição de paridade. 

Todas as formas de gestão de conflito possuem um objetivo comum: a vontade de resolver o 

problema criado pelo litígio.160 

Em um amplo processo histórico de resolução de formas de conflitos, encontram-se 

iniciativas que encorajam o envolvimento das partes nas decisões da administração da justiça 

com ênfase no diálogo, na reconciliação, na reparação e na transformação. 

Esse paradigma possui suas origens e precursores nas sociedades comunais161, cujo 

modelo de organização social baseava-se em práticas reguladas no encontro, na reparação do 

dano e nas relações humanas horizontais para a construção de uma solução pacificadora. 

Nessa configuração, os interesses coletivos prevaleciam aos interesses individuais, a infração 

de uma norma gerava a reação no sentido de restabelecer o equilíbrio rompido, com uma 

solução rápida para o litígio, com o fim de manter a coesão do grupo. À época, apesar de 

haver as formas punitivas de vingança e inclusive a morte, as sociedades comunais tendiam a 

buscar soluções capazes de conter a desestabilização do grupo.162 

A partir de um recorte cronológico na história, no século XIII, houve uma mudança 

nas relações de poder, pela expropriação do conflito pelo Estado, passando este a ser o 

                                                 
160 SICA, Leonardo. Mediação e reconstrução do sistema de regulação social “crime-pena”. In: SPENGLER, 

Fabiana Marion; LUCAS, Douglas César (Orgs.). Justiça Restaurativa e mediação: políticas públicas no 
tratamento dos conflitos sociais. Ijuí: Unijuí, 2011. p. 166. 

161 São sociedades pré-estatais europeias e as coletividades nativas. (JACCOUD, Myléne. Princípios, tendências 
e procedimentos que cercam a Justiça Restaurativa. In: SLAKMON, Catherine; DE VITTO, Renato Campos 
Pinto; PINTO, Renato Sócrates Gomes (Orgs.). Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2005. p. 163-164). 

162 Essas práticas restaurativas, reintegradoras e negociáveis encontram-se em vários códigos implantados antes 
da primeira era cristã. Nos Código de Hammurabi (1700 a.C.) e Lipit-Ishtar (1985 a.C.) estabeleciam medidas 
de restituição para os crimes contra os bens. Os Códigos Sumeriano (2050 a.C.) e de Eshunna (1700 a.C.) 
dispunha sobre a restituição nos crimes de violência. Essas medidas podem ser observadas nos povos 
colonizados da África, da Nova Zelândia, da Áustria, da América do Norte e do Sul e nas sociedades  
pré-estais da Europa. (JACCOUD, loc. cit.). 
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principal afetado pelas condutas delituosas. Nesse período ocorreram as mais importantes 

mudanças de política criminal que perduram, incontestavelmente, até os dias atuais.163 

Esse movimento centralizador de poder, notadamente no surgimento das monarquias 

de direito divino e no advento das Nações-Estado, reduziu o poder das vítimas e a forma da 

justiça negociada. O nascimento do Estado provocou o afastamento da vítima do processo 

criminal, tornando-se raras as formas de reintegração social nas práticas de justiça habitual. 

Aliás, foi tarefa dos colonizadores a criação de Nações-Estado para neutralizar as práticas 

habituais por meio de um sistema jurídico imposto de direito único e unificador.164 

A partir desse período, foi instituída uma nova forma de produzir a verdade, nos 

moldes inquisitoriais, e, para o exercício do poder, utilizava-se a concepção sujeito-objeto, 

afastando-se a possibilidade de negociação entre os envolvidos165. 

Segundo Michel Foucault166, foi determinada uma nova maneira do saber, essa 

modalidade era o inquérito. Assim, a vítima e a comunidade perderam seu papel no processo 

de resolução de conflitos e, dessa forma, foram substituídos pelo rei e por seus juristas.  

O método da visitatio
167 se dava pela coleta de dados gerais acerca dos fatos para apurar 

possíveis delitos; com a confirmação, partia-se para inquisitivo specialis, que consistia na 

busca da autoria, a natureza do ato e as suas circunstâncias. Agindo assim, o sistema 

acusatório cedeu espaço ao sistema inquisitivo, tendo em vista a perseguição do Estado pela 

investigação criminal, desapropriando a vítima real de seu conflito. 

Apesar desse modelo imposto, não foram extintas por completo as práticas  

tradicionais de resolução de conflitos nas comunidades. Aliás, o movimento contemporâneo 

de ressurgimento do paradigma restaurativo está ligado à reivindicação em parte dos  

povos nativos, no sentido de que a justiça estatal respeitasse suas concepções de justiça168; 

bem como as práticas reparatórias utilizadas pelas sociedades comunais e pré-estatais,  

já citadas169. 

Associam-se a essas contribuições, as tendências mais importantes que influenciaram 

decisivamente as bases da Justiça Restaurativa. Segundo Faget170, podem ser agrupadas em 

                                                 
163 ACHUTTI, 2014, cap. 1, p. 1. 
164 JACCOUD, 2005, p. 164. 
165 ACHUTTI, op. cit., cap. 1, p. 2. 
166 FOUCAULT, Michel apud ACHUTTI, 2014, cap. 1, p. 2. 
167 Método realizado pelo bispo, quando passava pela diocese, iniciava a inquisitivo genralis. 
168 A Nova Zelândia alterou sua legislação juvenil para atender a reivindicações dos Maori (nativos 

neozeolandeses), à vista do excesso de adolescentes Maori no sistema de detenção juvenil. 
169 JACCOUD, op. cit., p. 164. 
170 FAGET apud JACCOUD, 2005, p. 164. 
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três correntes: i) de contestação das instituições repressivas171, ligada ao abolicionismo penal, 

movimento ideológico da criminologia crítica, que recomenda a não-intervenção do sistema 

de justiça criminal e o substitui por um modelo deliberativo de administração de conflitos172; 

ii) da redescoberta da vítima173, que busca um espaço de ampliação no processo penal para 

atender às suas demandas; iii) de exaltação da comunidade174, ligada ao comunitarismo que 

percebe a comunidade como local apropriado para o desenvolvimento da Justiça Restaurativa 

e com o fim dos seus processos (restaurativos) reconstruir o espaço de vida comunitária.175 

Essas correntes, apesar de influenciarem a Justiça Restaurativa, são incompletas para 

retratar a sua dimensão atual, que envolve vários outros fatores em seu modelo. Para situar o 

ressurgimento desse paradigma na história contemporânea, Jaccoud sintetiza as seguintes 

etapas, a despeito de sua conjuntura complexa, mas diretamente associada em: i) fase 

experimental, ligada ao movimento de descriminalização, a partir dos anos 70, revelada por 

diversas experiências-piloto do sistema penal; ii) fase de institucionalização, a partir dos anos 

80, pela adoção de medidas legislativas; iii) fase de expansão, desde os anos 90, quando a 

Justiça Restaurativa passa a ser inserida em todas as etapas do processo penal.176 

Zehr177 e Leal178 referem o caso paradigmático, ocorrido em 1974, por dois jovens de 

Kitchener, Ontário, no Canadá, acusados de vandalismo contra vinte e duas propriedades. 

Acatando sugestão de Mark Yantzi, integrante da seita de menonitas179, o juiz autorizou 

encontros presenciais entre vítima e ofensor, visando formular acordo sobre a indenização.  

                                                 
171 Esse movimento surgiu nas universidades americanas, notadamente pela escola de Chicago e de Berkeley 

(Califórnia), com críticas profundas as instituições repressivas, realçando seu papel na definição de criminoso, 
com retorno as ideias dukheimiana (conflito não é divergência da ordem social, mas uma característica 
normal da sociedade). Essa corrente encontra respaldo na Europa, ligada aos movimentos de concepção 
humanista, nas obras de Michel Foucault, Nils Christie e Louk Hulsman, dentre outros. (JACCOUD, 2005, p. 
165). 

172 ACHUTTI, 2014, cap. 1, p. 9. 
173 Esse movimento surge com o término da Segunda Guerra Mundial, no discurso científico de resgate aos 

direitos das vítimas. O apelo da vitimologia sensibilizou imensamente os críticos do modelo repressivo para 
as necessidades da vítima, com ênfase na sua ausência no processo penal. Tal movimento foi fonte de 
inspiração da justiça restaurativa, mas não se confunde com esta. (JACCOUD, op. cit., p. 165). 

174 Outro movimento inspirador da justiça restaurativa é o de promoção das virtudes da comunidade. Tal 
princípio valoriza o lugar, fazendo um aporte as sociedades tradicionais, onde a negociação reina e os 
conflitos são geridos, de uma forma melhor. (JACCOUD, loc. cit.). 

175 ACHUTTI, op. cit., cap. 1, p. 9. 
176 JACCOUD, op. cit., p. 166. 
177 ZEHR, Howard. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a Justiça Restaurativa. Trad. Tônia Van 

Acker. São Paulo: Palas Athenas, 2008. p. 149-150. 
178 LEAL, César Barros. Justiça Restaurativa amanhecer de uma era: aplicação em prisões e centros de 

internação de adolescentes infratores. Curitiba: Juruá, 2014. p. 41. 
179 “Os menonitas são membros de uma seita pacifista do movimento cristão anabatista, surgida no início do 

século XVI, caracterizada pela rejeição da autoridade eclesiástica, separação do Estado, restrição do 
casamento a membros do grupo, simplicidade na forma de se vestir etc. Hoje são mais de 1.480.000, 
espalhados em 82 países, principalmente na África. [...].” (LEAL, loc. cit.). 
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Os dois acusados visitaram todas as vítimas, à exceção de duas que tinham se mudado, e 

negociaram em acordo uma indenização. Em alguns meses, o montante havia sido pago pelos 

dois rapazes. O episódio tornou-se um marco pela peculiaridade de substituir o castigo pela 

assunção de responsabilidades pelos infratores, nascendo o movimento de reconciliação 

vítima-ofensor no Canadá. 

Nesse mesmo sentido, Zehr afirma que a Justiça Restaurativa se desenvolveu  

nos Estados Unidos, com experiências em comunidade em sua grande maioria menonita. Essa 

comunidade aplicava a fé e a paz no campo da justiça criminal, de tal modo que realizavam 

programas destinados a promover encontros entre ofensor e vítima, cujo modelo serviu para 

idealizar projetos em outros países. O movimento deve-se, sobretudo, muito ao esforço de 

várias tradições culturais e religiosas, notadamente os povos nativos da América do Norte  

e da Nova Zelândia, cujos ideais são mais expansivos que a pregada pelos menonitas na 

década de 70.180 

Pode-se dizer que, na década de 70, buscaram-se os meios alternativos de resolução  

de conflitos181, pelo crescente descrédito à justiça tradicional, como forma de resposta à 

ineficiência do sistema processual penal, devido à frustração dos profissionais do direito, 

entre eles juízes, advogados e promotores. O processo penal tradicional não contribuía para 

curar os traumas decorrentes dos crimes ou transformar as relações, mas, por vezes, 

aumentavam as chagas dos conflitos sociais.182 Associe-se, ainda, o fato de o sistema de 

justiça não admitir a intervenção do ofendido e lhe conceder, apenas, a condição de 

testemunha, acarretando graves e sérios danos.183 

Nesse cenário de descontentamento, foram desenvolvidos, no Canadá (1974) e nos 

Estados Unidos (1977), Programas de Reconciliação Vítima-Ofensor (Vorp), cujo fim era 

propiciar encontros entre ofendidos e agressores após as decisões judiciais, com a participação 

de um terceiro imparcial (mediador), na condução dos trabalhos, na busca de encontrar 

soluções, capazes de restabelecer as relações quebradas pelo conflito.184 

                                                 
180 ZEHR, 2012. p. 22. 
181 “Abrange o desenvolvimento de conselhos comunitários de justiça e centros de justiça comunitária, criados a 

partir da segunda metade da década de 1970, que refletiam uma busca por maior acesso à justiça e uma 
desilusão em relação ao sistema oficial de justiça. A negociação entre os leigos, com participação minoritária 
de profissionais, era a principal forma adotada pelos comunitaristas.” (ACHUTTI, 2014, cap. 2, p. 7). 

182 AGUIAR, Carla Zamith Boin. Mediação e Justiça Restaurativa. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 111. 
183 ROBALO, Teresa Lancry de Gouveia de Albuquerque e Sousa. Justiça Restaurativa: um caminho para a 

humanização do direito. Curitiba: Juruá, 2012. 
184 ACHUTTI, op. cit., cap. 2, p. 7. 
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No final da década de 70, os programas passaram a usar o termo mediação em vez de 

reconciliação. Tais programas possuíam quase a mesma estrutura dos de reconciliação, mas 

permitiam que outras pessoas atingidas pela colisão participassem do encontro, notadamente 

nos crimes mais graves. Inicialmente, as mediações foram utilizadas na justiça juvenil da 

Inglaterra, na Escandinava e em países da Europa Ocidental,185 após passaram a ser 

incorporadas para os adultos. A expressão Mediação Vítima-Ofensor (MVO), surgida nessa 

época, permanece utilizada até os dias atuais. 

Na década de 80, houve um importante fomento pela MVO e um crescimento nos 

números de programas restaurativos, por meio de vários projetos-piloto. A partir da eficiência 

desses programas, a Justiça Restaurativa foi institucionalizada e adotada na legislação186. 

Como exemplo de legislação pioneira, merece destaque a Nova Zelândia na 

implantação do programa de Justiça Restaurativa para jovens, inspirado nos costumes 

aborígenes Maoris, na implantação do Children, Young Persons and Treir Families Act em 

1989. O governo neozelandês adotou o programa e transformou o Sistema de Justiça da 

Infância e Juventude em sua legislação juvenil, com êxito na prevenção e na redução de 

reincidência dos menores infratores. Posteriormente, o governo neozelandês ampliou as 

práticas restaurativas para os adultos, inclusive em crimes graves e violentos.187 

Por fim, em relação a essas duas décadas, de 70 e de 80, importa realçar que, nos 

Estados Unidos, os programas de reconciliação e MVO estavam associados ao movimento  

de descriminalização. Nessa mesma época, com a inclusão no processo de familiares, 

comunidades e atores do sistema judicial, passou-se a tratar das conferências, constituindo 

outra prática de Justiça Restaurativa, ao lado da reconciliação e mediação.188 

Na década 90, a Justiça Restaurativa ampliou sua difusão e internacionalizou-se em 

grande escala, passando a fazer parte da legislação de alguns países, em todas as fases do 

processo.189 Esse movimento de expansão deu-se, inicialmente, pela necessidade de promoção 

de mecanismos menos repressivos e menos punitivos de reeducação dos menores infratores, 

bem como pela necessidade de reparar as vítimas do crime, e, em um segundo momento, tais 

ferramentas foram aplicadas, igualmente, para os adultos.190 

                                                 
185 ACHUTTI, 2014, cap. 2, p. 7. 
186 JACCOUD, 2005, p. 166. 
187 AGUIAR, 2009, p. 112. 
188 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça Restaurativa: da teoria à prática. São Paulo: IBCCrim, 

2009. p. 54. 
189 JACCOUD, op. cit., p. 166. 
190 FERREIRA, 2006, p. 21. 
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A adesão estrangeira foi resultado da Conferência Internacional sobre Mediação 

aplicada a processos de justiça penal ocorrida na Alemanha, com a participação da Áustria, 

Bélgica, Escócia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Inglaterra, Itália, Noruega e Turquia. 

Isso estimulou os Estados a implementar a Justiça Restaurativa no sistema de justiça criminal 

dos países adeptos.191 

O movimento restaurativo expandiu-se de tal modo que a ONU recomendou sua 

adoção pelos Estados-membros. O marco regulatório editado pela ONU foi a Resolução em 

1999/26, de 28 de julho de 1999, que disciplinou o Desenvolvimento e Implementação de 

Medidas de Mediação e de Justiça Restaurativa na Justiça Criminal, seguindo-se da Resolução 

2000/14, de 27 de julho de 2000, no mesmo sentido. Posteriormente, a ONU, por deliberações 

do Ecosoc, pela Resolução 2.002/12, de 24 de julho de 2002192, recomendou a adoção da 

Justiça Restaurativa pelos seus Estados-membros, oportunidade em que disciplinou os 

princípios básicos para o desenvolvimento de programas de cultura restaurativa em matéria 

criminal. 

No Brasil, a partir de 2005, a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da 

Justiça, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), 

propôs o projeto “Promovendo práticas restaurativas no sistema de justiça brasileiro”, 

apoiando projetos e programas que tratam dessa cultura. Foram três projetos-piloto 

contemplados: um em Porto Alegre, na Vara da Infância e Juventude; outro em São Caetano 

do Sul, igualmente, na Vara da Infância e Juventude; e o último em Brasília, nos Juizados 

Especiais Criminais. 

Desde então, alguns juízes brasileiros e Tribunais de Justiças vêm implantando, 

desenvolvendo e disseminando Núcleos de Práticas Restaurativas, como procedimento eficaz 

na resolução de conflito criminal. Esse processo de difusão ganhou reforço com a edição da 

Resolução nº 125/2010 do CNJ, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento 

adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, e positiva em seu art. 7º, 

§ 3º, a criação de núcleos de Justiça Restaurativa. 

                                                 
191 JESUS, Joanice Maria Guimarães de. Justiça Restaurativa aplicada ao Juizado Especial Criminal: em 

busca do modelo ideal. 2014. 264 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e 
Cidadania) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014. p. 24. 

192 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Conselho Econômico e Social. Resolução 2002/12, de 
24 de julho de 2002. Regulamenta os princípios básicos para a utilização de Programas de Justiça 
Restaurativa em Matéria Criminal. Justiça para o Século 21, 24 jul. 2002. Trad. Renato Sócrates Gomes 
Pinto. Disponível em: <http://www.justica21.org.br/j21.php?id=366&pg=0#.Vs2ZzH0rJQI>. Acesso em: 06 
set. 2015. 
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3.1 ASPECTOS CONCEITUAIS 

A Justiça Restaurativa consiste em um movimento social globalizado que apresenta 

diversas manifestações, cuja finalidade precípua é transformar o modo como as sociedades 

contemporâneas percebem e reagem à infração e a outras formas de condutas problemáticas, 

segundo compreendem Johnstone e Ness.193 

Apesar de passados 40 anos do ressurgimento da Justiça Restaurativa contemporânea, 

a sua definição encontra-se aberta, a sua teoria em processo de construção e desenvolvimento. 

Fatores como a diversidade de orientações, de técnicas (práticas) e de finalidades abriram 

espaço para ausência de uniformidade dessa teoria. 

Johnstone e Ness trazem diversas percepções sob três aspectos acerca do alcance do 

termo Justiça Restaurativa que demonstram a dificuldade de unificar o seu conceito em torno 

desse modelo; para tanto, aborda várias características.194 

Primeiro, os autores supracitados abordam a suscetibilidade da Justiça Restaurativa a 

“avaliações científicas”. Eles dizem que a maioria dos trabalhos trata esse modelo como uma 

alternativa construtiva e progressiva aos modelos da justiça criminal tradicional. Contudo, a 

questão não é de taxonomia195, mas, antes disso, de avaliação: se a experiência ou prática 

atende ou não aos padrões da Justiça Restaurativa196. 

Segundo os autores, referem-se às técnicas (práticas) restaurativas como formas 

“internamente complexa”, que devem apresentar uma ou mais das seguintes características:  

i) o processo deve ser informal e inclusivo, na medida em que deve envolver todas as partes 

afetadas pelo conflito, a fim de possibilitar a discussão sobre o acontecimento do fato, a 

extensão do dano causado e a forma de reparação; ii) as pessoas atingidas pelo crime devem 

ter voz ativa; iii) os facilitadores e mediadores devem buscar uma solução para o conflito que 

seja o menos possível estigmatizante e punitiva para o ofensor, possibilitando que este 

reconheça o dano e se responsabilize pela sua reparação; iv) os facilitadores e mediadores 

devem nortear o processo por princípios e valores a serem estimulados em qualquer interação 

de pessoas (ex. respeito) e conter os inaceitáveis (violência, coerção, entre outros); v) os 

facilitadores e mediadores devem se dedicar e priorizar os danos causados às vítimas e às 

necessidades surgidas a partir deles; vi) preocupação na restauração das relações.197 

                                                 
193 JONHSTONE e NESS apud ACHUTTI, 2014, cap. 2, p. 10. 
194 JONHSTONE e NESS apud ACHUTTI, loc. cit. 
195 “Ciência ou técnica de classificação.” (In: HOUAISS, A. Dicionário eletrônico Houaiss da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009). 
196 JONHSTONE e NESS apud ACHUTTI, op. cit., cap. 2, p. 12. 
197 JONHSTONE e NESS apud ACHUTTI, loc. cit. 
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Assim, os programas e práticas restaurativas que contemplem essas características 

dificilmente não serão restaurativos, mas a sua avaliação dependerá do valor atribuído pelo 

avaliador aos vários aspectos de cada modelo. Disso, resulta uma dificuldade e uma 

importante complexidade, considerando a medição de o programa ou prática depender do que 

cada avaliador enfatizar acerca do grau de restaurabilidade. A par disto, os autores atribuem a 

característica da complexidade interna.198 

Dessa forma, o conceito de Justiça Restaurativa considera “aberto”, visto que o seu 

desenvolvimento e as novas experiências que vão surgindo, elucidam que a concepção atual é 

bastante diferente da conhecida nas décadas de 70 e 80. Por isso, qualquer forma de tentar 

fechar a percepção sobre Justiça Restaurativa será inócua, em razão da constante evolução  

das práticas.199 

Johnstone e Ness concluem a definição de Justiça Restaurativa como um conceito 

aberto, internamente complexo e sujeito a avaliações científicas, em contínuo movimento com 

novas práticas. Daí, a justificativa de o conceito ser tão contestado.200 Molina critica o 

paradigma restaurativo, por carecer de uma base comum, de um “substrato ideológico 

homogêneo”, de um fio condutor para as suas diferentes formas e realizações.201 

Importa considerar, considerar a diversidade de práticas de resoluções de conflitos, 

tidas como restaurativas, fora do âmbito da justiça criminal, a exemplo das práticas 

restaurativas nas escolas, nos hospitais, nas empresas, nas comunidades on-line,202 locais de 

trabalho e instituições religiosas203. Como resultado, observam-se técnicas restaurativas 

dentro e fora do Judiciário, cujo conflito para resolução pode advir de infração criminal ou 

não, respectivamente. 

Em face de tantas variáveis, para o presente trabalho, a Justiça Restaurativa será 

analisada exclusivamente no âmbito do Poder Judiciário e, nesse viés, o recorte é a Justiça 

Criminal e Juvenil. Nessa via, o conflito a ser tratado decorrerá de infração penal (crime ou 

contravenção) ou de ato infracional. 

Zehr, em seu livro “Trocando as lentes”, despertou interesse da comunidade em geral 

para o tema da Justiça Restaurativa204. Nessa obra, o autor aborda o modelo punitivo como 

um paradigma, uma “lente” pela qual se compreende um determinado fenômeno, de uma 

                                                 
198 JONHSTONE e NESS apud ACHUTTI, 2014, cap. 2, p. 11-12. 
199 Ibid., p. 12. 
200 JONHSTONE e NESS apud ACHUTTI, loc. cit. 
201 MOLINA; GOMES, 2000, p. 438. 
202 ACHUTTI, 2014, cap. 2, p. 13. 
203 ZEHR, 2012, p. 14. 
204 Id., 2008, p. 167-169. 
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forma determinada. Ou seja, a “lente”, utilizada, para observar o caso, é responsável  

pelo modo como serão configurados o problema e a solução, ou seja, tudo parte do “quadro 

mental”205. 

O mesmo autor explica que, como o crime é visto através da lente retributiva, o 

processo penal não consegue atender a várias necessidades da vítima e do ofensor. Nessa 

configuração, o processo, além de negligenciar as vítimas, não responsabiliza o ofensor, 

tampouco controla o crime. Assim, quando essa “lente” não consegue mais oferecer respostas 

que imprimam sentido, instala-se uma crise e abre espaço para uma nova visão, a fim de 

buscar formas alternativas de ver o problema e a solução. A Justiça Restaurativa surge como 

uma possibilidade de dar resposta a essa necessidade de mudança, cujo modelo pode ser 

orientado de forma positiva pela história e pelos campos experimentais.206 

Zehr207 realça que o movimento de Justiça Restaurativa teve início com um esforço de 

repensar as necessidades que o delito gera e os papéis acerca do ato lesivo. Aponta como uma 

das principais características desse modelo a “inclusão”, ou seja, a ampliação do leque de 

interessados, além do Estado e do agressor, envolvendo a vítima e a comunidade. 

Essa expansão de interessados torna o processo restaurativo inclusivo e participativo-

democrático. A presença da comunidade, assim, na construção da reação ao conflito penal  

e, via de consequência, na administração da justiça, revela a tendência informal e menos 

legalizada de gerir disputas. Essa participação democrática traz benefícios variados: 

celeridade, adesão ao serviço judicial e, sobretudo, confiança das partes na justiça, pela forma 

de colaboração na resposta para o conflito. 

Contudo, a Justiça Restaurativa possui, como primeiro foco, as necessidades  

da vítima, classificando-as como aquelas negligenciadas pelo processo penal, relativo à 

informação, à oportunidade de falar o acontecido, ao empoderamento e à restituição 

patrimonial. Sob esse viés, a vítima assume novo papel na justiça criminal, dessa vez como 

sujeito ativo, quebrando a centralidade até então existente no acusado. O segundo enfoque 

reside na responsabilização do ofensor. O processo penal não estimula o agressor a 

compreender as consequências da sua conduta, bem como não procura atender às suas 

necessidades. Por terceiro, esboça a preocupação em atender as necessidades da comunidade 
                                                 
205 “O quadro mental faz muita diferença. Como interpretamos os acontecimentos? Quais os fatores relevantes? 

Que reações são possíveis e apropriadas? A lente através da qual enxergamos determina o modo como 
configuraremos o problema e a ‘solução’. Esse é o tema deste livro. Há muitos anos me dedico à fotografia. 
Uma das lições que aprendi é que a lente usada afeta profundamente o resultado. Minha escolha de lentes 
determina as circunstâncias nas quais é possível trabalhar e também a forma como vejo as coisas.” (ZEHR, 
2008, p. 167). 

206 Ibid., p. 167-169. 
207 Id., 2012, p. 24. 
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advindas do crime, bem como em estimulá-la a desempenhar um papel de responsabilidade 

perante a vítima, o ofensor e seus membros.208 Um novo modelo de valoração do justo, cujo 

formato surge a partir da percepção das partes209. 

O paradigma restaurativo emerge com esse propósito de alterar o modelo mental, 

pautando-se em visões alternativas, embasadas em princípios e experiências, para trabalhar 

com uma nova abordagem sobre o crime e sua maneira de responsabilização. Propõe uma 

releitura da conduta do agressor e promove sua reintegração à sociedade, com o compromisso 

de fazê-lo assumir as responsabilidades advindas dos fatos ilícitos e reparar os danos causados 

à vítima, de acordo com suas necessidades, com a participação da comunidade. 

Sica210 reforça, entre outras propostas do modelo de Justiça Restaurativa, a formulação 

de respostas ao crime que restaure a relação entre agressor e vítima, entre ambos e a 

comunidade e entre eles três e o sistema de justiça e governo. 

Nessa linha de raciocínio, o crime deixa de ser uma quebra exclusiva ao preceito legal 

ou violação contra o Estado, mas uma ofensa ou um erro praticado contra outra pessoa, 

redirecionando uma resposta preocupada em humanizar o conflito, visando recuperar e 

restaurar a relação em colisão dos envolvidos. 

Em face dessas considerações, não obstantes as dificuldades para a definição de 

Justiça Restaurativa, há um relativo consenso entre algumas definições que se tornaram 

clássicas e demonstram a amplitude da conceituação de “Justiça Restaurativa”. 

Definição largamente utilizada de Justiça Restaurativa é a construída por Tony 

Marshall como “um processo onde todas as partes ligadas de alguma forma a uma particular 

ofensa vêm discutir e resolver coletivamente as consequências práticas da mesma e as suas 

implicações no futuro”211. 

Braithwaite e Walgrave212 criticam a definição acima, respectivamente, o primeiro 

realça que essa conceituação não diz quem ou o que deve ser restaurado. Tampouco define os 

valores centrais da Justiça Restaurativa; o segundo ressalta que a definição não determina se o 

resultado do processo deve ser reparativo ou restaurativo e retira as ações que podem vir dos 

resultados reparativos sem a participação conjunta das partes, ficando de fora as mediações 

indiretas ou serviços de apoio às vítimas. 
                                                 
208 ZEHR, 2012, p. 24-29. 
209 AZEVEDO, André Gomma. O componente de mediação vítima-ofensor na Justiça Restaurativa: uma breve 

apresentação de uma inovação epistemológica na autocomposição penal. In: SLAKMON, Catherine; DE 
VITTO, Renato Campos Pinto; PINTO, Renato Sócrates Gomes (Orgs.). Justiça Restaurativa. Brasília: 
Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2005. p. 135. 

210 SICA, 2007, p. 11-12. 
211 MARSHALL, Tony apud FERREIRA, 2006. p. 24. 
212 BRAITHWAIT e WALGRAVE apud ACHUTTI, 2014, cap. 2, p. 12. 
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Um importante aspecto a ser considerado pela crítica ao conceito de Marshall é que, 

para um processo ou programa ser restaurativo, não é necessário que vítima e ofensor se 

encontrarem pessoalmente (cara a cara); essas técnicas ou manifestações podem ocorrem sem 

a participação direta de uma das partes envolvidas no crime. 

Outro conceito igualmente relevante da Justiça Restaurativa refere-se àquele proposto 

por Jaccoud: “uma aproximação que privilegia toda 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”213. 

A referida autora sustenta que a complexidade da Justiça Restaurativa ocorre em parte 

em face de alguns objetivos serem transferidos de outros e da noção de crime que cada um 

tem. Jaccoud, diz que, se para uns, o crime causa sofrimento e prejuízos (Walgrave), outros 

consideram como um conflito a resolver (Ness e Strog; CDC), ou, ainda, como acontecimento 

que não somente afeta as relações interpessoais (Zehr), mas também a família da vítima,  

sua comunidade ou seus relacionamentos (Walgrave). A Justiça Restaurativa consiste em 

estabelecer objetivos complementares de conciliação e reconciliação, de resolução das 

colisões, de reconstrução dos laços quebrados pelo crime (CDC e Marshall), de prevenção da 

reincidência, de responsabilidade (Cormier). Em face dessa pluralidade, torna-se inviável que 

um único conceito contemple todos os objetivos.214 

Nessa perspectiva, há consenso da Justiça Restaurativa sustentar conceito aberto, 

flexível e fluido, por ser um movimento em processo de construção teórica, sendo 

desenvolvido e renovado com base no campo empírico. Isso significa dizer que a Justiça 

Restaurativa se encontra em intenso desenvolvimento por se balizar pelas práticas que se 

renovam e se adaptam às situações dos novos conflitos que vão surgindo. 

Morris afirma que há ainda muitas lacunas nas bases de conhecimento e essas 

incompletudes são aproveitadas pelas especulações dos críticos ao processo restaurativo.215 

Em face da complexidade e diversidade, Zehr resume a Justiça Restaurativa em: 

[...] um processo para envolver, tanto quanto possível, todos aqueles que têm 
interesse em determinada ofensa, num processo que coletivamente identifica e trata 
os danos, necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim de promover o 
restabelecimento das pessoas e endireitar as coisas, na medida do possível.216 

                                                 
213 JACCOUD, 2005, p. 169. 
214 JACCOUD, loc. cit. 
215 MORRIS, Alisson. Criticando os críticos: uma breve resposta aos críticos da Justiça Restaurativa. In: 

SLAKMON, Catherine; DE VITTO, Renato Campos Pinto; PINTO, Renato Sócrates Gomes (Orgs.). Justiça 
Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2005. 
p. 456-457. 

216 Ibid., p. 47. 
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Na perspectiva restaurativa, o Estado recua, restringindo seu domínio, e abrindo 

espaço para que as próprias partes constaram suas respostas. Além disso, a Justiça 

Restaurativa se preocupa em tratar o crime e suas consequências, no esforço de reintegrar e de 

reinserir as vítimas e os ofensores nas comunidades, a fim de curar os traumas deixados pela 

infração e de prevenir a reincidência.217 

Morris salienta que a Justiça Restaurativa é enfatizada nos direitos humanos e na 

necessidade de reconhecer as injustiças sociais, assim como resolver os problemas advindos 

das colisões, posicionando-se, de modo contrário, à justiça tradicional que oferece aos 

infratores, o que está positivado, e às vítimas nenhuma resposta.218 Segundo a autora citada, a 

despeito de a Justiça Restaurativa se encontrar ao longo da história da humanidade, ela possui 

um formato moderno e relativamente novo, sendo necessário mais tempo para que seus 

valores sedimentem e reflitam em boas e adequadas práticas contemporâneas.219 

O paradigma restaurativo, assim, pouco a pouco se desenha como um movimento 

social a se integrar a uma nova visão do sistema de administração da justiça criminal, visando 

a modificar o alcance e os fundamentos desse sistema220, trazendo aportes democrático-

participativo, comunicacional, resolutivo e recriador, a fim de superar, quando possível, o 

modelo tradicional centrado na aplicação da pena. 

Nesse contexto, a Justiça Restaurativa, com sua visão humanista, aposta na 

criatividade e na linguagem dialogal como modelo a ser inserido no sistema de  

gerenciamento de conflitos criminais. Assim, é provável se pensar num modelo criminal 

menos criminalizante, menos estigmatizante e menos focado na racionalidade do binômio  

crime-castigo. A sua introdução, com base numa lógica racionalizadora específica, tende a 

influenciar o paradigma punitivo e abrir espaço para uma nova cultura criminal, participativa 

e democrática, que reforce laços de solidariedade social dentro do sistema de justiça. 

3.2 ASPECTOS VALORATIVOS 

Assumem relevo jurídico incontestável os valores restaurativos por ser vetores e guias 

dos programas e técnicas restaurativas. Para tratar do assunto, inicialmente, considerar-se-á a 

classificação de Braithwaite e, em seguida, a de Van Ness e Strong. Ambas possuem versões, 

perspectivas diferentes, embora se assemelhem quanto aos valores restaurativos. 

                                                 
217 MORRIS, 2005, p. 441. 
218 MORRIS, loc. cit. 
219 Ibid., p. 443. 
220 SICA, 2007, p. 17. 
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Braithwaite221 partiu da premissa de que a Justiça Restaurativa possui o viés “radical” 

da transformação. Isso significa dizer que não basta, apenas, o sistema de justiça criminal, 

mas também as pessoas, o ambiente de trabalho ou familiar, entre outros. Assim, ele 

classificou os valores restaurativos em três grupos, a seguir, especificados. 

No primeiro grupo222, considerou os valores obrigatórios que devem ser, 

inevitavelmente, respeitados e impostos (constraining values), cuja desobediência 

compromete, integralmente, a técnica ou processo restaurativo: 

i) não-dominação (non–dominatios) – na técnica ou processo restaurativo deve-se 

conter o participante que tentar dominar o encontro, e, para tanto, concede-se, 

preferencialmente, voz a outra parte. A intervenção do facilitador, como pessoa 

neutra, apenas deverá ocorrer em última hipótese, ou seja, se nenhum dos 

participantes conseguir. Na estrutura das técnicas, deve conter a forma de 

minimizar as desigualdades de poder; 

ii) empoderamento (empowement) – valor mais trabalhado com as vítimas de crimes, 

em razão da desigualdade que a infração proporciona. Refere-se à ausência de 

dominação da parte, devendo-lhe assegurar voz, para tratar as expectativas e 

necessidades de atendimento desse sujeito, expressando livremente sua opinião; 

iii) respeitar os limites (honouring limits) – é dever, em qualquer procedimento 

restaurativo, obedecer aos limites estabelecidos, legalmente, como sanções, bem 

como não admitir, na construção dos acordos restaurativos, formas degradantes ou 

humilhantes de submissão de uma parte a outra; 

iv) escuta respeitosa (respectful histening) – é a escuta ativa, cujo enfoque é o 

respeito mútuo, ouvindo, com atenção, os relatos dos participantes; 

v) preocupação igualitária com todos os participantes (equal concern for all 

stakeholders) – posição de igual empoderamento aos sujeitos do processo 

restaurativo, vítima, ofensor e comunidade, bem como se preocupar com a 

necessidade de todos; 

vi) accountability, appealability – expressão sem tradução para o português, que 

significa assegurar às partes a opção pelo processo restaurativo, podendo dele 

desistir a qualquer momento, ou pelo processo judicial; 

vii) respeito aos Direitos Humanos, previstos na Declaração Universal de Direitos 

Humanos e na Declaração dos Princípios Básicos da Justiça para as Vítimas de 

Crime e Abuso de Poder, assim como outros tratados e acordos internacionais. 
                                                 
221 BRAITHWAITE apud PALLAMOLLA, 2009, p. 60. 
222 Ibid., p. 62-64. 
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No segundo grupo223, estão os valores que nortearão guiar o procedimento 

restaurativo, relacionando-se aos possíveis objetivos do encontro, ou seja, cuidando de todas 

as formas de cura ou restauração (material, emocional, da dignidade, da compaixão ou do 

suporte social) e de prevenção de futuras injustiças, quais sejam: a participação, o respeito, a 

honestidade, a humildade, a responsabilidade, o empoderamento e a alteridade. 

No terceiro grupo224, estão as manifestações espontâneas dos participantes, por 

depender de uma motivação pessoal (emergent values), tais como: perdão, desculpas, 

clemência para as vítimas, assim como o remorso e a vergonha estão para o infrator.  

Os valores restaurativos do segundo e do terceiro grupos, embora passam ser dispensados 

pelas partes, quando alcançados, podem servir como indicador, medida de sucesso do 

programa restaurativo. 

Por sua vez, Van Ness e Srong225, partem do postulado de que os valores restaurativos 

vão surgindo entre os participantes durante o encontro, de acordo com a maneira como é 

conduzido o processo, sendo mais provável que apareçam em face da importância que o 

processo atribua a cada valor. Os valores compreendem dois grupos: 

No primeiro grupo226, estão os valores normativos, contendo: i) a responsabilidade 

ativa; ii) a vida social pacífica; iii) o respeito e iv) a solidariedade. Tais fatores contemplam 

aqueles emergentes de Braithwaite e depende de cada comunidade e de relacionamento, 

segundo o processo restaurativo. 

No segundo grupo, têm-se os valores operacionais, contidos no segundo e terceiro 

grupo de Braithwaite, especificados da seguinte forma: i) reparação; ii) assistência; iii) 

colaboração; iv) empoderamento; v) encontro; vi) inclusão; vii) educação moral; viii) 

proteção; ix) reintegração e x) resolução.227 

Não obstante a pluralidade de técnicas e processos restaurativos, a Justiça Restaurativa 

visualiza um caminho a ser trilhado, e, de acordo com Zehr, são princípios que podem ser 

resumidos nos seguintes: i) diálogo e envolvimento dos principais interessados, vítima, 

agressor e comunidade; ii) focar o dano e atenção às necessidades da vítima, da comunidade e 

do ofensor; iii) tratar as obrigações decorrentes do ilícito, na imputação e responsabilização 

do ofensor; iv) viabilizar a participação por meio de processos inclusivos e cooperativos;  

v) reparar o dano e restaurar relacionamentos.228 

                                                 
223 PALLAMOLLA, 2009, p. 64. 
224 PALLAMOLLA, loc. cit. 
225 NESS e STRONG apud ACHUTTI, 2014, cap. 3, p. 31. 
226 ACHUTTI, 2014, cap. 3, p. 31. 
227 ACHUTTI, loc. cit. 
228 ZEHR, 2012, p. 44-45. 
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Para Zehr, esses pilares da Justiça Restaurativa, apenas, serão úteis se tiverem 

cercados por um “cinturão” de valores, ou seja, envolvidos em determinados valores 

subjacentes (interconexão, reconhecer a particularidade de cada um, entre outros). Contudo, o 

valor básico e principal, segundo o autor, é o respeito, por remeter à interconexão e às 

peculiaridades individuais das pessoas. O autor resume uma das maiores virtudes da Justiça 

Restaurativa, isto é, a forma como suas técnicas, práticas e programas estimulam a explorar os 

valores das pessoas, umas com as outras.229 

3.3 RESOLUÇÃO Nº 2.002/12: PRINCÍPIOS BÁSICOS SEGUNDO A ONU 

Para a adoção do paradigma restaurativo na resolução de conflitos, a ONU 

recomendou aos seus Estados-membros valores e princípios básicos para a aplicação  

de programas de Justiça Restaurativa no âmbito da justiça criminal, pela Resolução nº 

2002/12230, aprovada pelo Ecosoc. 

Considera-se relevante conhecer os princípios e os valores, estabelecidos pela ONU, 

os quais constituem os pilares do paradigma restaurativo internacional, a fim de balizar uma 

orientação padrão e mínima, para a elaboração e gestão de programas destinados a esse fim, 

para países que pretendem implantar a Justiça Restaurativa. Com base nessa perspectiva,  

a ONU231 estabeleceu princípios que são guias e favoreceram o estabelecimento das práticas e 

das experiências restaurativas, distribuindo-os em cinco seções, com vinte e três princípios. 

Para fins didáticos, serão abordados os princípios dentro das cinco seções, que 

correspondem: 1) à terminologia; 2) à utilização; 3) ao funcionamento; 4) ao desenvolvimento 

contínuo dos programas restaurativos; e 5) à cláusula de salvaguarda de direitos. 

1) Terminologia 

A primeira seção, embora se refira à definição, não traz conceito de Justiça 

Restaurativa, apenas aponta princípios que podem balizar a forma adequada de se estabelecer 

programas restaurativos, apontando meios para esse fim. A definição não privilegiaria a 

Justiça Restaurativa, por limitá-la de alguma forma. A Justiça Restaurativa, segundo a ONU, 

deve se guiar por elementos flexíveis e norteadores que se adaptem aos sistemas de justiça 

criminal, completando tais sistemas. Esses vetores a serem seguidos pelos Estados-membros 

não padronizam a Justiça Restaurativa a uma fórmula certa, justa e precisa, apenas servem de 

bússola, deixando espaço para a criatividade e a necessidade de cada programa. 

                                                 
229 ZEHR, 2012, p. 47. 
230 ONU, 2002, online. 
231 ONU, loc. cit. 
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Morris232 realça que não há uma “forma correta” de implantar ou desenvolver a Justiça 

Restaurativa, mas, para adotá-la, deve-se observar qualquer forma que reflita seus valores e 

destine-se a alcançar seus objetivos, os processos e os resultados restaurativos. Por essa via, as 

práticas restaurativas devem oferecer tanto as vítimas como aos infratores um sentimento de 

inclusão e de satisfação, encorajando os infratores a reparar as vítimas as quais se sentirão 

melhor por haver participado e contribuído nesse processo. Quando o processo restaurativo 

alcança esses objetivos, ou seja, seu êxito, curam-se os traumas, tendo impacto natural sobre a 

reincidência e a reintegração. 

O art. 1º considera “programas de Justiça Restaurativa” aqueles que usam processos 

restaurativos e tenham por fim atingir resultados restaurativos. Importa ressaltar a importância 

dos programas, dos processos e dos resultados restaurativos. 

Os “processos restaurativos” são definidos como aqueles em que as partes (vítima, 

ofensor e membros da comunidade) afetadas pelo crime participam de forma ativa na solução 

do conflito penal, geralmente com a ajuda de um facilitador (art. 2º). O dispositivo 

exemplifica, como principais processos restaurativos a mediação, a conciliação, a reunião 

familiar ou comunitária (conferencing) e os círculos decisórios (setencing circles). 

Por seu turno, o art. 3º cuida do “resultado restaurativo”, como sendo aquele acordo 

advindo do processo restaurativo, tais como: reparação, restituição e serviço comunitário. 

Essa seção ainda trata dos sujeitos do processo restaurativo: i) as partes (art. 4º), todas  

as pessoas afetadas pela infração, ou seja, vítima, agressor e membros da comunidade;  

ii) facilitador (art. 5º), terceiro imparcial que mediará o processo. Os principais participantes 

do processo restaurativo serão tratados no item 3.5. 

2) Utilização de programas de Justiça Restaurativa 

A ONU orienta que os programas de Justiça Restaurativa podem ser utilizados em 

todas as etapas do processo penal, respeitadas as normas do país, segundo positiva em seu art. 

6º. Nesse caso, pode-se fazer uso do processo restaurativo após a condenação, inclusive na 

execução penal. 

Na sequência da segunda seção, dispõe-se sobre o uso de processos restaurativos 

apenas nos casos em que haja provas suficientes para formar a culpa do agressor (art. 7º, 

primeira parte). Essa recomendação, embora seja relevante, ela vai de encontro a alguns  

casos concretos, de grande incidência nos Juizados Especiais Criminais brasileiros, em  

que tramitam infrações de menor potencial ofensivo. No juizado criminal, a experiência 

                                                 
232 MORRIS, 2005, p. 442. 
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demonstra a ocorrência de hipóteses de conflitos em que não há culpa definida em relação ao 

agressor, ou, as duas partes são reciprocamente agressores e vítimas, isto se apresenta pela 

fragilidade da lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Contudo, tais casos 

comportam prática restaurativa e, quando encaminhados para esse serviço, não raro obtém-se 

êxito na restauração dos relacionamentos, em especial aos de relação continuada de 

vizinhança, de trabalho e familiar. 

O art. 7º ainda trata de dois princípios relevantes da voluntariedade e da 

consensualidade. A voluntariedade refere-se à participação das partes no processo restaurativo 

sem imposições, conscientes dos seus direitos e deveres, das especificidades do procedimento 

e da possibilidade do acordo, ao final.233 As partes podem suspender, por um período,  

ou desistir a qualquer momento do processo restaurativo. Esse princípio se opõe à forma 

tradicional de jurisdição criminal, como consequência da demanda refletida numa decisão 

impositiva e unilateral. 

O voluntarismo ainda gera uma aceitação melhor para as pessoas, haja vista a 

compulsão ou a coerção. O ofensor compreende, interioriza e se responsabiliza melhor pelas 

consequências de sua conduta, quando se submete ao processo por vontade própria.234 Aliás, 

as partes, de modo geral, ao participarem do processo por adesão estarão mais propensas a 

compreender e se comprometer com o resultado final. 

Noutro giro de argumentação, há quem entenda a possibilidade de o processo 

restaurativo ser impositivo ou obrigatório e constituir parte integrante do processo penal como 

ocorre em práticas de alguns países, como Bélgica, Alemanha, EUA, Inglaterra e Canadá, 

entre outros. Dependendo do modelo adotado, a obrigatoriedade das partes em participarem 

de um processo restaurativo ocorre desde o mero encaminhamento até a obrigação de 

conhecer a proposta da outra parte ou de comparecer às sessões de mediação.235 

Critica-se a imposição do processo restaurativo por levar as partes a celebrarem  

acordo “a qualquer preço”, podendo resultar na sensação de insatisfação das partes e no não 

cumprimento dos acordos.236 O voluntarismo junto ao consensualismo do resultado 

sobressaem como princípios fundamentais da Justiça Restaurativa, por configurarem o seu 

próprio espírito. 
                                                 
233 LEAL, 2014, p. 104. 
234 FERREIRA, 2006, p. 30. 
235 “Alguns desses modelos, funcionam como uma espécie de antecâmara do processo judicial (ou pre-trial 

intervention), como condição de procedibilidade ou como regime de prova antecipado, podendo, em caso de 
mediação conclusiva, evitar a promoção de um processo-crime ou, em casos mais graves, influenciar a 
sentença. Noutros casos, tal procedimento integra-se num conjunto de injunções e regras de conduta, 
permitindo a suspensão ou o arquivamento de um processo crime em curso.” (Ibid., p. 30-31). 

236 Ibid., p. 32. 
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A consensualidade reside na construção do acordo restaurativo, respeitadas as regras 

da prática aplicada, inclusive de confidencialidade. O consenso é perseguido para o desfecho 

do encontro, obtido com o auxílio das técnicas de negociação, utilizadas pelo mediador ou 

facilitador como instrumentos de comunicação na administração do conflito. 

O resultado bem-sucedido da prática restaurativa traduz-se em ganhos para ambas  

as partes, desfecho que se consegue pelo diálogo, pelo entendimento e pelo cumprimento  

das responsabilidades assumidas. É relevante, outrossim, no acordo estabelecido, que  

as obrigações sejam razoáveis e proporcionais ao dano. No caso de não haver avença, 

prossegue-se o procedimento tradicional a ser encerrado com uma decisão judicial, na qual 

uma das partes perde, e a outra ganha. 

As partes devem acordar com relação aos fatos fundamentais do caso em conflito.  

A participação do agressor não poderá ser utilizada como confissão do delito. Assim, esse fato 

não poderá ser apontado como meio de prova, no procedimento penal futuro (art. 8º). 

Deve-se levar em consideração as diferenças das partes que resultem numa 

disparidade de posições, bem como a segurança pessoal delas, princípios, manifestados nos 

arts. 9º e 10. Na hipótese de não ser apropriado e possível o processo restaurativo para 

determinado caso, este deve ser encaminhado à justiça, a fim de receber seu trâmite sem 

demora. Nessa oportunidade, os funcionários da justiça deverão estimular o ofensor a assumir 

a responsabilidade do fato praticado e a reintegração deste e da vítima na comunidade  

(art. 11). Deflui, como princípio desse contexto, além dos enunciados contidos, a celeridade. 

3) Funcionamento de programas de Justiça Restaurativa 

A ONU recomenda aos Estados-membros a adoção de diretrizes e normas que 

disciplinem o uso de programas de Justiça Restaurativa, respeitando os princípios ora tratados 

e: i) as condições para a remissão de casos nos programas restaurativos; ii) a administração 

dos casos após o processo restaurativo; iii) a capacitação dos facilitadores; iv) a gestão dos 

programas; v) as normas e as regras que regerão o funcionamento dos programas restaurativos 

(art. 12). 

Nos programas e processos restaurativos, deve-se aplicar as garantias procedimentais 

básicas, preservando o tratamento igualitário entre a vítima e o ofensor: i) as partes devem ter 

acesso a consultar os advogados em relação aos processos restaurativos, bem como ao 

intérprete e ao tradutor, se for o caso, segundo a lei nacional. Os menores devem ser assistidos 

pelos pais ou responsáveis; ii) é assegurado às partes a informação sobre seus direitos, 
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processo restaurativo e suas consequências; iii) não se deve coagir ou dar tratamento desleal 

às partes para participar do processo restaurativo (art. 13). 

Outro princípio destacado é o da confidencialidade durante a prática restaurativa  

(art. 14), ressalvada a hipótese se a discussão ocorrer em público. O diálogo produzido 

durante a prática restaurativa permeia-se sob o manto do sigilo, a fim de assegurar a 

confidencialidade da comunicação. Como consequência, tem-se um ambiente para uma 

conversa aberta, sincera e sem receios de se levar adiante para o processo, em caso de 

insucesso do pacto. 

A ONU ressalta a necessidade de acompanhar os resultados dos acordos feitos nos 

processos restaurativos ou deles serem incorporados a decisão judicial. Nessa última hipótese, 

o resultado possui força de sentença, o que impedirá o restabelecimento de novo processo 

judicial sobre os mesmos fatos (art. 15). 

Quando o caso não tiver o desfecho com um acordo, a despeito de ter se submetido ao 

processo restaurativo, ele deve ser remetido à justiça criminal a fim de receber uma decisão 

dando continuidade ao procedimento (art. 16). 

O descumprimento do acordo restaurativo deve ser devolvido ao programa ou ao 

processo penal tradicional, no caso de previsão legal nesse sentido. Tal descumprimento não 

pode ser elemento que venha justificar a condenação mais severa em procedimento criminal 

futuro (art. 17). 

A ONU disciplina ainda sobre a ética do facilitador. Este terceiro deve desempenhar 

suas funções com imparcialidade e com respeito às partes. Deve preservar pelo equilíbrio e 

mútuo respeito das partes entre si no ambiente restaurativo, de modo a estimular uma solução 

consensual para o caso (art. 18). O mediador deve conhecer a cultura da localidade onde atua 

e deve ser treinado, quando possível, para exercer tais funções (art. 19). 

4) Desenvolvimento contínuo de programas de Justiça Restaurativa 

A ONU estimula os Estados-membros à adoção de medidas estratégicas na  

Política Nacional de Desenvolvimento da Justiça Restaurativa, bem como à promoção e à 

disseminação dessa cultura entre os operadores do sistema criminal e entre as comunidades 

locais (art. 20). 

Para o desenvolvimento da Justiça Restaurativa, a ONU recomenda consultas 

regulares aos profissionais da justiça criminal e aos administradores dos programas, no 

sentido de estabelecer uma compreensão comum e de melhorar a efetividade dos processos 
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restaurativos e seus resultados, assim como expandir a aplicação dos programas e introduzir 

na prática criminal tal cultura (art. 21). 

Os Estados-membros em parceria com a sociedade civil deverão promover pesquisas  

e avaliações, a fim de mensurar se os programas restaurativos são complementares ou 

alternativos ao processo penal e se contabilizam resultados positivos para as partes. Tais 

pesquisas, ainda, devem orientar a necessidade de possível modificação do programa, quando 

necessário (art. 22). 

Princípio bastante citado na doutrina237 é o da complementaridade, no sentido de que a 

Justiça Restaurativa pode ser compatível com a justiça criminal, ora se aplicando de modo 

alternativo, nos crimes de menor densidade; ora se utilizando de forma adjacente, nas graves 

criminalidades tradicionais. 

Nessa última hipótese, as ferramentas da Justiça Restaurativa não evitam o processo 

criminal, a despeito dele prosseguir, as partes podem utilizar prática restaurativa que lhes 

beneficie, de alguma forma ou o próprio processo judicial. Nesse contexto, Ferreira fala numa 

dupla complementariedade entre o sistema de justiça “oficial” e as ferramentas da Justiça 

Restaurativa.238 

5) Cláusula de salvaguarda 

Por fim, a ONU assenta a subsidiariedade da resolução em estudo, para reforçar que 

nenhum dos princípios básicos enunciados deverá afetar os direitos da vítima ou do ofensor, 

positivado em norma nacional ou pelo direito internacional aplicável. 

No Brasil, durante o I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, foi elaborada a 

Carta de Araçatuba,239 no interior de São Paulo, onde o país positiva a sua participação ao 

movimento restaurativo, dispondo da adoção de conceitos e valores da Justiça Restaurativa. 

Posteriormente, a Carta foi ratificada em Brasília, na Conferência Internacional sobre Acesso 

à Justiça por Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, passando a ser intitulada Carta de 

Brasília, um marco para o sistema restaurativo brasileiro.240 

                                                 
237 Ver: FERREIRA, 2006, p. 38; LEAL, 2014, p. 94. 
238 “Se em sede geral devem coexistir como mecanismos de prevenção e administração de conflitos, no caso 

concreto, nada impede que eles funcionem em simultâneo e em satisfação dos interesses públicos e privados 
suscitados por uma mesma ofensa.” (FERREIRA, op. cit., p. 40). 

239 PENIDO, Egberto (Org.). Carta de Araçatuba. Princípios da Justiça Restaurativa. In: SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA, 2005, Araçatuba-SP. Anais... Araçatuba-SP: Ministério da 
Justiça, 2005. Disponível em: <http://jij.tjrs.jus.br/justica-restaurativa/carta-aracatuba>. Acesso em: 21 nov. 
2015. 

240 SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça Restaurativa e paradigma punitivo. Curitiba: Juruá Editora. 2009.  
p. 149. 
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Os princípios constantes na Carta de Brasília241 foram formulados de maneira não 

exaustiva e mantiveram as características contidas na Resolução nº 2.002/12, guardando 

simetria com as ideias estabelecidas no plano internacional. 

O Brasil está integrado à tutela dos Direitos Humanos com a adesão a quase todos  

os tratados e convenções internacionais. A par disto, é um dos signatários da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (Dudh), promulgada em dezembro e 1948, que estabeleceu 

valores e princípios a serem respeitados pelos Estados signatários. Tais Estados possuem o 

compromisso de inseri-la na legislação, com base precípua na valoração do homem como 

“centro da vida em sociedade”.242 A Justiça Restaurativa possui relação direta com os direitos 

humanos e o princípio da dignidade humana. 

3.4 SUJEITOS AFETADOS PELA INFRAÇÃO 

3.4.1 Vítima 

É importante destacar que o movimento vitimista possui liames com a Justiça 

Restaurativa, por haver inspirado princípios restaurativos, mas tal movimento não adotou os 

princípios restaurativos tampouco participou diretamente do surgimento da Justiça 

Restaurativa. Portanto, deve-se ter cautela ao examinar a relação entre os movimentos da 

vitimologia e da Justiça Restaurativa.243 Esse modelo restaurador, além de se preocupar com a 

vítima, dedica-se, também, ao agressor e à comunidade. 

                                                 
241 Carta de Brasília: “- Plenas e precedentes informações sobre as práticas restaurativas e os procedimentos em 

que se envolverão os participantes; - Autonomia e voluntariedade na participação em práticas restaurativas, 
em todas as suas fases; - Respeito mútuo entre os participantes do encontro; - Corresponsabilidade ativa dos 
participantes; - Atenção às pessoas envolvidas no conflito com atendimento às suas necessidades e 
possibilidades; - Envolvimento da comunidade, pautada pelos princípios da solidariedade e cooperação; - 
Interdisciplinaridade da intervenção; - Atenção às diferenças e peculiaridades socioeconômicas e culturais 
entre os participantes e a comunidade, com respeito à diversidade; - Garantia irrestrita dos direitos humanos e 
do direito à dignidade dos participantes; - Promoção de relações equânimes e não hierárquicas; - Expressão 
participativa sob a égide do Estado Democrático de Direito; - Facilitação feita por pessoas devidamente 
capacitadas em procedimentos restaurativos; - Direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações 
referentes ao processo restaurativo; - Integração com a rede de políticas sociais em todos os níveis da 
federação; - Desenvolvimento de políticas públicas integradas; - Interação com o sistema de justiça, sem 
prejuízo do desenvolvimento de práticas com base comunitária; - Promoção da transformação de padrões 
culturais e a inserção social das pessoas envolvidas; - Monitoramento e avaliação contínua das práticas na 
perspectiva do interesse dos usuários internos e externos.” (PENIDO, Egberto (Org.). Carta de Brasília. 
Princípios e valores de Justiça Restaurativa. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL “ACESSO À 
JUSTIÇA POR MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS”, 2005, Brasília. Anais... 
Brasília: Ministério da Justiça, 2005. Disponível em: <www.mj.gov.br/reforma/eventos/conf_internacional/ 
carta%20de%20brasilia%2001072005.pdf> Acesso em: 22 nov. 2015). 

242 GURGEL, 2010, p. 75. 
243 JACCOUD, 2005, p. 165. 
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Sem embargo dos conhecimentos da criminologia, o sofrimento da vítima de um  

crime é um ponto que merece ser tratado e encontra espaço fértil na abordagem restaurativa. 

Nesse sentido, Zehr enfatiza que o crime é essencialmente uma violação do ser, uma 

dessacralização daquilo que se é, daquilo em que se acredita, do espaço privado. A infração 

fere dois pressupostos fundamentais sobre os quais a vida é calcada: o primeiro na crença de 

que o mundo é um lugar ordenado e dotado de significado e, o segundo, na crença na 

autonomia pessoal.244 

Os efeitos psicológicos do crime podem ser mais graves que a perda física. Visando à 

recuperação, as vítimas precisam do ressarcimento por seus prejuízos financeiros e materiais, 

de respostas para o ocorrido e de oportunidades para expressar e validar suas emoções. Além 

disso, as vítimas necessitam de empoderamento, a sensação de controle sobre seu ambiente,245 

retirado pela ação criminosa. 

Portanto, um dos desafios da Justiça Restaurativa e seu primeiro foco é recolocar a 

vítima no centro da discussão e das soluções para a questão criminal sem permitir, com isso, o 

retorno à vingança privada, mas voltar sua preocupação para atender às suas necessidades e a 

reparar o dano causado. 

De outro lado, a Justiça Restaurativa também se preocupa em não constituir um  

espaço para revitimização. Nesse sentido, segundo o juiz da Vara da Infância e Juventude de 

Caxias do Sul, Leoberto Brancher,246 um dos grandes riscos do encontro restaurativo é a 

revitimização, portanto, o encaminhamento ou não do caso deve ser analisado com cautela, 

segundo os interesses e as necessidades da vítima. Da sua experiência, diz que a avaliação 

prévia quanto ao cabimento ou não e quanto ao caminho a seguir do encontro, deve ser 

avaliado e conduzido com muito respeito, responsabilidade e habilidade, com o escopo de 

possibilitar um espaço seguro e protegido para o encontro. 

Nesta via, a Justiça Restaurativa busca restabelecer as pessoas afetadas pelos ilícitos, 

amenizando o quanto possível os seus efeitos. Para tanto, verifica as necessidades da vítima 

relativa à informação, à validação, à vindicação, à restituição de bens, ao testemunho, à 

segurança e ao suporte.247 

As necessidades da vítima, dentro do processo restaurativo, segundo Zehr: i) a 

segurança, cuja prioridade é imediata; ii) a de trabalhar a recuperação e o restabelecimento, 
                                                 
244 ZEHR, 2008. p. 24. 
245 Ibid., p. 27-30. 
246 BRANCHER, Leoberto. Leoberto Brancher. Responsabilidade Social, 05 dez. 2009. Entrevista concedida  

a Cynthia Ribeiro. Disponível em: <http://www.responsabilidadesocial.com/entrevista/leoberto-brancher/>. 
Acesso em: 12 dez. 2015. 

247 ZEHR, op. cit., p. 27-30. 
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retornando a vítima ao controle da sua vida; iii) o seu empoderamento, à medida que se 

observa que tal valor contribui para definir necessidades e resultados ou, até mesmo, decisões 

no processo restaurativo; iv) de reparação do dano, o agressor deve se responsabilizar em 

restitui-lo.248 

O processo restaurativo ainda amplia o espaço de comunicação entre as partes.  

A vítima participa do encontro e estabelece diálogo com o agressor e, daí, pode-se extrair  

um consentimento mútuo, com um leque de possibilidades, como remorso, perdão e 

reconciliação.249 

Elucide-se que o encontro pode ser direto ou indireto. No primeiro, a vítima 

desempenha papel importante na definição dos termos e nas condições do acordo, se for o 

caso. Mas nem sempre é possível o encontro direto, por diversos fatores, inclusive quando o 

caso não indicar essa aproximação. Assim, quando o encontro for indireto, pode ser por 

correspondência, por vídeo ou, se realiza presencialmente, por meio de um representante da 

vítima,250 entre outras possibilidades de ocorrência, segundo as novas tecnologias. 

No espaço restaurativo, ainda, não se permite a sobreposição dos interesses da vítima 

sobre o agressor, nem é possível operacionalizar seus interesses como meio de vingança e 

retaliação. Apesar de a vítima ter voz ativa, a Justiça Restaurativa tenta equacionar e envolver 

os principais interessados, vítima, ofensor e comunidade, garantindo o respeito aos direitos 

fundamentais de todos. 

A prática restaurativa, que promove encontro, pode ser dentro ou fora do Judiciário. 

No caso de acontecer nas instâncias judiciais, percebem-se várias reivindicações das vítimas 

para atender às suas necessidades: i) não desejam informações genéricas, estão interessadas 

em todas as medidas adotadas para correção da injustiça; ii) almejam ser consultadas e 

envolvidas no processo; iii) requerem que lhes seja conferida a participação ativa e o direito 

ao ressarcimento dos danos sofridos, para enfim, se sentirem satisfeitas com a tutela 

jurisdicional. 

Esse movimento devolve à vítima um papel ativo e dinâmico na resposta ao crime. 

Morris251 afirma que a restauração para a vítima significa a recomposição da segurança, da 

dignidade, do autorrespeito e do senso de controle. Os resultados das pesquisas apontam que 

vítimas que participam do processo restaurativo têm expressivos graus de satisfação com os 

acordos reparativos, pequenos níveis de medo e aparentam compreender o motivo pelo qual o 

                                                 
248 ZEHR, 2012, p. 79-80. 
249 Ibid., p. 80. 
250 Ibid., p. 38. 
251 MORRIS, 2005, p. 448. 
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crime ocorreu e se é possível sua reincidência. A mencionada autora ainda apresenta o 

resultado de vinte e dois estudos, analisando a efetividade de trinta e cinco programas de 

Justiça Restaurativa, em que as vítimas, participantes de processos restaurativos, ficaram 

significativamente mais satisfeitas do que aquelas que participaram do processo da justiça 

tradicional. 

Vale registrar, outrossim, a experiência da Inglaterra, por ser líder no desenvolvimento 

de programas locais de apoio a vítimas, usando voluntários que oferecem apoio e assistência 

aos ofendidos durante o processo judicial e na busca da recuperação do dano.252 

Por fim, a Justiça Restaurativa propicia uma mudança de atitude da vítima com seu 

ofensor, de profundas raízes psicológicas e transcendentais. O encontro direto e pessoal 

humaniza a experiência traumática e a torna mais compreensível, visto que o confronto 

imediato com o agressor, “não é inimigo sem rosto”. Isso possibilita a associá-lo a pessoas  

da sua comunidade, devolve ao crime sua dimensão doméstica, interpessoal, humana e 

comunitária,253 facilitando a construção da paz. 

3.4.2 Agressor 

Na abordagem restaurativa, o segundo maior foco é a responsabilização do agressor.254 

Nesse sentido, trabalha-se a responsabilização e a reparação dos danos causados às vítimas 

diretas e indiretas. Esse objetivo se desenvolve dentro do processo restaurativo que são 

inclusivos e colaborativos, voltados a atender, também, às necessidades do agressor, o que o 

favorece a assumir a culpa e sentir responsável pelo delito cometido. 

Nessa linha de raciocínio, Zehr atribui à Justiça Restaurativa a conscientização sobre 

os limites e subprodutos negativos da punição, ao sustentar que a sanção não corresponde  

a real responsabilização. Esta, segundo o autor, consistiria no agressor perceber os atos 

praticados, estimulá-lo a compreender o impacto de suas ações, os danos causados e  

fomentá-lo a corrigir o que for possível.255 

A justiça criminal não tem conseguido, com sua racionalidade de crime-castigo, que os 

condenados se sintam responsáveis pelo delito cometido e se esforcem em reparar o dano 

cometido. Os condenados de justiça, como se sentem estigmatizados e rotulados pelo cárcere, 

e, percebendo logo que não há possibilidade de ressocialização e de reintegração à sociedade, 

                                                 
252 ZEHR, 2008. p. 31. 
253 MOLINA; GOMES, 2000, p. 455-456. 
254 ZEHR, 2012, p. 27. 
255 ZEHR, loc. cit. 
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como promete o sistema, possuem uma resposta defensiva de negação de responsabilidade, ao 

mesmo tempo que se sentem vítimas do próprio sistema e da sociedade. Consequentemente, 

ao cumprirem a pena, os detentos deixam os presídios se sentindo que nada mais “deve” a 

sociedade, sem, na maioria dos casos, nunca ter assumido qualquer responsabilidade perante a 

vítima, seja de diálogo ou de reparação de dano. 

Nesse contexto, a Justiça Restaurativa tem, como objetivo, conseguir que o infrator se 

responsabilize e, consequentemente, faça a reparação do dano à vítima e/ou à comunidade, 

como algo lógico e normal de qualquer pessoa que cometeu um mal. Deve-se fomentar, no 

espaço restaurativo, o sentimento de culpa, como um sentimento de responsabilidade e 

remorso. Essa culpa revela dois aspectos básicos para a Justiça Restaurativa: o sentimento das 

vítimas que a justiça foi feita e a assunção da responsabilidade pelo infrator de querer reparar 

o dano. Essa abordagem, assim, oferece ao infrator a oportunidade de fazer algo justo e 

correto, assumindo seus erros e enxergando o futuro de forma diferente.256 

Essa mudança de atitude do agressor constitui um importante passo para o processo de 

ressocialização. O encontro e a reconciliação com a vítima assumem grande relevância nessa 

escalada, ao mesmo tempo que a justiça tradicional sempre ignorou esse contato. O sistema 

oficial apostava que a punição, por meio de intervenção penal, seria capaz de ressocializar o 

condenado, fato não confirmado pela experiência empírica e pelos dados estatísticos. 

A Justiça Restaurativa oferece mecanismos de alto conteúdo pedagógico, horizontal, 

educativo, inovador e funcional, por meio da comunicação, propiciando ao agressor a 

participação ativa e assunção da responsabilidade pela sua conduta delitiva e, via de 

consequência, capaz de gerar a sua ressocialização e reinserção na comunidade, e a não 

reincidência, pela neutralização da violência. 

3.4.3 Comunidade 

A literatura estrangeira257 e a nacional258 asseguram um espaço relevante para a 

comunidade dentro do modelo restaurativo. A sua condição é de sujeito ativo a integrar o 

processo restaurativo, por meio de seus membros, sempre que possível. 

                                                 
256 DOMINGO, Virginia. Acerca de qué es justicia y como la restaurativa se acerca al ideal de justicia. Justicia 

Restaurativa por Virginia Domingo, 07 ago. 2015a. Disponível em: <http://blogdelajusticiarestaurativa. 
blogspot.com.br/2015/08/acerca-de-que-es-justicia-y-como-la.html>. Acesso em: 21 ago. 2015. 

257 Ver: JACCOUD, 2005, p. 176; ZEHR, 2012, p. 29. 
258 Ver: SANTOS, 2011, p. 62-63; TIVERON, Raquel. Justiça Restaurativa e emergência da cidadania na 

dicção do direito: a construção de um novo paradigma de justiça criminal. Brasília: Thesaurus, 2014. p. 338. 
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A justificativa da sua inclusão empreende duas dimensões: a primeira de vítima 

indireta na medida em que a infração atinge sua ordem, seus valores e sua confiança; a 

segunda de participação na administração do conflito, por exercer um importante papel a 

desempenhar de responsabilidade na condução das necessidades de todos os envolvidos. Essa 

última função reflete a noção da comunidade atual de vir a preencher o vazio pela ausência 

progressiva do Estado em suas atividades de regulação e controle do crime.259 Nesse contexto, 

a Justiça Restaurativa concede à comunidade duplo viés: vítima e gestora de conflito. 

A primeira premissa – a comunidade enquanto vítima secundária do crime – consiste  

na orientação que desloca o conceito clássico de ofendido, no qual o Estado é a entidade 

atingida, para aproximá-lo da realidade, ou seja, das pessoas afetadas concretamente pela 

criminalidade, tanto a vítima direta como a comunidade da qual faz parte260. 

Jaccoud tece uma discussão jurídica de diversos autores estrangeiros a respeito  

dos aspectos para conceituar a noção de comunidade. Diz a autora, para alguns (McCold  

e Galaway), é incontroverso que os agressores e vítimas sejam membros de diversas 

comunidades e organizações informais, como por exemplo: organizações escolares, 

profissionais e religiosas; ou comunidades locais mais formais, como bairro e distrito.  

A autora continua dizendo que (Crawford) esta definição não é tão simples à vista do contexto 

das mutações na sociedade pós-moderna particularmente marcada pelo o individualismo e 

sociedade civil. Destaca ainda o pensamento de Crawford pelo paradoxo vivenciado nos dias 

atuais, jamais se falou tanto de comunidade em uma sociedade marcada pela ruptura de laços 

comunitários e pelo crescimento do individualismo.261 

Nesse sentido, Sica262 chama atenção para os grandes centros, em virtude de o 

conceito de comunidade se encontrar perdido, enfatizando que as relações pessoais estão, 

cada vez mais pulverizadas; os centros de convivências, além de raros, são estreitos e 

excludentes. Em face desse cenário, a proposta restaurativa tenta resgatar as relações nas 

comunidades, fortalecendo laços, inclusive no inevitável conflito. 

Para Jaccoud, essa persistência em manter a comunidade como protagonista na 

abordagem restaurativa, revela-se na necessidade de inseri-la no contexto de transformação  

do papel do Estado e da sua dificuldade em manter as funções de controle da ordem 

pública.263 

                                                 
259 CRAWFORD, 1997 apud JACCOUD, 2005, p. 166. 
260 JACCOUD, 2005, p. 176. 
261 JACCOUD, loc. cit. 
262 SICA, 2007, p. 114. 
263 JACCOUD, op. cit., p. 176. 
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Isso significado dizer que, a segunda premissa recai no papel da comunidade em 

contribuir com o Estado na recomposição do tecido social afetado pela transgressão, à medida 

que pode gerir e dar suporte às necessidades e potencialidades outras surgidas do conflito, de 

diversas formas, inclusive com a intervenção efetiva de uma rede de atendimento fundada em 

políticas públicas. 

Essa forma de parceria da comunidade com o Estado no controle da ordem pública 

pode ocorrer pela implantação, promoção e aplicação de programas restaurativos, revelando 

um significativo eixo de participação democrática dos cidadãos na regulação social. 

No Brasil, há programas de Justiça Restaurativa implantados por municípios nas suas 

esferas de atuação. Paralelamente, alguns Tribunais de Justiças Estaduais implantaram os 

programas de justiça comunitária264 em diversos bairros, particularmente nos mais carentes, 

ao capacitar líderes e membros comunitários na orientação de direitos e de pacificação de 

conflitos, não criminais. Com isso, consequentemente, obteve-se uma cultura pacífica e 

democrática, desenvolvida nas comunidades com tendência a prevenção de crimes. 

Nesse cenário, Zehr destaca que a justiça precisa oferecer às comunidades: i) na 

condição de vítima secundária, atenção às suas preocupações; ii) condições de construir e 

desenvolver um senso comunitário e de responsabilidade recíproca; iii) incentivo para 

desempenhar suas obrigações em prol do bem-estar da comunidade, inclusive em relação à 

vítima e ao ofensor, e condições de implementar ações que promovam o convívio saudável.265 

Domingo considera cada membro da comunidade uma peça da engrenagem da 

máquina e, para ela funcionar bem, é necessário que tais peças não se quebrem, ou seja,  

que os laços não se rompam. Contudo, quando um crime ocorre, duas partes essenciais  

são separadas e etiquetadas uma como vítima e outra como agressor, afetando assim, a 

máquina, o grupo. A comunidade passa a sofrer e sentir esse desequilíbrio, ao perceber, 

gradativamente, os relacionamentos se enfraquecerem.266 

                                                 
264 A experiência da justiça comunitária no TJDFT foi desenvolvida nas regiões administrativas da Ceilândia e 

de Taguatinga, cidades satélites de Brasília. Nasceu a partir do Juizado Especial Cível Itinerante do TJDFT, 
diante da constatação da falta de conhecimento dos cidadãos em relação aos seus direitos. A atividade 
desenvolvida pelo programa está assente em três eixos: 1) educação dos direitos; 2) mediação comunitária; e 
3) animação de redes sociais e direitos humanos. (FOLEY, Gláucia Falsarella (Org.). Justiça Comunitária: 
uma experiência. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
2010. p. 23-25). 

265 ZEHR, 2012, p. 29. 
266 Domingo ainda expõe: “Quiere sentirse reparada, y para ella, esto se traduce en la posibilidad de recuperar a 

víctima e infractor como dos personas nuevas y productivas. Necesita sentir que hay menos probabilidades de 
que el infractor vuelva a cometer un nuevo delito, de esta forma se previene que otros miembros se conviertan 
en víctimas y se consigue así una sociedad más segura y con más confianza en cada uno de sus miembros. La 
comunidad en conjunto y cada uno de sus miembros en particular recuperan su sentimiento de seguridad y de 
confianza en los demás. No todos los que nos rodean son potenciales infractores y además corremos menos 
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Sob outro argumento, a participação da comunidade ainda se insere no sistema  

de justiça criminal, estando assente nas Regras de Tóquio267, na aplicação das penas e 

medidas alternativas. A participação comunitária, no cumprimento de medidas não privativas 

de liberdade, constitui ferramenta valiosa e um dos meios de reforçar os laços entre  

os agressores, seus familiares e a comunidade, desenvolvendo o senso comunitário e 

promovendo proteção e segurança para seus membros.268 

Além disso, a Justiça Restaurativa almeja que a comunidade compreenda as causas do 

comportamento do transgressor, promova o bem-estar comunitário, prevenindo, assim outros 

crimes.269 Nessa configuração, a comunidade participa da democratização do sistema 

criminal, zela pelo equilíbrio de seu grupo, gerencia o conflito penal e suas consequências, no 

que couber, fortalece as relações de seus membros e atende às necessidades dos atingidos  

pelo conflito, com o objetivo de promover uma sociedade mais pacífica, mais justa e  

mais saudável. 

3.5 TÉCNICAS RESTAURATIVAS 

No presente trabalho, serão tratadas algumas das técnicas restaurativas existentes, 

amplamente denominadas como práticas restaurativas, utilizadas no âmbito da Justiça 

Criminal e da Justiça Juvenil. Não obstante a existência de diversas técnicas e programas 

restaurativos mapeados, nada impede que novos modelos surjam, ora como aperfeiçoamento 

dos já existentes ora como inovação, bastando, para tanto, que sejam respeitados os princípios 

e valores acima já esboçados. 

                                                                                                                                                         
riesgo de convertirnos en víctimas. La comunidad además no solo como víctima tiene una serie de 
necesidades sino también tiene obligaciones como la de procurar a sus miembros un lugar pacifico donde 
vivir en paz. A través de la Justicia Restaurativa, la comunidad, evitando que todo se gestione exclusivamente 
por el Estado, se hace responsable en cómo intentar ‘sanar’ a los afectados por el delito, tanto directamente 
como indirectamente. Así conseguiremos una comunidad más pacífica, madura y responsable.” (DOMINGO, 
Virginia. La comunidad en la justicia: victima pero también responsable por el bienestar de sus miembros. 
Justicia Restaurativa por Virginia Domingo, 10 ago. 2015b. Disponível em: <http://blogdelajusticia 
restaurativa.blogspot.com.br/2015/08/la-comunidad-en-la-justicia.html>. Acesso em: 13 ago. 2015). 

267 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Regras mínimas padrão das Nações Unidas para a 
elaboração de medidas não privativas de liberdade (Regras de Tóquio). Resolução 45/110, de 14 de dezembro 
de 1990. In: BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Normas e princípios das Nações 
Unidas sobre prevenção ao crime e justiça criminal. Brasília: Secretaria Nacional de Justiça, 2009. p. 114-
123. 

268 PASSOS, Luísa de Marilac Xavier dos; PENSO, Maria Aparecida. O papel da comunidade na aplicação e 
execução da justiça penal. Brasília: Escola Superior do Ministério Público da União, 2009. p. 26. 

269 ONU, 2002, online. 
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3.5.1 Mediação Vítima-Ofensor 

A mediação criminal é uma forma autocompositiva de interesses e não de definição  

de direitos. Apesar dessa manifestação encontrar as suas raízes em atividades espontâneas  

e milenares de intervenção humana, recentemente ela foi aperfeiçoada, desenvolvida e 

integrada às novas metodologias e estruturas organizacionais, chegando-se, inclusive,  

a ser tratada pela doutrina como uma nova ciência interdisciplinar de Mediação ou 

“Medialogia”.270 

A Mediação Vítima-Ofensor (MVO) consiste em uma das técnicas restaurativas 

apresentada, cujo processo de resolução de conflitos conta com a intermediação de um 

terceiro imparcial, que auxilia as partes com a possibilidade de construir um acordo, pelo 

diálogo e escuta ativa. Para tanto, o processo, apenas, acontece com o consentimento livre e 

informado das partes. 

Moore pontua que, além de tratar questões fundamentais, “a mediação pode também 

estabelecer ou fortalecer relacionamentos de confiança e respeito entre as partes ou encerrar 

relacionamentos de uma maneira que minimize os custos e os danos psicológicos”271. Dos 

seus ensinamentos, acentua ser o mediador uma terceira parte envolvida indiretamente na 

disputa. Esse ponto, afirma o referido autor, é um fator crítico no manejo e na resolução de 

conflito, por contar com a participação de uma pessoa externa, com novas perspectivas em 

relação às questões em colisão e a processos mais eficientes para conduzir e construir a 

solução dos problemas. 

O mediador é um terceiro neutro e imparcial, cuja tarefa é facilitar a comunicação dos 

interessados durante a prática restaurativa. Para exercer esse ofício, o mediador deve contar 

com uma capacitação técnica e adequada relativa às problemáticas dos atingidos pelo crime. 

No âmbito criminal, a MVO, diferentemente das outras áreas, pressupõe o 

reconhecimento prévio de admissão de responsabilidade pelo agressor e das consequências  

do crime para a vítima.272 A MVO tem como um dos seus focos a vítima e a busca da 

reparação dos seus danos. Em relação à vítima, a primeira análise deve ser sobre sua 

capacidade para defender seus próprios interesses. Superada essa fase de forma positiva, a 

                                                 
270 FERREIRA, 2006, p. 41. 
271 MOORE, Christopher. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Trad. 

Magda França Lopes. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. p. 29. 
272 MARQUES, Frederico Mayano; LÁZARO, João. A mediação vítima-infractor e os direitos e interesses das 

vítimas. In: PELIKAN, Christa; MARQUES, Frederico Moyano; LÁZARO, João; ALMEIDA, Carlota 
Pizarro de; LUÍS, Antero; PINTO, João Fernando Ferreira; et al. A introdução da mediação vítima-
agressor no ordenamento jurídico português. Coimbra: Almedina, 2005. p. 28. 
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vítima deve consentir livremente e ser informada sobre a prática, seu procedimento e 

possíveis resultados. E, quando aderir à mediação, deve ser preparada, no sentido de 

diagnosticar suas necessidades e mensurar suas expectativas e, ainda, confrontar esses 

elementos com a experiência real de envolvimento nesse processo.273 

No encontro, a vítima relata os acontecimentos na sua versão, coloca seus sentimentos, 

o impacto e as consequências da ofensa em sua vida. Com base nesse conhecimento, procura-

se alcançar um acordo a fim de reparar ou minimizar os efeitos do crime em sua vida. 

Portanto, assume importância sua participação, para dizer as suas necessidades e no que o 

agressor pode lhe repor. 

Por sua vez, os infratores realizam uma escuta ativa e são confrontados com as 

consequências do seu comportamento, para, então, assumirem as responsabilidades do fato. 

Esse requisito é polêmico, pelo fato de se pensar na existência da confissão de culpa, o que 

violaria o princípio da presunção de inocência. A opinião dominante encontra-se respaldada 

na Recomendação do Conselho da Europa, no sentido da aceitação do agressor em assumir 

algumas responsabilidades sobre fatos relevantes ocorridos, sem que isso importe na 

confissão da culpa.274 Aos infratores ainda lhe é concedida a oportunidade de relatar suas 

necessidades e como elas podem ser atendidas. 

Ademais, deve-se observar o momento mais apropriado para propor a mediação; nos 

crimes menos graves, pode ser próximo da ocorrência do fato; nos casos de maior gravidade, 

pondera-se para seu encaminhamento após a denúncia ou na fase prisional. No Brasil, o 

primeiro é utilizado nos crimes de menor potencial ofensivo, como forma de resolução do 

conflito penal. No segundo caso, na criminalidade mais grave, pode-se utilizar de forma 

adjacente ao sistema convencional de justiça criminal, após a formalização do processo, em 

momento pós-condenatório e no contexto prisional, desde que previamente aderido pelo 

condenado.275 

A mediação propõe ser um modelo transformador, baseado na linguagem, 

imparcialidade, consensualidade, confidencialidade e informalidade. Tal processo pode ser 

aplicado em qualquer fase do processo, mas, no Poder Judiciário brasileiro, em regra, são 

adotados, prioritariamente, dentro dos Juizados Especiais Criminais e, com iniciativas 

isoladas, nos crimes de maior gravidade.276 

                                                 
273 MARQUES; LÁZARO, loc. cit. 
274 Ibid., p. 31-35. 
275 FERREIRA, 2006, p. 31. 
276 Alguns atendimentos realizados em crimes mais graves pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de 

Cidadania e do Programa Justiça Restaurativa, do Núcleo Bandeirantes em Brasília-DF – TJDFT. 
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O resultado restaurativo da mediação pode estabelecer acordos, com vistas a buscar, 

sempre que possível, a reparação do dano e a responsabilização do agressor, observando,  

para tanto, a proporcionalidade277 entre a prestação acordada, se for o caso, e a infração 

correspondente. É importante que a prestação avençada não ultrapasse o que seria estipulado 

para a pena em abstrato daquele crime. O acordo restaurativo ainda não pode violar o 

princípio da dignidade humana, tampouco aviltar os direitos humanos, ou seja, não pode ser 

humilhante nem degradante. Por isso, deve passar pelo crivo do Judiciário, quando o 

procedimento restaurativo for decorrente de crime ou contravenção penal. 

No Brasil, a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, em parceria 

com o Pnud, propôs o projeto “Promovendo práticas restaurativas no sistema de justiça 

brasileiro”, e, ainda, apoiou o projeto de MVO, junto aos Juizados Especiais Criminais do 

Núcleo Bandeirantes, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), 

em Brasília, em 2005. Isso teve como resultado a criação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e de Cidadania e do Programa de Justiça Restaurativa. 

A partir da Resolução nº 125/2010 do CNJ, a MVO passou a ser parte da capacitação 

dos instrutores do CNJ para ministrar cursos e disseminar essa prática restaurativa dentro dos 

Tribunais de Justiça brasileiros. 

A mediação, nesse contexto, tem, como escopo, restabelecer a comunicação entre  

os lados envolvidos no conflito, com a finalidade concreta de realizar um projeto de 

reorganização dos relacionamentos ou de sua extinção, alcançando o resultado mais 

satisfatório possível para todos os interessados. Nessa perspectiva, o processo mediativo não 

oferta, apenas, a oportunidade de uma conciliação, mas também a possibilidade de abrir 

espaços comunitários, a fim de refazer o processo de regulação social de forma negociada.278 

3.5.2 Círculos Restaurativos 

Os Círculos Restaurativos estão ligados às tradições indígenas do Canadá e dos 

Estados Unidos,279 decorrentes dos círculos de diálogos. Para os indígenas, essa prática 

consiste em reunir em formato de roda para promover discussão sobre as questões relevantes 

das tribos. Esse ritual é cultuado no mundo inteiro pelos povos indígenas. 
                                                 
277 Sobre a o princípio da proporcionalidade ver as obras de: GOMES, Mariângela Gama Magalhães. O 

princípio da proporcionalidade no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003; BARROS, 
Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 
restritivas de direitos fundamentais. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. 

278 SICA, 2011, p. 163. 
279 ACHUTTI, 2014, p. 29. 
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Há mais de trinta anos, os círculos vêm sendo praticados nas sociedades 

contemporâneas em grupos pequenos não indígenas. Em trabalho pioneiro de Yukon, no 

Canadá, no início da década de 1990, a experiência dos círculos foi levada para contextos e 

processos públicos.280 

Nos Estados Unidos da América (EUA), Pranis enfatiza que a implantação dos 

Círculos de Construção de Paz281 se lastreou na filosofia da Justiça Restaurativa, incluindo 

todos os envolvidos no conflito (vítima, ofensor e comunidade), a fim de compreender os 

danos e repará-los. Assim, o processo de Círculo passou para dentro da missão da justiça 

criminal, envolvendo os atingidos pelo crime em parceria com o Poder Judiciário. A autora 

aponta como objetivos dos Círculos: desenvolver sentença com obrigações para os agressores, 

auxiliando-os no cumprimento, bem como prevenir crimes futuros reforçando a comunidade. 

Nesse contexto, os círculos restaurativos, igualmente chamados, de sentencing circles, 

peacemaking circles ou community circles, possuem finalidades distintas, cada um com a sua 

peculiaridade. Esses círculos podem ocorrer em diversas etapas do processo criminal, ou seja, 

antes da instauração da ação penal (diversion), antes do processo (précourt), depois da 

instrução e antes da sentença (post-adjudication), na condição de sentença ou após sua 

prolatação (post-sentence).282 

Os sentencing circles, notadamente aplicados nos EUA e no Canadá, promovem a 

reconciliação entre vítima e ofensor, por meio da comunidade se manifestando sobre 

determinado fato ou conduta, podendo essa opinião ser considerada pelo juiz. Nesse tipo de 

círculo, a filosofia é curar as feridas provocadas pelo fato delituoso, convertendo, se possível, 

o próprio agente, inclusive ele pode envergonhar-se pela sua conduta, arrependendo-se e não 

voltando a reincidir.283 

                                                 
280 PRANIS, Kay. Processos circulares: teoria e prática. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 

2010. p. 19-20. 
281 Pranis descreve os Círculos de Construção de Paz: i) reunindo pessoas do seguinte modo: “todos sejam 

respeitados; todos tenham igual oportunidade de falar sem serem interrompidos; os participantes se expliquem 
contando sua história; todos são iguais. Ninguém é mais importante que o outro; aspectos emocionais e 
espirituais da experiência individual são acolhidos;” ii) a utilidade do Círculo se dá, quando duas ou mais 
pessoas: “precisam tomar decisões conjuntas; discordam; precisam tratar de uma experiência que resultou em 
danos para alguém; querem trabalhar em conjunto como uma equipe; desejam celebrar; querem partilhar 
dificuldades; desejam aprender uns com os outros; iii) o Círculo destina-se a conter: “raiva, frustração, 
alegria, dor, verdade, conflito, visões de mundo diferentes, sentimentos fortes, silêncio e paradoxos”. (Ibid., p. 
20-21). 

282 PALLAMOLLA, 2009, p. 119. 
283 Robalo aduz o fato do processo de círculo ter se originado nas tribos indígenas envolve um certo misticismo: 

“o processo inicia-se com uma oração conjunta, sendo explicado pelo moderador aos participantes que quem 
tiver nas suas mãos um determinado objeto (uma ‘talking stone’) poderá falar ininterruptamente, seja essa 
pessoa a vítima, o agente ou qualquer presente que como membro da comunidade, poderá dizer o que lhe 
aprouver a propósito da conduta daquele e do mal que a mesma causou a todos e a cada um em particular, 
bem como opinar sobre a sanção que deveria ser aplicada ao agente. Note-se que, da mesma forma como fala 
‘quem quiser’, falará também ‘se quiser’. Por fim, a conferência será encerrada com uma oração.” (ROBALO, 
2012, p. 69). 
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Em relação aos círculos de sentença, Jaccoud diz que tal círculo se insere no modelo 

de Justiça Restaurativa, quando os membros da prática recomendarem ao juiz a adoção de 

medidas restaurativas.284 Contudo, se o círculo de sentença recomenda a prisão sem medida 

restaurativa, o modelo deixa de ser restaurativo e passa a ser retributivo. 

Os círculos, a despeito de terem se oficializado no espaço do Poder Judiciário, estão 

migrando para outros contextos para enfrentar diferentes problemas. Nesse sentido, Pranis 

refere-se a vários tipos de círculos, tais como: Diálogo, Compreensão, Restabelecimento, 

Sentenciamento, Apoio, Construção do Senso Comunitário, Resolução de Conflitos, 

Reintegração e Celebração.285 

Os círculos partem de uma premissa básica de que existe uma vontade universal do  

ser humano de estar conectado uns aos outros de forma positiva. Os valores do círculo 

decorrem desse sentimento humano de promover laços benéficos uns com os outros. Dessa 

interconexão, resultam os elementos estruturais dos círculos, para formar um ambiente 

seguro, capaz de vincular as pessoas de modo positivo, mesmo diante das adversidades.286 

São cinco elementos-chaves dos círculos: i) cerimônia – ato de abertura287 e 

encerramento dos círculos. No início do círculo, os participantes são convidados a entrar em 

contato com os valores, estimulando-os a falar a verdade sobre o acontecimento, despido de 

censuras. No término dos trabalhos, há o reconhecimento do esforço desenvolvido no círculo. 

Esse espaço destina-se ao ajuste de cada círculo e sua identificação cultural; ii) orientações – 

são os compromissos assumidos pelos integrantes de comportamento durante o círculo. Tal 

dinâmica construtiva é apresentada pelo facilitador, mas adotada e sugerida consensualmente 

pelos componentes do círculo; iii) bastão da fala – é um objeto simbólico que permite ao  

seu detentor o poder de falar sem interrupção e de receber uma escuta respeitosa durante  

sua intervenção. O integrante possuidor do bastão pode ainda preferir ficar calado ou oferecer 

um período de silêncio e, depois, passar o bastão adiante. Mais do que um símbolo, o bastão 

da fala ordena o diálogo e gerencia a manifestação de emoções difíceis sem que o processo 

corra o risco do descontrole; iv) facilitação/guarda – o facilitador ou o guardião possui o papel 

de iniciar o círculo de forma respeitosa e segura, envolvendo os integrantes na divisão  

de responsabilidade e monitorando o trabalho do grupo; v) processo decisório consensual –  

                                                 
284 JACCOUD, 2005, p. 171. 
285 PRANIS, 2010, p. 29. 
286 PRANIS, loc. cit. 
287 “A cerimônia de abertura no Círculo cria a base para o diálogo, cria a sensação de conexão e coletividade e 

abre as portas para o ingresso no clima do Círculo.” (GRECCO, Aimée; ASSUMPÇÃO, Cecilia Pereira de 
Almeida; BERNARDES, Celia; CLEAVER, Celia; MEIRELLES, Cristina Assumpção; PETRESKY, Dora; 
et al. Justiça Restaurativa em ação: práticas e reflexões. São Paulo: Dash, 2014). 
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os círculos não são obrigados a tomadas de decisões, mas, quando o fazem são de modo 

consensual. O processo consensual possui o potencial de produzir resultados mais 

democráticos, na medida em que os participantes têm seus interesses levados em consideração 

e trabalhados para ser atendidos. Nesse caso, há a construção de uma decisão final.288 

Essa decisão final é obrigatoriamente consensual e, a exemplo da mediação, pode 

conter cláusula de responsabilidade para agressor, cuja prestação deve obedecer ao princípio 

da proporcionalidade em relação ao crime ou à contravenção cometidos. Portanto, quando for 

estipular o quantum seja numa multa e, especialmente, na prestação de serviço à comunidade, 

se deve observar o montante previsto para a sanção em abstrato do delito correspondente,  

para não se ir além do que a infração prevê, mas existe a possibilidade em ficar aquém do 

mínimo legal. 

O círculo é uma modalidade de democracia participativa, por permitir a presença  

de todos os lados envolvidos no conflito com voz ativa dentro desse espaço. Pallamolla 

exemplifica bem essa situação, ao mencionar os participantes do círculo como sendo a  

vítima e o infrator, suas respectivas famílias, pessoas ligadas à vítima e o infrator que desejem 

apoiá-los, representantes da comunidade interessados, assim como pessoas da justiça 

criminal.289 Na prática do círculo, a atenção será voltada para as necessidades das partes e da 

comunidade num viés holístico290 e reintegrador. 

3.5.3 Outras práticas restaurativas 

Entre outras práticas restaurativas, pode-se citar o “Apoio à vítima”, as “Conferências 

de Família”, “Comitês de paz” e “Conselhos de cidadania”. Aliás, outros modelos devem 

surgir com as necessidades dos casos ou poderão ser adaptados e alterados aos modelos 

existentes, de acordo com o problema a ser tratado. 

Pode-se dizer que o “Apoio à vítima” consiste num serviço ou programa destinado a 

amparar a parte que suportou o ônus do crime. A vítima, em sua grande maioria, após a ação 

sofrida, precisa ser tratada e cuidada, principalmente, para não vitimizar outras pessoas com 

seu trauma. O ofendido precisa continuar sua vida, sentindo-se seguro. A vingança vem do 

trauma não curado, portanto, é importante quebrar o ciclo. 

                                                 
288 PRANIS, 2010, p. 39-55. 
289 PALLAMOLLA, 2009, p. 120. 
290 “Significa totalidade. Considerar o todo levando em consideração as partes e suas inter-relações.” 

(MARCELO. Holístico. Dicionário inFormal, 05 mar. 2007. Disponível em: <http://www.dicionario 
informal.com.br/holístico/> Acesso em: 25 nov. 2015). 
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A Justiça Restaurativa oferece a possibilidade, mesmo sem a presença do ofensor, de 

atenção às necessidades das vítimas (vítima direta e comunidade), demonstrando que há 

interesse público com a situação de vitimização e de buscar alternativas para minorar, o 

máximo possível, os danos decorrentes da infração.291 

Os programas e serviços de apoio à vítima funcionam, em regra, visando, apenas, a 

auxiliar o sistema de justiça criminal.292 Na Justiça Restaurativa, tais serviços são de grande 

relevância por ter, como preocupação precípua, a vítima, seja direta ou indireta. 

As “Conferências de Família” foram adotadas oficialmente, pela primeira vez, pela 

Nova Zelândia para a justiça juvenil. Essa técnica apresenta-se com dois modelos básicos:  

i) court-referred, as ocorrências não vão para o sistema de justiça, sempre que possível  

(Nova Zelândia); ii) police-based, o encontro é intermediado pela família ou pela escola 

(Austrália e grande parte dos EUA). Essa técnica, inicialmente, utilizada apenas para os 

jovens, foi estendida para a justiça adulta, na modalidade de diversificação (diversion), 

método alternativo à justiça criminal para casos de crimes menos densos.293 

Participam dessa prática, a vítima e o ofensor, seus familiares e pessoas que lhe dão 

suporte, uma rede de apoio e de cuidado. Na Nova Zelândia, admite-se a prática mesmo que  

o menor não esteja presente. Não há essa exigência para sua realização. O procedimento 

utilizado é similar ao da MVO com escutas individuais pelos facilitadores, antes de reunir a 

vítima e o ofensor. Quando reunidos, os envolvidos manifestam seus pontos de vista, falam 

sobre o impacto do fato e decidem o que deve ser realizado para reparar o dano. Os resultados 

dos acordos podem incluir um pedido de desculpas, trabalho comunitário, reparação ou 

participação em programa destinado a jovens. As pesquisas demonstram o sucesso dessa 

prática, pelo índice de infratores que cumprem os combinados alcançados nas conferências,294 

manifestando mais eficiência e eficácia do que o sistema tradicional. 

Os “Comitês de Paz” são utilizados nas comunidades com duas preocupações: (i) a 

pacificação para resolver conflitos particulares; (ii) a construção de paz para trabalhar 

conflitos que atingem toda a comunidade. Assemelham-se a alguns tipos de círculos (de 

sentença e de cura), mas deles se diferenciam por tratar também questões de segurança na 

comunidade, em complemento à atividade governamental, por essa não ser suficiente. Os 

comitês de pacificação ainda trabalham com os conflitos antes de identificados como crimes 

pelas instâncias judiciais, e os comitês de construção da paz que enfatizam outras questões 

                                                 
291 ACHUTTI, 2014, p. 41. 
292 Ibid., p. 42. 
293 PALLAMOLLA, 2009, p. 117. 
294 Ibid., p. 117-119. 
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mais amplas da comunidade. Busca-se um modo deliberativo para esses tipos de problemas 

dentro da comunidade, visando resolver os conflitos internos a longo prazo de forma 

efetiva.295 

Os “Conselhos de cidadania”, em regra, são encontros com condenados de justiça por 

pequenos delitos, cujo objetivo é negociar uma forma de reparar o dano, advindo do crime. 

Esse modelo é criticado por ter o viés restaurativo comprometido, devido às partes não terem 

voz ativa na deliberação do caso, em face da decisão final ser de competência do conselho e 

não dos envolvidos.296 

                                                 
295 ACHUTTI, 2014, p. 66-67. 
296 Ibid., p. 67-68. 
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4 JUSTIÇA TRADICIONAL E JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Em debates mais recente, reabriu-se a discussão se a Justiça Restaurativa estaria  

em completa oposição à justiça tradicional ou não, assim como se é possível a convivência 

dois modelos dentro do mesmo sistema de justiça. 

No Brasil, com a recente adesão do Poder Judiciário brasileiro, no segmento da Justiça 

Estadual, ao modelo restaurativo, pela Meta nº 8/2016297 do CNJ, a discussão jurídica, 

atualmente, não reside mais em saber se se deve ou não orientar na direção da Justiça 

Restaurativa em matéria criminal, e, mais em saber qual seria a relação adequada entre esse 

modelo e a justiça tradicional, qual o momento e a forma de encaminhar os casos penais para 

as práticas restaurativas. Cabe identificar, ainda, quais técnicas restaurativas se desejam 

aplicar ao Poder Judiciário e em quais fases processuais e infrações, isso é possível. 

Nessa configuração, serão abordadas as diferenças, as aproximações, a atuação 

conjunta e as hipóteses de incidência da justiça tradicional e da Justiça Restaurativa. Serão 

consideradas, ainda, neste capítulo, com maiores detalhes, a importância e a contribuição da 

Justiça Restaurativa na Vara da Infância e Juventude e nos Juizados Especiais Criminais, na 

medida em que a incidência desse modelo, nesses dois segmentos resta pacífica, bem como 

encontram-se, nessas unidades judiciais, as experiências-piloto desenvolvidas dentro do Poder 

Judiciário brasileiro. Por último, será demonstrada a possibilidade, ou não, da aplicação da 

Justiça Restaurativa em outras hipóteses, a saber: na violência doméstica, na criminalidade 

grave e na execução penal. 

4.1 DIFERENÇAS E APROXIMAÇÕES 

A partir do ressurgimento da Justiça Restaurativa na contemporaneidade, sempre 

houve a discussão dos modelos restaurativos e retributivos como opostos. Em estudos mais 

recentes, o debate reabre a discussão se a Justiça Restaurativa estaria em completa oposição  

à justiça criminal tradicional ou não. Nesse primeiro momento, sem pretender polarizar  

o modelo restaurativo com o tradicional, convém destacar as diferenças epistemológica  

e metodológica das duas abordagens, tratadas como “Justiça Retributiva” x “Justiça 

Restaurativa”.298 

                                                 
297 Meta n° 8/2016 do CNJ: Implementar projeto com equipe capacitada para oferecer práticas restaurativas, 

implantando ou qualificando pelo menos uma unidade para esse fim, até 31.12.2016. Aprovada no 9° 
Encontro Nacional do Poder Judiciário, na data de 25.11.2015. 

298 PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é possível no Brasil? In: SLAKMON, Catherine; DE 
VITTO, Renato Campos Pinto; PINTO, Renato Sócrates Gomes (Orgs.). Justiça Restaurativa. Brasília: 
Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2005. p. 24-26. 
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Nesse cenário, os dois modelos assumirão posições antagônicas, apresentando-se os 

contrapontos, para fins ilustrativos e didáticos, relativo aos valores, aos procedimentos e aos 

resultados visados, bem como seus efeitos sobre a vítima e o agressor, fazendo-se remissão a 

quadros comparativos. Essa distinção foi importante na introdução do paradigma restaurativo, 

sendo sua reprodução necessária, por condensar diversos referenciais para uma melhor 

compreensão do objeto da presente pesquisa. 

Em primeiro lugar, após a análise da Justiça Restaurativa no capítulo anterior, há de se 

confrontar os “valores” dos dois modelos e sua forma de lidar com a infração, conforme 

observado no Quadro 1 abaixo: 

Quadro 1 – Quanto aos valores 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 
Conceito jurídico-normativo de crime – Ato  
contra a sociedade representada pelo Estado –
Unidisciplinariedade 

Conceito realístico de crime – Ato que traumatiza  
a vítima, causando-lhe danos – Multidisciplinariedade 

Primado do interesse público (Sociedade, 
representada pelo Estado, o Centro) – Monopólio 
estatal da Justiça Criminal 

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

Culpabilidade individual voltada para o passado – 
Estigmatização 

Responsabilidade pela restauração numa dimensão 
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 
infrator, vítima e comunidade afetados – desconexão 

Comprometimento com a inclusão e justiça social, 
gerando conexões 

Monocultural e excludente Culturalmente flexível (respeito à diferença, tolerância) 

Dissuasão Persuasão 
Fonte: PINTO, 2005, p. 24. 

É inegável que a Justiça Restaurativa apresenta peculiaridades próprias e valores  

bem definidos, partindo da sua preocupação central, visto que o crime atinge as relações 

interpessoais. O novo modelo sustenta-se por prevalecer os aspectos relacionais, 

horizontalizantes e dinâmicos expandidos pelas relações interpessoais e sociais em geral, na 

busca de reparar o dano e todas as consequências advindas do delito. Nessa via, a resolução 

do conflito prima pela multidisciplinaridade com a possibilidade de soluções que não 

dependam exclusivamente de decisão judicial. Essa modalidade afigura-se uma roupagem 

mais humanista e menos violenta no âmbito do Direito Penal. 

Zehr realça que a maioria dos partidários da Justiça Restaurativa compartilha da ideia 

de que o crime possui duas dimensões: uma pública e outra privada. De acordo com o autor, 

seria mais apropriado afirmar que o crime tem uma dimensão social ao lado de uma mais 

local e pessoal. O sistema jurídico tradicional se volta para a dimensão pública, ou seja, os 
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interesses e as obrigações da sociedade por meio do Estado. Essa postura estatal é desatenta 

aos aspectos pessoais e interpessoais do crime. A Justiça Restaurativa coloca o foco nas 

dimensões privadas do crime e valoriza o seu papel, oferecendo mais equilíbrio para as partes 

na maneira como se experiencia a justiça.299 

Em segundo lugar, há de se ponderar a diferença dos “procedimentos” utilizados nos 

dois modelos, como mostra o Quadro 2 abaixo: 

Quadro 2 – Quanto aos procedimentos 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 
Ritual solene e público Comunitário, com as pessoas envolvidas 

Indisponibilidade da ação penal Princípio da oportunidade 

Contencioso e contraditório Voluntário e colaborativo 

Linguagem, normas e procedimentos formais e 
complexos – garantias 

Procedimento informal com confidencialidade 

Atores principais – autoridades (representando o 
Estado) e profissionais do Direito 

Atores principais – vítimas, infratores, pessoas da 
Comunidade, ONGs.  

Processo decisório a cargo de autoridades (Policial, 
Delegado, Promotor, Juiz e profissionais do Direito) 
– Unidimensionalidade 

Processo decisório compartilhado com as pessoas 
envolvidas (vítima, infrator e comunidade) – 
Multidimensionalidade 

Fonte: PINTO, 2005, p. 25. 

A justiça retributiva permeia-se por procedimento, cuja regra é o distanciamento,  

no modelo restaurativo, a regra é o encontro. A Justiça Restaurativa parte dos princípios  

da subsidiariedade do Direito Penal, da não-intervenção penal,300 da oportunidade e da 

conveniência. O procedimento é voluntário, colaborativo, informal, mas amparado pela 

confidencialidade, possibilitando-se aos envolvidos, direta e indiretamente, construir a 

decisão, nos moldes autocompositivo. É nesse sentido que o procedimento é considerado  

justo pelas partes, não apenas em razão do resultado, mas também forma participativa de 

resolvê-lo, pela sua flexibilidade e comprometimento com a inclusão. 

Em oposição, a justiça retributiva apoia-se em princípios formais do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa. O procedimento utilizado é o previsto nas leis 

processuais penais, segundo o crime que se irá instruir e julgar. Os profissionais do direito 

não podem inovar no rito a ser seguido para a conclusão do processo, pela sua formalidade e 

pelo modelo heterocompositivo, a depender de uma decisão judicial. 

Em terceiro lugar, há de se considerar os “resultados” produzidos pelos dois modelos, 

conforme observado no Quadro 3, a seguir: 

                                                 
299 ZEHR, 2012, p. 23. 
300 FERREIRA, 2006, p. 26. 
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Quadro 3 – Quanto aos resultados 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 
Prevenção geral e especial – Foco no infrator para 
intimidar e punir 

Abordagem do crime e suas consequências – Foco nas 
relações entre as partes, para restaurar 

Penalização; Penas privativas de liberdade, 
restritivas de direitos, multa; estigmatização e 
discriminação 

Pedido de desculpas, reparação, restituição, prestação de 
serviços comunitários; Reparação do trauma moral e dos 
prejuízos emocionais – restauração e inclusão 

Tutela penal de bens e interesses, com a punição do 
infrator e proteção da sociedade 

Resulta responsabilização espontânea por parte do 
infrator 

Penas desarrazoadas e desproporcionais em  
regime carcerário desumano, cruel, degradante e 
criminógeno – ou – penas alternativas ineficazes 
(cestas básicas) 

Proporcionalidade e razoabilidade das obrigações 
assumidas no acordo restaurativo 

Vítima e infrator isolados, desamparados e 
desintegrados. ressocialização secundária 

Reintegração do infrator e da vítima prioritárias 

Paz social com tensão Paz social com dignidade 
Fonte: PINTO, 2005, p. 25-26. 

A Justiça Restaurativa produz resultados diversos da justiça criminal tradicional, por 

se propor a intervir de forma construtiva e solidária no conflito, sem metas repressivas, 

apostando na capacidade das partes em achar fórmulas de compromisso para pôr fim o 

conflito penal. Esse paradigma baseia-se no encontro entre vítima/agressor, utilizando-se de 

recursos da linguagem, capazes de gerar comportamentos positivos recíprocos, sem prescindir 

de um controle elementar que assegurem os direitos fundamentais dos envolvidos.301 

Sica302 aponta, como principal enfrentamento para a pretensão restaurativa, o “hábito 

de punir”, cultuado pela sociedade contemporânea, cujo parâmetro de Justiça e Direito baseia-

se no binômio de “punição como solução/impunidade como problema”. Da sua visão crítica, 

essa saída é ilusória para as angústias e as aflições da sociedade. A Justiça Restaurativa terá, 

como missão, essa mudança de concepção e cultura punitiva, cada vez mais presente na 

sociedade moderna, haja vista os altos índices de violência. 

Considerando ainda os resultados produzidos, Jaccoud acrescenta que o sistema deixa 

de ser retributivo e passa a restaurativo, quando o modelo penal muda para privilegiar a 

reparação de danos à vítima e convida o agressor nessa contribuição em detrimento da pena 

(modelo centrado nas finalidades).303 

O sistema ainda é restaurativo, segundo a autora supracitada, mesmo diante da 

imposição ao ofensor de uma sanção de reparação de dano como punição. O que permite 

distinguir o sistema restaurativo do retributivo é a finalidade, reparar as consequências, e não 

                                                 
301 MOLINA; GOMES, 2000, p. 450-451. 
302 SICA, 2011, p. 168. 
303 JACCOUD, 2005, p. 173. 



96 

a percepção dos envolvidos (apenas as práticas). Nessa linha argumentativa, afirma que o 

termo “sistema penal” poderia ser substituído por “sistema de justiça”, quando a sanção 

punitiva, o encarceramento, tornar-se-ia o último recurso de sanção, ao passo que – continua a 

autora – o sistema de justiça estatal que permanece com sua finalidade punitiva e apenas 

acrescenta, em suas sanções, medidas restaurativas, permanece retributivo. A autora 

questiona, nessa última hipótese, o endurecimento do sistema retributivo, quando se acrescem 

a ele sanções restaurativas (caráter coercitivo). Assim, além do cumprimento da pena de 

detenção, o agressor terá que se engajar em iniciativas restaurativas.304 

Em relação aos resultados, ainda, alguns autores305 identificam a classificação de um 

terceiro modelo de justiça, além da retributiva e da restaurativa, o da distributiva. Esse modelo 

é centrado no tratamento do agressor e da justiça recompensadora, prima pela restituição, ao 

passo que a justiça retributiva centra na sanção, com suporte na comutação, na punição 

proporcional à violação do crime praticado. 

A esse respeito, Faria levanta a dúvida de como o “sistema de justiça” aplicará  

dois papéis distintos e conflitantes: um de natureza punitiva, outro de natureza distributiva.  

O primeiro, cabível sobre os “segmentos economicamente marginalizados”, aplicando-se o 

caráter repressivo das novas leis penais de combate ao crime organizado; e o segundo, dispõe 

de critérios compensatórios e protetores para esse mesmo segmento da sociedade, tentando 

equilibrar a balança, mediante a adoção de padrões mínimos de equidade e de coesão 

social.306 

Importante registrar que a justiça distributiva se assemelha e, de certo modo, equivale 

à Justiça Restaurativa, por não tratar todos de igual forma, respeita as desigualdades. Aquele 

modelo é baseado na meritocracia, em que a justiça é aplicada conforme a situação jurídica e 

social da ação praticada pelo agressor, que receberá serviços e benefícios, capazes de 

recuperá-lo e reintegrá-lo à sociedade.307 

O quarto ponto diz respeito “ao agressor”, na justiça tradicional, ele está diante de uma 

instância alheia ao fato, com a realidade diluída e a vítima neutralizada. O Quadro 4, a seguir, 

mostra o comparativo dos dois modelos estudados: 

                                                 
304 JACCOUD, loc. cit. 
305 Ver: FARIA, José Eduardo. O sistema brasileiro de Justiça: experiência recente e futuros desafios. Estudos 

avançados, São Paulo, v. 18, n. 51, p. 103-125, maio/ago. 2004; PALLAMOLLA, 2009, p. 72. 
306 FARIA, op. cit., p. 121. 
307 PALLAMOLLA, op. cit., p. 72. 
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Quadro 4 – Quanto aos efeitos para o infrator 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Infrator considerado em suas faltas e sua má-
formação 

Infrator visto no seu potencial de responsabilizar-se 
pelos danos e consequências do delito 

Raramente tem participação Participa ativa e diretamente 

Comunica-se com o sistema por Advogado Interage com a vítima e com a comunidade 

É desestimulado e mesmo inibido a dialogar com a 
vítima 

Tem oportunidade de desculpar-se ao se sensibilizar 
com o trauma da vítima 

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

Não é efetivamente responsabilizado, mas punido 
pelo fato 

É inteirado das consequências do fato para a vítima e 
comunidade  

Fica intocável Fica acessível e se vê envolvido no processo 

Não tem suas necessidades consideradas Supre suas necessidades 

Fonte: PINTO, 2005, p. 27. 

Enquanto no procedimento restaurativo, a tendência é produzir efeitos positivos  

ao infrator, à medida que o possibilita o enfrentamento direto com as consequências de  

sua conduta e uma confrontação pessoal e imediata com a vítima. Esse processo resulta  

em atitudes positivas do agressor, por colocá-lo em posição de responsabilização e 

comprometimento de reação aos danos causados, bem como de participar diretamente  

da solução do conflito que causou.308 

Quando o agressor consegue desenvolver empatia durante o processo restaurativo e 

alcança as atitudes positivas, o resultado é transformador, tanto para ele cumprir o acordo 

como para afastá-lo de uma possível reincidência. 

Molina realça que a Justiça Restaurativa é, antagonicamente, mais exigente com o 

infrator do que a justiça retributiva, visto que não se contenta com o mero castigo, nem apenas 

na reparação do dano que provocou, mas de que ele se envolva ativa e responsavelmente na 

busca de uma solução consensual válida, assumindo o dano e sua responsabilidade. Para 

tanto, não se deve utilizar de técnicas defensivas de neutralização ou autojustificação da sua 

conduta, a exemplo do que ocorre no processo penal.309 

O quinto ponto refere-se “à vítima”, sujeito afetado diretamente pela infração que 

recebe tratamento completamente distinto nos dois modelos, como mostra o Quadro 5,  

a seguir: 

                                                 
308 MOLINA; GOMES, 2000, p. 452. 
309 Ibid., p. 452-453. 
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Quadro 5 – Quanto aos efeitos para a vítima 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Pouquíssima ou nenhuma consideração, ocupando 
lugar periférico e alienado no processo. Não tem 
participação, nem proteção, mal sabe o que se passa. 

Ocupa o centro do processo, com um papel e com voz 
ativa. Participa e tem controle sobre o que se passa. 

Praticamente nenhuma assistência psicológica, 
social, econômica ou jurídica do Estado 

Recebe assistência, afeto, restituição de perdas materiais 
e reparação 

Frustração e Ressentimento com o sistema Tem ganhos positivos. Supre as necessidades individuais 
e coletivas da vítima e comunidade 

Fonte: PINTO, 2005, p. 26. 

Para o processo penal, a vítima é objeto e meio de prova, sua intervenção limita-se a 

condição de declarante ou testemunha, essa é a regra. O sistema penal além de não lhe 

conceder voz ativa no processo, não é capaz de tratar ou oferecer opções de cura para o 

trauma aberto pelo crime. Aqui, a vítima não participa, tampouco tem o controle da decisão. 

Nesse contexto, a justiça retributiva ou pune ou absolve, potencializando, por vezes, o conflito 

e aumentando as tensões sociais. Tais decisões não interferem, positivamente, na comunidade 

perante o conflito penal, nem influencia na mudança de conduta do agressor.310 Percebe-se 

uma justiça que não pacifica, não restaura relações e não dá soluções para o conflito penal, 

salvo a punição, para os casos em que condena. 

Por outro lado, a Justiça Restaurativa coloca a vítima no centro das atenções,  

concede-lhe voz ativa e possui papel decisivo no resultado produzido. A vítima pode falar do 

efeito do crime na sua vida, o impacto e suas consequências, pode apontar o caminho para 

repará-la, bem como receber tratamento para curar seus traumas, conforme programas de 

apoio à vítima. 

O modelo restaurativo, assim, oferece uma nova imagem da justiça, de “rosto 

humano”, diferente da outrora oferecida pela deusa distante de olhos vendados, símbolo da 

justiça retributiva. Pauta-se em valores éticos, do senso comum, com experiência humana e 

comunitária, sem exigências formais ou utilitárias. Oferece um ganho qualitativo no papel dos 

profissionais do sistema criminal em relação às partes envolvidas no delito, por priorizar a 

dimensão interpessoal e conflitiva sobre o significado normativo, mediante resposta flexível e 

singularizada, articulada caso a caso.311 

A relevância dessa dualidade entre o modelo retributivo e restaurativo é meramente 

didática para diferenciar as duas abordagens, contudo, tais distinções ocultam as importantes 

semelhanças e áreas de possível colaboração. Os objetivos das duas propostas encerram a 

                                                 
310 MOLINA; GOMES, 2000, p. 456-457. 
311 Ibid., p. 450. 
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pretensão de “acerto de contas” pela reciprocidade, para que o equilíbrio das forças possa se 

estabelecer. Os dois modelos se distinguem quanto à eficácia para restabelecer esse 

equilíbrio312, ou seja, a forma de reparar o crime. 

Assim, pode-se perceber que os dois modelos, em uma certa medida, apresentam a 

“punição” como reação ao conflito penal. Essa assertiva é concebida, à medida que a Justiça 

Restaurativa oferece como opção seu modelo, mas não em o agressor poder escolher em não 

responder pela sua conduta. A sua escolha é em responder, em alguns casos, ou pela justiça 

tradicional ou pela restaurativa. A voluntariedade em participar da Justiça Restaurativa 

também não retira a obrigação de reparar o dano, que deve ser suportado pelo agressor.313 

Outra aproximação entre os dois modelos, segundo Von Hirsch, Ashwort e 

Shearing314, se dá pelo fato de a Justiça Restaurativa também ter carga retributiva, por se 

ocupar de forma precípua em responder ao crime cometido, visto que a reparação se traduz 

em uma forma de compensar o mal praticado. 

A Justiça Restaurativa, ainda, é impositiva, segundo os mesmos autores, por trabalhar 

no reconhecimento do erro, o que implica que outros julguem a conduta negativa do infrator, 

e o resultado do processo restaurativo acarrete privações de alguns dos seus interesses, tais 

como patrimônio, assunção de alguma atividade reparadora, entre outros.315 

Portanto, pode-se afirmar que se pode dizer que a Justiça Restaurativa não é uma 

alternativa ao direito de punir, mas uma forma diferente de punir, conforme Duff316. Disso 

resulta que os objetivos de ambos os modelos estão conectados. Para o citado autor, a 

reparação do dano pelo agressor à vítima é uma forma de punição; e o jargão retribucionista 

de que o agressor merece sofrer está correto, até porque não existe sofrimento, apenas, na 

justiça retributiva, mas também na restaurativa, a exemplo de trabalhar a carga da reparação, 

do remorso, da censura dos demais participantes. 

Ademais, percebe-se a aproximação das duas propostas por conterem a mesma  

ética básica qual seja: a conduta desviante desequilibra a balança e, via de consequência,  

a vítima merece receber e o agressor deve pagar algo. Assemelham-se ainda por zelarem  

pela proporcionalidade entre o ato lesivo praticado e a reação a ele.317 

Assim, em face das diferenças e aproximações dos dois modelos, pode-se esperar, para 

o Judiciário, que os aportes restaurativos tornem conhecidos, trabalhados e sedimentados no 

                                                 
312 ZEHR, 2012, p. 71. 
313 PALLAMOLLA, 2009, p. 75. 
314 VON HIRSCH, ASHWORT e SHEARING apud PALLAMOLLA, loc. cit. 
315 VON HIRSCH, ASHWORT e SHEARING apud PALLAMOLLA, loc. cit. 
316 DUFF apud PALLAMOLLA, 2009, p. 76. 
317 ZEHR, op. cit., p. 72. 
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sistema de justiça criminal, convidando e transformando as pessoas a ser menos punitivas e 

mais restaurativas frente ao ilícito penal. 

4.2 ATUAÇÃO CONJUNTA E HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA 

Tecidas essas considerações relativas à dualidade da Justiça Restaurativa e da justiça 

tradicional, percebe-se o avanço de alguns doutrinares318 em afirmar e não tratá-las como 

completamente antagônicas, mas de possível convivência e colaboração, o que já ocorre nos 

países onde a Justiça Restaurativa encontra-se aplicada. 

Nesse contexto, assume relevo jurídico o posicionamento de Roche319 ao afirmar que o 

antagonismo entre a Justiça Restaurativa e a justiça criminal tradicional pode acarretar vários 

problemas: i) desconsiderar a complexidade do processo de punição fora do sistema de 

justiça; ii) o modelo retributivo fica reduzido à vingança, embora esteja vinculado a limites  

e, em alguns países, a Justiça Restaurativa está inserida dentro do sistema de justiça criminal; 

iii) incentivo ao entendimento de que tudo que não for restaurativo seja ruim; iv) levar a 

crença a possibilidade de se extinguir qualquer retribuição e punição do sistema de justiça. 

Antes de abordar as questões relativas a essa nova atuação conjunta dos dois modelos 

ora investigados, faz-se necessário trazer as posições doutrinárias que versam da relação da 

Justiça Restaurativa com o sistema de justiça criminal. 

Jaccoud afirma que, inicialmente, nas primeiras obras, a Justiça Restaurativa se 

baseava na necessidade de uma redefinição do crime, partindo-se da lógica de que o crime 

não deveria ser concebido por transgressão contra o Estado ou contra uma norma jurídica, 

mas como episódio, capaz de gerar prejuízos e consequências. A autora realça que uma nova 

tendência propõe a reconstrução da noção de crime, definindo-o em duas dimensões que não 

se excluem e se completam, compreendendo-o como um ato violador do texto legal e capaz 

de acarretar algumas consequências. Esse viés é determinante desde que conduza a duas 

concepções distintas: a primeira de um “modelo de substituição”, em que a perspectiva 

restaurativa é visualizada como alternativa a punitiva; a segunda, de um “modelo de 

justaposição”, a perspectiva restaurativa sendo complemento da punitiva.320 Nessa concepção, 

                                                 
318 Ver: JACCOUD, 2005, p. 169-170; PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Breves apontamentos acerca 

da relação entre Justiça Restaurativa e o sistema de justiça criminal brasileiro. Boletim IBCCrim, v. 17, n. 
206, p. 14-15, jan. 2010. Disponível: <http://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/4019-Breves-apontamentos 
-acerca-da-relao-entre-justia-restaurativa-e-o-sistema-de-justia-criminal-brasileiro>. Acesso em: 20 set. 2015. 

319 ROCHE apud PALLAMOLLA, 2010. 
320 JACCOUD, op. cit., p. 169-170. 
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alguns partidários da Justiça Restaurativa não vislumbram os modelos restaurativo e 

retributivo como opostos, mas com possibilidade de se complementarem. 

A complexidade que envolve a Justiça Restaurativa é o resultado das diversas 

orientações de seus adeptos que as dividem em duas grandes correntes, quanto ao lugar de sua 

aplicação, em minimalista (diversionista do sistema judiciário principal) e maximalista. 

Segundo Jaccoud, para a corrente minimalista, a Justiça Restaurativa deve ser aplicada 

às partes unidas pelo crime, de forma exclusivamente voluntária, ou seja, somente após a sua 

aceitação pelos envolvidos é que a prática pode ser aplicada, por agentes fora do sistema de 

administração de justiça. Nesse caso, a Justiça Restaurativa é vista como alternativa ao 

sistema de justiça estatal e limitada pela adoção de meios não jurídicos ou civis.321 

A crítica322 a essa corrente refere-se a sua atuação apenas aos casos de infrações 

menores, ou seja, em casos derivados do sistema criminal, não possibilitando a Justiça 

Restaurativa modificar o sistema de justiça tradicional. Ademais, não confere a devida 

atenção à reparação da vítima nos danos suportados. 

A corrente maximalista, defendida por Walgrave323, pauta-se na ideia da Justiça 

Restaurativa como instrumento transformador do modelo retributivo e, como tal, deve se 

integrar ao sistema de justiça criminal. Na sua ótica, o autor afirma que o espectro de ação da 

Justiça Restaurativa deve ser mais amplo, estendendo-se aos crimes mais graves, prescindindo 

da voluntariedade. Diz ainda o autor que se restringir a Justiça Restaurativa aos processos 

voluntários, irá limitá-la e confiná-la aos delitos menos ofensivos, “a pequenas causas”. Ao 

passo que se ampliar seu campo de ação a delitos mais graves, é possível impor processos 

restaurativos, notadamente sob a forma de sanções restaurativas. 

Os partidários da tendência maximalista admitem que a finalidade da Justiça 

Restaurativa será mais bem alcançada se o processo for voluntário e as partes forem 

empoderadas para resolvê-lo. Contudo, compreendem que se não for possível o processo 

restaurativo desse modo, é legítima a imposição como forma de determinação judicial à 

reparação, uma vez que a coerção seria, apenas, o meio para alcançar o fim restaurativo.324 

A crítica à orientação maximalista reside no fato de se inserir práticas restaurativas 

dentro do sistema penal, correndo o risco de ofuscar os limites e os objetivos da Justiça 

Restaurativa e resultá-la em sua absorção pelo sistema criminal tradicional.325 Ademais, 

                                                 
321 JACCOUD, 2005, p. 172. 
322 PALLAMOLLA, 2009, p. 80. 
323 WALGRAVE apud JACCOUD, op. cit., p. 169-170. 
324 PALLAMOLLA, op. cit., p. 81. 
325 PALLAMOLLA, loc. cit. 
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prejudicaria a adesão das partes ao processo restaurativo, se a Justiça Restaurativa puder ser 

imposta, de modo coercitivo. Haverá redução do impacto restaurativo, se as partes não forem 

de modo voluntário e não puderem negociar diretamente a reparação num “ambiente de 

encontros diretos”326. 

A crítica continua no sentido de que a imposição de uma restauração acarretará 

facilmente, mais um instrumento de punição, a serviço do sistema de justiça criminal, que 

possui racionalidade direcionada à punição do infrator e não na reparação de danos à  

vítima. Aqui, a reparação assume as características da punição, não atuando de acordo com  

as finalidades restaurativas. Por isso, a voluntariedade é defendida como importante princípio 

da Justiça Restaurativa que tanto o diferencia do modelo reabilitador (terapêutico e 

correcionalista) quanto do retributivo.327 

Nesse viés, a tendência minimalista é a dominante, por se comportar de forma 

diferenciada da justiça criminal tradicional, por dispensar ao infrator o tratamento de sujeito 

capaz de reconhecer sua responsabilidade e de reparar o dano causado à vítima. Por esses 

aspectos, essa tendência não prescinde da voluntariedade. 

As pesquisas, até o momento, não indicam a Justiça Restaurativa como substituta  

do processo penal e da pena, não é uma alternativa à justiça criminal tradicional, contudo  

ela pode ser utilizada como forma complementar à resposta penal. O modelo restaurativo, 

assim, pode atuar como uma fase do procedimento penal, preservando sua autonomia e  

suas características peculiares e, quando atuar nos casos mais graves, deve ser utilizado, 

paralelamente, ao processo penal, enquanto procedimento complementar à reação criminal.328 

Nessa perspectiva, passar-se-á a investigar e a propor a Justiça Restaurativa para a 

realidade do Poder Judiciário brasileiro. Isso significa dizer que a Justiça Restaurativa atua de 

forma conjunta com a justiça tradicional, de forma alternativa ou complementar, no âmbito 

criminal, tanto para a justiça criminal como para a justiça juvenil. O modelo restaurativo, 

pois, não deve ser compreendido como oposição ou substituição ao modelo criminal vigente. 

A inafastabilidade da atividade jurisdicional é um dos princípios fundamentais  

do Estado Democrático Constitucional e, nessa configuração, resta assegurado o dever-poder 

de punir do Estado, segundo a legalidade positivada e as garantias constitucionais das partes. 

A Justiça Restaurativa deve respeitar tais direitos e realizar uma atuação conjunta com a 

justiça tradicional, quando for possível. 

                                                 
326 JACCOUD, 2005, p. 172. 
327 PALLAMOLLA, 2009, p. 82-83. 
328 Ibid., p. 84. 



103 

Nesse sentido, considera-se a recente institucionalização da Justiça Restaurativa pelo  

CNJ, pela da Meta nº 8/2016, para o segmento da Justiça Estadual: “Implementar projeto com 

equipe capacitada para oferecer práticas restaurativas, implantando ou qualificando, pelo 

menos uma unidade para esse fim, até 31.12.2016”329. 

Para o Brasil, essa meta reabre o debate acerca de qual seria a relação adequada entre 

Justiça Restaurativa e justiça tradicional, qual o momento e a forma apropriada para 

encaminhar os casos criminais à Justiça Restaurativa.330 Cabe, ainda, mapear quais técnicas 

restaurativas se deseja aplicar às instâncias judiciais, em quais etapas processuais e isso pode 

ser possível. 

As inovações vão desde a filosofia que permeia a forma de pensar sobre os  

conflitos até a mudança efetiva do trato dos conflitos penais. Com a adesão a essa cultura, 

institucionalizou-se para o Judiciário uma nova forma de tutelar as pessoas. 

Essa nova dimensão reclama uma reorganização do sistema de justiça criminal, um 

novo alinhamento entre a Justiça Restaurativa e a justiça tradicional, a fim de implantar as 

práticas restaurativas dentro do Poder Judiciário brasileiro. Considera-se oportuno o registro 

que, no Brasil, inexiste legislação específica acerca da Justiça Restaurativa, disciplinando qual 

seria sua posição (alternativa ou complementar) e sua função em relação ao modelo punitivo. 

Contudo, a despeito de não existir diploma legal especializado, o Poder Judiciário 

brasileiro já conta com algumas experiências realizadas em projetos-piloto de núcleos de 

Justiça Restaurativa dentro de Tribunais de Justiça, como as práticas restaurativas de MVO 

nos Tribunais de Justiça do Distrito Federal331 e da Bahia332; bem como dos círculos 

restaurativos nos Tribunais do Rio Grande do Sul333 e São Paulo334, entre outros. 

Essas experiências isoladas, mediante a avaliação dos seus pontos fortes e fracos, 

devem ser o ponto de partida para expandir as práticas restaurativas para todo o Judiciário 

brasileiro, como uma nova modalidade de prestação, capaz de complementar e ampliar  

                                                 
329 Aprovada no 9° Encontro Nacional do Poder Judiciário, na data de 25.11.2015. 
330 PALLAMOLLA, 2010. 
331 DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A Justiça 

Restaurativa. Brasília: TJDFT, 31 jul. 2014a. Disponível em: <http://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-
presidencia/nupecon/justica-restaurativa/o-que-e-a-justica-restaurativa>. Acesso em: 05 set. 2015. 

332 BAHIA. Tribunal de Justiça do Estado. Justiça Restaurativa. Salvador: TJBA, 16 jun. 2011. Disponível  
em: <http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=12>. 
Acesso em: 05 set. 2015. 

333 BRANCHER, Leoberto (Coord.). Programa Justiça Restaurativa para o século 21. Porto Alegre: TJRS, 
2015. Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/corregedoria_geral_ 
da_justica/projetos/projetos/justica_sec_21/J21_TJRS_cor.pdf> Acesso em: 05 jun. 2015. 

334 MELO, Eduardo Rezende. Justiça e educação: parceria para a cidadania: um projeto de Justiça Restaurativa 
da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São Caetano do Sul envolvendo a rede escolar da comarca. 
In: CONGRESSO NACIONAL DA ABMP, XXI., 2006, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: ABMP-
MG, 2006. 
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as modalidades judiciais existentes para todo o jurisdicionado nacional, e que, por suas 

peculiaridades, podem se revelar mais adequados e eficazes em determinadas situações de 

casos penais.335 

O que se defende e se pretende é organizar a forma de atuação conjunta dos dois 

modelos de justiça, possibilitando que os espaços, as lógicas e as racionalidades de ambos, 

sejam preservados, notadamente, que a Justiça Restaurativa não seja invadida pela 

racionalidade repressiva da justiça tradicional.336 

Paralelamente, os acordos restaurativos devem passar pelo crivo do Poder Judiciário, 

para ser reavaliados, quando da sua homologação, para observância da proporcionalidade  

da reparação, a fim de averiguar se a prestação acordada: i) não é superior à prevista pela 

legislação penal, quando resultar numa prestação de serviço à comunidade; ii) não é 

humilhante nem degradante; iii) respeita os direitos humanos. 

O acordo restaurativo tem por escopo a pacificação dos conflitos e não pode servir  

de canal para reabrir outras discussões e ultrapassar os limites legais estabelecidos. Os 

participantes da prática restaurativa são livres para debater e encontrar soluções adequadas 

para a construção do acordo, no entanto não podem ultrapassar a margem de proteção das 

quais as partes não podem dispor.337 

Assim, a despeito da Justiça Restaurativa ser amparada pelos princípios da 

conveniência e da oportunidade, importante ainda que seja resguardado o princípio da 

proporcionalidade nos acordos restaurativos, quando da elaboração da resposta, na prática 

restaurativa, especialmente quando contemplar uma prestação de serviço à comunidade. 

Nesse cenário, exige-se uma nova gestão de política criminal a ser desenhada e 

construída com a implantação de mecanismos restaurativos para a justiça criminal e a justiça 

juvenil, como complementaridade da justiça tradicional.338 

Nessa perspectiva de atuação conjunta dos dois modelos, Pelikan339 defende que o 

mais acertado seria a Justiça Restaurativa manter uma “autonomia condicional” em relação à 

                                                 
335 Na prática, os casos de menor potencial ofensivo, envolvendo relação de continuidade (parentesco, vizinhança 

e ambiente de trabalho), têm melhores respostas, quando encaminhados a práticas restaurativas, no grau de 
satisfação das partes e no resultado alcançado, do que a aplicabilidade dos institutos da conciliação, transação 
penal e suspensão condicional do processo. 

336 PALLAMOLLA, 2010. 
337 SALIBA, 2009, p. 180. 
338 Nesse sentido, trata Ferreira: “Poder-se-á falar, portanto, numa dupla complementariedade entre o sistema de 

Justiça ‘oficial’ e os mecanismos de Justiça Restaurativa. Se em sede geral devem coexistir como mecanismos 
de prevenção e administração de conflitos, no caso concreto, nada impede que eles funcionem em simultâneo 
e em satisfação dos interesses públicos e privados suscitados por uma mesma ofensa.” (FERREIRA, 2006,  
p. 40). 

339 PELIKAN apud PALLAMOLLA, op. cit. 
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justiça criminal tradicional, atuando em conjunto com estrutura separada e com certa 

autonomia. Pallamolla afirma que essa proposta de Pelikan se traduz no modelo chamado de 

“bitola dupla” (dual track model), em que, apesar da atuação conjunta, lado a lado, das duas 

justiças, fica preservada a independência normativa de cada uma.340 

Assim, há cooperação entre os dois modelos de justiça, fazendo com que as partes 

migrem de um para o outro, segundo os programas de Justiça Restaurativa e as legislações 

específicas de cada país. O caso pode ser encaminhado à Justiça Restaurativa e voltar para a 

justiça tradicional para ser arquivado, dependendo da infração, ou para compor a sentença ou 

influenciá-la de alguma forma. 

Pallamolla divide as diversas etapas da atuação conjunta da Justiça Restaurativa com a 

justiça tradicional, podendo o encaminhamento ocorrer: i) na fase policial ou pré-acusatória, 

pela polícia e pelo Ministério Público; ii) na fase pós-causação, antes do início do processo, 

pelo Ministério Público; iii) na fase judicial, antes do julgamento ou no momento da  

sentença, pelo juiz; iv) na fase de aplicação da pena, a Justiça Restaurativa apresenta-se como 

alternativa à prisão ou adiciona-se a ela.341 Da sua visão, ressalta como melhor momento, 

quando do ingresso do caso ao sistema de justiça, tendo em vista o uso demorado acarretar o 

risco da sobreposição dos modelos, violando o princípio ne bis in idem
342. 

Considerando a realidade nacional, Pallamolla entende que se deve encaminhar o caso 

ao representante do Ministério Público ou ao juiz para averiguar os indícios de autoria e 

materialidade para remessa à Justiça Restaurativa. Para outros casos, diz a autora, fica a 

critério dos programas de Justiça Restaurativa, evitando, assim, a discricionariedade.343 

Para o Judiciário brasileiro, verifica-se a possibilidade de a Justiça Restaurativa ser 

utilizada em qualquer fase procedimental, no âmbito criminal, sendo mais uma opção, capaz 

de solucionar ou auxiliar na solução dos conflitos penais, podendo ser aplicada nos crimes de 

menor potencial ofensivo, como técnica alternativa ao modelo previsto na Lei nº 9.099/95; 

nos crimes de maior gravidade, como forma complementar ao processo penal; e, na execução 

penal, igualmente, de modo complementar a execução da pena. 

Na legislação brasileira, a compatibilidade entre os modelos retributivo e restaurativo 

é bem definido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990), na Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95) e no Estatuto do Idoso 

                                                 
340 PALLAMOLLA, 2010. 
341 Ibid. 
342 A respeito desse princípio ne bis in idem, consultar: SABOYA, Keity. Ne Bis in Idem: história, teoria e 

perspectivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 
343 PALLAMOLLA, op. cit. 
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(Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003). Em relação à Lei Maria da Penha, aos crimes de 

maior gravidade, à execução penal a proposta restaurativa é utilizada para questões adjacentes 

ou como suporte, mas não como meio resolutivo, capaz de encerrar o conflito penal ou 

substituir a pena. 

O CNJ institucionalizou a Justiça Restaurativa, na Meta nº 8/2016, promovendo um 

espaço democrático de gestão de conflito. O Poder Judiciário com essa nova perspectiva de 

implantação do modelo restaurativo, em todo território nacional, por meio dos Tribunais de 

Justiça, está se aperfeiçoado para dar uma resposta diferenciada à sociedade, preocupada em 

solucionar os problemas, indicando outro caminho mais humanista de prestação jurisdicional, 

capaz de reconstruir relacionamentos, restaurar redes familiares e instalar a paz. 

Além desses benefícios, em que há uso de meio alternativo ou complementar da 

Justiça Restaurativa para gerir conflitos nas instâncias judiciais, há uma grande probabilidade 

de não recidiva desses litígios, bem como dos serviços evitarem a reincidência e reintegrarem 

o agressor, o que resulta numa grande economia para o sistema de justiça criminal. 

A perspectiva e a função da Justiça Restaurativa em relação às legislações 

anteriormente citadas serão abordadas nos itens seguintes sob a ótica da recém-aprovada  

Meta nº 8/2016, do CNJ, bem como a fase procedimental que cada hipótese poderá ser 

encaminhada à unidade de Justiça Restaurativa para ser atendida pelas técnicas (práticas) ou 

programas com esse fim. 

4.3 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS (LEI Nº 9.099/95) 

4.3.1 Perfil do modelo consensual da Lei nº 9.099/95 

Nos anos 1990, em meio à crise do Estado-providência, da superlotação das prisões, 

da sobrecarga processual, registrava-se a existência de uma “litigiosidade reprimida” no corpo 

social que não chegava às instâncias de controle, haja vista o baixo potencial ofensivo das 

infrações, da sua reduzida expressão econômica, dos interesses da não estigmatização da 

vítima, das relações de inevitável proximidade e continuidade com o agressor e da falta de 

confiança no sistema de justiça. Todos esses fatores contribuíram para justificar a não 

movimentação da pesada máquina judiciária.344 

                                                 
344 FERREIRA, 2006, p. 17. 
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Nesse exato cenário, no Brasil, antes da Lei nº 9.099/95, as infrações de menor 

gravidade, em especial, as situações mais frequentes de violência interpessoal, não eram 

recepcionadas pelo Judiciário, chegando, às vezes, às delegacias de polícia, mas, ali mesmo, 

eram arquivadas. Aliás, na atualidade, esse fenômeno ainda ocorre, apenas em menor 

proporção. Evidentemente que, à época quando essas infrações eram denunciadas pelo 

Ministério Público ou pelas partes ao Judiciário, em sua grande maioria, prescreviam antes do 

seu julgamento, o real acesso à justiça era inexistente para esse tipo de demanda. 

A Lei nº 9.099/95, decorrente de iniciativas do Executivo e do movimento 

internacional de acesso à justiça345, disciplinou os Juizados Especiais Criminais e introduziu o 

conceito de “infrações de menor potencial ofensivo”346, trazendo uma importante contribuição 

para viabilizar o acesso de contingentes expressivos de infrações penais de menor porte  

que não eram atendidas pela Justiça brasileira, por falta de estrutura para receber esse tipo  

de demanda. 

Os Juizados Especiais Criminais, com suporte nos mecanismos de despenalização e de 

informalização processual, foram apontados como tentativa para solucionar o problema do 

processo penal tradicional. Com um microssistema dentro do Poder Judiciário, voltado para 

resolução de infrações de menor densidade jurídica, ou seja, menos complexas, com regras 

procedimentais simplificadoras, buscou-se um paradigma diferenciado, para proporcionar 

mais efetividade e legitimidade ao processo penal. 

Nesse sentido, Silva Júnior347 afirma que os Juizados Especiais é a única proposta do 

constituinte, a partir da República, de modelo judicial de efetiva “modificação estrutural” do 

Judiciário, já que adota um “perfil político-filosófico” compatível em aproximar as classes 

sociais mais carentes das instâncias judiciais, com a finalidade de melhor satisfazer, 

adequadamente, os interesses dos jurisdicionados. 

O autor mencionado348 considera, ainda, o modelo proposto para o juizado criminal 

uma ruptura com a processualística clássica. Eis que prevê a existência de jurisdição 

voluntária como fase precedente à etapa contenciosa do processo criminal. Isto porque dispõe 

de duas fases, uma preliminar, voltada à solução consensual e, a outra, contenciosa, para o 

caso de insucesso da fase anterior, resultando em processar a persecutio criminis. 
                                                 
345 AGUIAR, 2009, p. 61. 
346 Na primeira versão, o art. 61 da Lei n° 9.099/95 definia como infração de menor potencial ofensivo as 

contravenções penais e os crimes cuja pena máxima em abstrato não excedesse um ano, excluindo aqueles 
que fossem disciplinados por procedimentos especiais. Com o advento da Lei n° 10.259/01, que institui os 
Juizados Especiais Federais, o limite anteriormente estabelecido foi alterado e passou a ser de dois anos, 
sendo, posteriormente ratificado pela Lei n° 11.313/06, que modificou a redação do art. 61 já mencionado. 

347 SILVA JÚNIOR, 2015, p. 292. 
348 Ibid., p. 309. 
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Nesse contexto, o procedimento adotado para o microssistema criminal (Lei nº 

9.099/95), se dá com o comparecimento da vítima ou o seu representante legal à Delegacia 

que narra o fato delituoso a ser reduzido a TCO, com a dispensa do inquérito policial. Após a 

sua lavratura, a polícia remete ao Juizado Especial, em regra, certificando da intimação 

imediata do autuado e do ofendido, para comparecer em juízo, no dia e hora designados  

(art. 69). A audiência preliminar será presidida por um juiz ou conciliador, sob sua orientação, 

com a presença do representante do Ministério Público (art. 73). Deverão estar presentes 

ainda o autuado acompanhado de advogado, a vítima e, se possível, o responsável civil349  

(art. 72). Importa registrar que o autuado deve estar acompanhado, obrigatoriamente, de 

advogado, sob pena de ser-lhe nomeado defensor. Nesse ato, possibilita-se a autocomposição 

dos conflitos, através da composição de danos civis e da transação penal350 (arts. 72 e 76).  

No caso de restar frustrada a via conciliatória, oferece-se a acusação oralmente, pela denúncia 

ou queixa (art. 77), aprazando-se data para audiência de instrução e julgamento (AIJ). 

O procedimento criminal segue com a adoção do rito sumaríssimo (art. 77 e ss.).  

Na audiência de instrução, o juiz renova a fase conciliatória; caso não obtenha êxito ou não 

seja possível essa via, segue com a apresentação da resposta à acusação, pelo defensor.  

Com o recebimento da denúncia, surge a oportunidade para o acusado e seu defensor se 

manifestarem sobre a proposta da suspensão condicional do processo, e quando da sua 

aceitação, encerra-se a audiência por outra modalidade de consenso (art. 89). Na hipótese de 

recusa da proposta ou do acusado não fazer jus ao benefício, prossegue-se com a oitiva  

da vítima, testemunhas de acusação e defesa e, por último, com o interrogatório do acusado. 

As partes oferecem as alegações finais e, após, é prolatada a sentença. A parte sucumbente 

pode oferecer recurso para a Turma Recursal, composta por três juízes (art. 82). 

Os juizados criminais são norteados, assim, tanto na esfera policial (lavratura de 

TCO), quanto na fase preliminar e no rito sumaríssimo, pelos princípios da oralidade, 

informalidade e simplicidade, economia processual e celeridade. 

No princípio da oralidade, prevalece a forma oral sobre a escrita no processo, sem a 

exclusão desta. A concentração de atos encontra-se na previsão de que tudo seja resumido a 

duas audiências, uma preliminar e outra de instrução e julgamento, esta quando já tiver 

instaurado o processo. Os depoimentos da vítima e das testemunhas e o interrogatório podem 

ser gravados. Apenas, os atos essenciais são objeto de registro, havendo flexibilidade nas 

                                                 
349 “Quando o responsável civil for outro que não o autor da infração penal, aquele deverá ser cientificado para 

comparecer à relação processual e assumir o seu ônus.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Novas penas 
alternativas: análise político-criminal das alterações da Lei n° 9.714/98. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 27). 

350 Quando cumpridas as medidas restritivas decorrente da transação penal enseja a absolvição, em face da 
extinção de punibilidade. (SILVA JÚNIOR, 2015, p. 294-295). 
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audiências e nos atos de comunicação. A denúncia e a queixa são apresentadas verbalmente, 

sendo reduzidas a termo. A defesa e os debates finais, igualmente, são orais, podendo ser 

reduzidos a termo ou não.351 

O princípio da informalidade e simplicidade combate o excesso de formalismo dos 

atos que não traz resultado útil e diminui a quantidade de material que é incluso nos autos sem 

prejudicar a tutela jurisdicional. Os atos processuais são válidos sempre que seus objetivos 

forem alcançados, via de consequência, não se pronunciará qualquer nulidade sem que se 

tenha demonstrado o prejuízo (art. 65, § 1º). Exemplifica-se por: i) não haver necessidade da 

elaboração de inquérito policial, devendo a autoridade policial lavrar um TCO; ii) não se 

exigir o exame de corpo de delito para o oferecimento da denúncia, admitindo-se a prova da 

materialidade por meio de boletim médico (art. 77, § 1º); iii) dispensar o relatório para a 

sentença.352 

O princípio da economia processual e celeridade busca o máximo de resultado com o 

mínimo possível de atos praticados, bem como agilidade no procedimento para prestar a 

atividade jurisdicional no menor tempo possível (duração razoável do processo). Exemplifica-

se por: i) haver previsão de composição civil e transação penal a fim de se evitar o processo; 

ii) na audiência de instrução e julgamento serão produzidas todas as provas, havendo 

concentração de atos; iii) nenhum ato será adiado e, para tanto, o juiz pode determinar a 

condução coercitiva de quem deva comparecer.353 

Nos conflitos em que envolvem relações interpessoais, assume uma peculiaridade 

importante, o não uso da celeridade extremada, ou seja, não fazer a audiência imediatamente 

após o fato delituoso, o que pode trazer muitas vantagens para uma boa resolução do conflito. 

É importante haver um hiato de tempo, entre a situação conflituosa e o reencontro no 

Judiciário, para a busca de uma solução consensuada e harmônica. Isto se dá porque o tempo 

é um aliado importante, para minorar a raiva, o espírito de vingança e o ressentimento da 

vítima, podendo trazer amadurecimento da questão experimentada. 

A dinâmica da Lei nº 9.099/95, portanto, implantou regras procedimentais 

simplificadoras e menos burocráticas, recursos limitados e sistema de declaração de nulidades 

que privilegia a finalidade do ato e não o formalismo.354 Essas regras deveriam avançar para o 

processo penal comum, sem prejuízo das garantias conquistadas. 

                                                 
351 BEZERRA, Virginia Rêgo. Parte II – Juizados Especiais Criminais. In: ALENCAR, Hadja Rayanne Holanda 

de; BEZERRA, Virginia Rêgo (Coords.). Manual expresso dos juizados especiais cíveis e criminais. Natal: 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, 2010. 

352 Ibid. 
353 BITENCOURT, 1999, p. 27. 
354 LEITE, 2013, p. 152. 
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A referida lei firmou nas disposições gerais, entre seus propósitos, a busca da 

reparação do dano suportado pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade  

(art. 62). Esses dois aspectos são de grande relevância por fundamentar a política-criminal 

adotada para os Juizados Especiais Criminais,355 não somente em resolver a lide advinda da 

infração, mas também de compor o litígio da esfera cível.356 

A valorização da vítima foi destacada, como um dos objetivos que orientou a Lei  

nº 9.099/95, pelo fato de a reparação do dano passar a ser uma obrigação natural, decorrente 

da prática da infração penal. Essa obrigação pode ser tanto do infrator como do responsável 

civil, simplificando a busca da reparação pela perda sofrida com o crime ou contravenção 

penal.357 

Outro objetivo visado pela lei foi a aplicação da pena não privativa de liberdade.  

A proposta formulada, em sede de transação penal, não pode dispor de pena de prisão, ainda 

que reduzida, por consistir numa fase administrativa em que não há condenação. Aliás, essa 

fase situa-se fora do Direito Penal punitivo, de seus esquemas e critérios.358 Por fim, convém 

considerar que houve o cuidado da transação penal não repercutir na vida do autuado, gerando 

consequências prejudiciais, como a possibilidade dos efeitos da reincidência.359 

A Lei nº 9.099/95 estabeleceu esse modelo de maior proximidade e intensidade 

relacional, com estrutura alternativa à punição, por limitar o dever-poder de punir estatal e por 

consistir num instrumento de despenalização, destacando-se pelo estímulo ao consenso, por 

meio dos institutos da composição de danos civis, transação penal e suspensão condicional do 

processo. 

Instituiu-se, desse modo, uma nova forma de garantir direitos e solucionar conflitos 

que possibilitassem a democratização do acesso à justiça, contemplando, atualmente, todas as 

infrações de menor gravidade, seja contravenções penais seja crimes com pena em abstrato 

até dois anos de privação de liberdade, cumulada ou não com multa. Foram excluídos os 

crimes de violência doméstica ou familiar contra a mulher, ainda que o limite em abstrato  

não ultrapassasse dois anos, por previsão expressa da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 

(Lei Maria da Penha). A respeito desse assunto, ver o item 4.5.1. 

                                                 
355 LEITE, 2013, p. 152. 
356 SILVA JÚNIOR, 2015, p. 293. 
357 BITENCOURT, 1999, p. 27. 
358 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance; 

GOMES, Luiz Flávio. Juizados Especiais Criminais: comentários à Lei n° 9.099/95, de 26.09.1995. 4. ed. 
rev., ampl. e atual. de acordo com a Lei 10.259/2001. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 76. 

359 LEITE, op. cit., p. 154. 
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Para as infrações de menor potencial ofensivo, a legislação nacional adotou as 

medidas alternativas (para fase conciliatória) e penas alternativas (para a condenação)360, 

relegando o seu aparato mais complexo para as penalidades mais graves, a ser tramitada na 

Justiça Comum, nas varas criminais. 

Por fim, é válido salientar que o sistema consensual penal, inserido na proposta da 

informalidade, investiu no diálogo e valorizou a participação das partes na condução de 

resposta à infração, concedendo destaque à vítima e responsabilizando o autuado com 

medidas alternativas à pena privativa de liberdade, democratizando a forma de pensar e fazer 

justiça, como meio capaz de alcançar a pacificação social. 

4.3.2 Críticas empíricas e teóricas ao modelo consensual da Lei nº 9.099/95 

Os Juizados Especiais Criminais, apesar de decorridos 20 (vinte) anos de sua 

existência, remanescem consideráveis críticas, tanto no campo empírico, pela forma utilizada 

de gestão de conflito, quanto no âmbito dogmático, pela ofensa a garantias processuais penais, 

ambos pautados nos moldes delineados pelo legislador para as infrações de menor potencial 

ofensivo. 

Azevedo361 aponta que diversos problemas surgiram, nesse modelo, devido à falta de 

espaço efetivo para o diálogo, o despreparo dos operadores judiciais em entender que a 

mediação e o acordo são mais importantes do que a adjudicação da culpa, e os princípios  

da celeridade e da economia processual se sobrepunham a um serviço judicial, adequado  

à pacificação das relações. Tudo isso frustrou os propósitos mais democráticos que 

fundamentaram a implantação da Lei dos Juizados Especiais Criminais. 

Da análise empírica do funcionamento dos Juizados Especiais Criminais, pode-se 

constatar a falta de preparo dos conciliadores para conduzir a audiência preliminar.  

Os conciliadores não foram capacitados para lidar com essa demanda específica de conflitos 

                                                 
360 As medidas alternativas não se confundem com as penas alternativas. Walter Nunes da Silva Júnior se reporta 

as diferenças ontológicas dos dois institutos, elencando sete características fundamentais daquelas, a saber: 
“(1) não é pena; (2) não pressupõe a declaração de culpa do agente; (3) de regra é consensuada, pois depende 
de proposta do Ministério Público e aceitação do autor do fato, mas pode ser, a pedido deste, reconhecida e 
declarada pelo juiz; (4) tem como finalidade extinguir a punibilidade; (5) o juiz a aplica por meio de decisão 

homologatória ou declaratória constitutiva do direito à extinção da punibilidade (art. 74 c/c o art. 76, § 4°, da 
Lei n° 9.099, de 1995); (6) cumpridas as condições estabelecidas, o processo é extinto por meio de sentença, 
declarando a extinção da punibilidade (art. 89, § 5°, da Lei n° 9.099, de 1995), possuindo portanto, natureza 
absolutória (art. 397 do CPP); e (7) não gera efeito criminal ou cível, exceto para impedir nova transação 
penal pelo prazo de cinco anos (art. 76, §§ 4° e 6°, da Lei n° 9.099, de 1995)”. (SILVA JÚNIOR, 2015, p. 
296-297). 

361 AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Apresentação. In: PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça 
Restaurativa: da teoria à prática. São Paulo: IBCCrim, 2009. p. 18. 
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penais. Em regra, os cursos oferecidos para os conciliadores dos juizados cíveis foram os 

mesmos oferecidos para os conciliadores dos juizados criminais, quando a realidade exige um 

preparo exclusivo para o âmbito criminal com alguns aportes da MVO, para a fase preliminar. 

Vale registrar que a maioria dos casos penais era para ser extintos nessa etapa inicial, tendo 

em vista os juizados criminais guiarem-se pela informalidade e pelo consenso. O estímulo ao 

consenso e à composição de danos civis era para ser o foco da audiência e da preparação dos 

conciliadores e juízes leigos. 

Outro complicador, de ordem prática, ocorreu quando os juízes se retiraram das salas 

das audiências preliminares, deixando o conciliador e o representante do Ministério Público. 

O promotor de justiça ou procurador da república entendeu que deveria se ausentar também e 

passou a deixar suas propostas por escrito, prejudicando, de forma irreparável o diálogo na 

construção do consenso, quando da proposta de transação penal. Se a justiça é negocial, 

deveria o autor da proposta, no caso o Ministério Público, estar dentro da sala para o diálogo 

com as partes, inclusive para averiguar se realmente era cabível sua proposta ou se trata  

de arquivamento, tendo em vista a precariedade das informações, constantes no termo 

circunstanciado de ocorrência. Elucide-se que, no momento da audiência, não raro se constata 

que as agressões foram recíprocas, bem como que a pessoa autuada como autor da infração é 

a vítima da ocorrência e vice-versa. Daí, a importância do Ministério Público em audiência, 

no caso do insucesso da composição de danos civis. 

Assim, a falta do diálogo e de um discurso qualificado com uma abordagem humanista 

pelos profissionais do direito, inclusive e, principalmente, do juiz, consiste em uma das 

principais frustrações dos Juizados Especiais Criminais na condução dos propósitos do 

consenso nos moldes idealizado pelo informalismo da legislação. Vale esclarecer que, na 

prática, em vez do estímulo ao diálogo, a comunicação, por vezes, é violenta e punitiva, na 

medida em que o autuado é advertido que, se não fizer o acordo com a vítima ou não aderir a 

transação penal, poderá ser condenado pelo Judiciário. Essa postura contribui para que as 

pessoas inocentes assumam uma medida alternativa (não privativa de liberdade) e se “livrem” 

do processo, arquivando o procedimento, quando a finalidade da lei consiste em outra 

completamente diversa. 

A dinâmica do funcionamento dos juizados criminais com uma elevada demanda de 

casos e estrutura precária, somada ao fato de os processos não poderem ficar paralisados por 

mais de 100 (cem) dias e a pressão da Corregedoria para a alta produtividade, são fatores que 

favorecem a adoção de rotinas à margem da legislação. Pode-se citar, como exemplo: a 
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realização da audiência sem a presença do Ministério Público362 e sem defensores363 para os 

autuados e as vítimas; a prevalência do uso da transação penal sobre a composição de danos 

civis, por falta exclusiva de preparo do Judiciário364 em restabelecer um diálogo entre as 

partes em colisão. E isso se agrava pelo o número elevado de audiências agendadas para o 

mesmo turno e o curto intervalo de tempo deixado entre uma audiência e outra. 

Nesse cenário, as partes saem do Judiciário, por vezes, frustradas, a vítima insatisfeita 

com o acordo (composição civil ou transação penal), o autuado por não ter lhe permitido 

expor sua versão e demonstrar sua inocência, quando era a hipótese. Os juizados criminais 

precisam resgatar a ideia do espaço para efetiva comunicação das partes e, via de 

consequência, possibilitar a construção do acordo com equipes capacitadas, com o mínimo de 

intervenção do conciliador ou juiz. 

Quando o juiz do juizado criminal faz a opção de restabelecimento do diálogo e muda 

sua postura nas audiências e na orientação dos seus assessores que presidem a fase preliminar, 

sem a conotação punitiva de praxe, eleva-se a taxa de acordo entre as partes, aumenta-se o 

grau de satisfação das mesmas com o resultado, e, consequentemente, do cumprimento do 

avençado e da confiança pelo Judiciário. Nesses casos, consegue-se, no âmbito judicial, por 

meio do estímulo à linguagem adequada, restabelecer os laços das partes por inteiro, pactuar 

uma base mínima de sociabilidade entre elas ou romper o relacionamento, de modo que, em 

quaisquer dessas situações, não mais se retorne ao uso do recurso da violência. 

No campo da dogmática, a literatura365 critica os Juizados Especiais Criminais, por 

violarem direitos e garantias constitucionais. Na transação penal, assevera-se que a 

Constituição é desrespeitada em fase da imposição de sanção sem o devido processo legal e 

sem a discussão prévia da culpabilidade. Alega-se, ainda, que se permeia uma feição 

coercitiva da transação penal, decorrente do desequilíbrio de posições entre a acusação estatal 

e o autuado. Alia-se a esses fatos, a possibilidade de uma tendência de privatização do 

processo penal, pela autonomia da vontade das partes. 

Na tensão estabelecida entre justiça consensual e garantias processuais, receia-se que o 

autuado demonstre uma fragilidade, hipossuficiência, na aceitação da proposta frente ao poder 

do Ministério Público de propor a transação penal e, depois, de poder acusá-lo. 
                                                 
362 O representante do Ministério Público deixa a proposta por escrito. 
363 Os defensores públicos sem agenda para acompanhar as audiências preliminares, apenas passam após o ato 

para apor o ciente. 
364 AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Conciliar ou punir? Dilemas do controle penal na época 

contemporânea. In: CARVALHO, Salo; WUNDERLICH, Alexandre (Orgs.). Diálogos sobre a justiça 
dialogal: teses e antíteses sobre os processos de informalização e privatização da justiça penal. Rio de 
Janeiro: Lumen juris, 2002. p. 72. 

365 LEITE, 2013, p. 204. 
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De um lado, questiona-se até que ponto o processo penal deve ceder a informalidade 

do procedimento, com a celeridade e a simplificação, postura excessivamente pragmática e 

utilitarista, em detrimento de valores essenciais, desenvolvidos nas discussões acerca da 

liberdade do indivíduo e do poder estatal. O assunto insere-se na polaridade clássica entre 

“eficiência e garantias” que transita no processo penal em busca do constante equilíbrio 

dessas duas forças, ou seja, da integração de um movimento dialético permanente.366 

As garantias constitucionais, constituídas no Estado Liberal e consolidadas, de modo 

inseparável, no Estado Democrático Constitucional, remetem à noção de proteção dos direitos 

fundamentais estabelecidos constitucionalmente. A par dos preceitos garantistas, o instituto da 

transação penal encontra resistência ao argumento de ofender o nulla poena sine judicio, à 

presunção da não culpabilidade e ao devido processo legal.367 

As garantias processuais penais integram as declarações de direitos e os textos 

constitucionais dos países democráticos como mecanismo de conter o limite do poder 

punitivo estatal, a fim de assegurar o direito fundamental à liberdade. A evolução histórica 

desenvolveu um estatuto protetivo dos acusados, resguardando-lhes garantias invioláveis, por 

lhe conferir a posição de sujeito de direito e não mais de mero objeto investigativo, capaz de 

revelar o crime.368 

No Brasil, as garantias estão consagradas em princípios fundamentais do processo 

penal, como do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), da presunção da não 

culpabilidade (da presunção de inocência) (art. 5º, LVII, da CF/88), da ampla defesa (art. 5º, 

LV, da CF/88), da publicidade (arts. 93, IX, e 5º, XXXIII, da CF/88), da inadmissibilidade 

das provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI, da CF/88); do juiz natural (art. 5º, XXXVII, 

da CF/88), entre outros. 

A par desses postulados constitucionais, a crítica realizada à transação penal, com a 

aplicação imediata da medida alternativa, mediante acordo com o Ministério Público ou 

Querelante, encerrando-se antecipadamente a persecução, é no sentido de violar direitos e 

garantias do autuado, em benefício da informalidade e celeridade. A crítica elucida que, no 

processo penal, a culpabilidade é aferida após colher os elementos necessários para reação ao 

delito, nulla poena sine judicio.369 

Bitencourt370 apregoa que o uso indiscriminado ou a extensão do conceito de infração 

de menor potencial ofensivo violará as garantias constitucionais da ampla defesa, do devido 

                                                 
366 LEITE, 2013, p. 204. 
367 Ibid., p. 205. 
368 Ibid., p. 206. 
369 Ibid., p. 207. 
370 BITENCOURT, 1999, p. 203. 
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processo legal e da presunção de inocência, entre outras, ampliando a excepcional previsão 

constitucional para a transação penal. 

Outra questão suscitada acerca da inconstitucionalidade da transação penal é inseri-la 

na tendência de privatização do processo penal. O acordo de medidas alternativas remete-se a 

adoção de valores de economia do mercado, em que se prima pelos interesses particulares e 

autonomia da vontade. A liberdade estaria sendo barganhada em detrimento dos preceitos 

processuais e da pena, priorizando-se a eficiência do processo e da administração pública, 

voltando-se para a produtividade revelada nos números e resultados.371 

Por último, aponta-se o caráter coercitivo da transação, visto que sua recusa implica a 

ameaça do processo, com possibilidade de advir uma condenação para o autuado e, via de 

consequência, haver a perda de sua primariedade. Essa advertência realizada nas audiências 

preliminares e na de instrução e julgamento, causa temor aos autuados ou acusados e seus 

respectivos defensores, por saberem das mazelas de uma condenação penal e sua repercussão 

na vida do apenado. 

Apesar das críticas da transação penal, preenchidos os requisitos do art. 76 da Lei nº 

9.099/95, o autuado faz jus a esse instituto, de não ser processado e condenado, por consistir 

num direito subjetivo372 de ter sua conduta despenalizada. Nessa via, o Ministério Público 

tem, por dever, propor a transação penal, quando o autuado preencher os requisitos legais. 

Nesse sentido, verificam-se a legitimidade e a compatibilidade da previsão dos 

institutos consensuais da Lei nº 9.099/95 com o texto constitucional, segundo positivado no 

art. 98, I, da CF, por serem institutos despenalizadores. Se o autuado ou o acusado preencher 

os requisitos do benefício, ele tem a opção de responder ao processo, restando asseguradas 

todas as garantias constitucionais, ou não, fazendo o acordo com a vítima ou o Ministério 

Público. Nessa hipótese, a norma constitucional e a infraconstitucional lhe asseguram a 

possibilidade de prescindir do processo e cumprir uma medida legal alternativa, com o  

seu consentimento e de seu defensor, por compreender um direito subjetivo seu. Com o 

cumprimento do acordo (composição civil ou transação penal), extingue-se a punibilidade,  

o que revela se tratar de direito material e não processual. Dessa forma, não merece 

acolhimento a censura acima a esse respeito. 

                                                 
371 LEITE, 2013, p. 213. 
372 Nesse sentido, Silva Júnior defende: “Além de não ser uma faculdade do Ministério Público, a resolução do 

processo mediante a despenalização da conduta constitui-se um direito subjetivo do autor do fato. Ou seja, se 
a situação deste não se encaixa em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 76, § 2° que impedem a 
transação, ele tem o direito de ter a sua conduta despenalizada. Não se cuida de um mero direito processual, 
mas de um direito de conteúdo material, visto que, nesse caso, a decisão judicial tem o condão de extinguir a 
punibilidade, com a despenalização da conduta ilícita. Ainda mais que, consoante já ressaltado, com a 
Reforma Tópica de 2008, a extinção da punibilidade se opera por meio de sentença absolutória, de modo que, 
para todos os efeitos, o agente é absolvido”. (SILVA JÚNIOR, 2015, p. 303). 
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Nessa linha de entendimento, Silva Júnior afirma que a crítica não procede na  

medida em que a transação penal remete à aplicação de uma medida alternativa como forma  

de despenalizar a conduta delituosa, e não a aplicação de sanção penal, apesar da atecnia  

do legislador.373 

Desse modo, as soluções consensuais previstas na Lei nº 9.099/95 são mais benéficas 

para as partes, como forma alternativa de administrar os conflitos, pelas diversas formas que 

esses acordos possam assumir, segundo a conveniência e oportunidade dos interessados. 

Ademais, as respostas consensuais aos delitos balizam-se nos parâmetros da dignidade da 

pessoa humana e das garantias do autuado, passando pelo controle da atividade jurisdicional. 

4.3.3 Práticas restaurativas e efetividade nas resoluções de lides de infração de menor 

potencial ofensivo 

Com base na análise do perfil e nas críticas da justiça consensual, e, após 

ultrapassados 20 (vinte) anos de sua existência, verifica-se a necessidade de se oferecer nova 

roupagem aos Juizados Especiais Criminais, revendo os seus pontos fracos de sua atuação e 

renovando-os com novas práticas. Esse aperfeiçoamento deve ter, como ponto de partida, a 

Justiça Restaurativa, a partir da institucionalização da Meta nº 8/2016, como movimento a ser 

disseminado e implantado em todo o segmento da Justiça Estadual, especialmente, para a 

clientela dos delitos de menor potencial ofensivo, por ter um campo bastante fértil. 

Apesar de a legislação nacional não disciplinar a Justiça Restaurativa e suas práticas, 

estas passaram a ter seus primeiros passos, a partir das iniciativas de projetos-piloto nos 

Juizados Especiais Criminais, em razão da ênfase dos institutos da conciliação que seguem o 

sistema dos países de civil law tradition. 

O paradigma restaurativo se encontra em plena compatibilidade com a Lei nº 

9.099/95, por meio da aproximação dos pontos em comum, estabelecidos no campo  

jurídico-filosófico, que orientam a fundamentação dos Juizados Especiais Criminais, 

notadamente por estabelecer uma justiça participativa e democrática, com novas orientações, 

novos elementos e objetivos diversificados. A esse respeito, Silva Júnior realça o papel dos 

Juizados Especiais Criminais: 

Esse seguimento do Judiciário deveria, portanto, ser encarado como germe de  
uma nova forma de fazer justiça: atividade judicante mais célere e efetiva e, 
principalmente, mais democrática, com a simplificação da atuação do Judiciário e a 

                                                 
373 SILVA JÚNIOR, 2015, p. 296. 
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sua aproximação dos consumidores da Justiça. Em verdade, uma tentativa de 
revolução na forma de fazer justiça, propugnando, com a reengenharia do processo, 
a própria modificação estrutural e funcional do Judiciário em si.374 

Considerando o perfil dos Juizados Especiais, consagrados nos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade e na busca permanente  

de resolução consensual do conflito penal, verifica-se, prontamente, a possibilidade de 

implantação das técnicas restaurativas como instrumentos alternativos, autônomos e 

complementares. 

Ademais, vale ressaltar que as preocupações dos Juizados Especiais Criminais com a 

reparação do dano à vítima, influenciada pelo movimento de redescobrimento da vítima, e 

com a não aplicação de pena privativa de liberdade, resultantes das tendências abolicionistas e 

da intervenção mínima, assemelham-se aos postulados que fizeram ressurgir a Justiça 

Restaurativa na contemporaneidade. 

A vítima é contemplada, tanto na justiça consensual da Lei nº 9.099/95 como na 

Justiça Restaurativa, com uma participação central e ativa. No modelo restaurativo, a vítima é 

a grande protagonista, por meio da escuta ativa dos participantes, podendo falar sobre seus 

sentimentos, seus traumas, suas emoções, seus danos, enfim, trabalhar suas necessidades e 

curar suas feridas. 

Nessa perspectiva, Ferreira sustenta que a intervenção restaurativa, no Poder 

Judiciário, pode ampliar as possibilidades para a vítima e o ofensor, por criar espaço  

para reconciliação, perdão, confissão e arrependimento, já que a Justiça Restaurativa  

se guia por práticas curativas, restauradoras e reconstrutivas alheias ao sistema judicial.375  

Nesse modelo, a ideia de reparação vai além das negociações jurídicas, como indenização, 

restituição, reabilitação, conferindo, ainda, uma dimensão emocional e simbólica, tais como 

pedido de desculpas, aperto de mão e abraço, entre outras formas de manifestar respeito, de 

atenção e de consideração pelo próximo. 

A composição civil e a transação penal são mecanismos autocompositivos previstos  

na Lei nº 9.099/95, disponibilizados na etapa preliminar, não se tratando de meios alternativos  

de resolução de conflito, mas de institutos típicos disciplinados para ser rápidos e eficientes, 

segundo diretriz constitucional. A fase de conciliação cria um espaço de administração para o 

Judiciário sobre os conflitos que poderão ou não ensejar uma ação penal. É, justamente nesse 

espaço de gestão, que permite a acomodação sistêmica do modelo restaurativo junto à Lei nº 

9.099/95, antes mesmo de uma mudança legislativa para esse fim. 
                                                 
374 SILVA JÚNIOR, 2015, p. 293. 
375 FERREIRA, 2006, p. 24-25. 
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Essa questão resta bem delineada na natureza consensual da Lei nº 9.099/95, que 

possibilita a utilização de práticas restaurativas, na fase conciliatória, até porque já existe a 

previsão do conciliador ou juiz leigo em conduzir o ato entre vítima e ofensor, sob a 

orientação do juiz, com fins da autocomposição em matéria civil (art. 72). 

Na composição civil, a negociação sobre o conflito criminal é livre e não se limita aos 

objetivos estabelecidos na tipificação penal (art. 74). No acordo realizado, a reparação 

importará em renúncia ao direito de queixa e representação, e, no caso de descumprimento, 

ensejará título executivo judicial a ser executado no juízo cível. A vítima pode estabelecer, no 

pacto restaurativo, no caso de não cumprimento das obrigações assumidas pelo infrator, a 

realização de novas mediações ou pós-círculo, sem prejuízos dos combinados na prática 

restaurativa.376 

O melhor espaço e momento para o encaminhamento dos casos para as práticas 

restaurativas é o da composição de danos civis, cujos problemas são advindos das infrações de 

ações penais de iniciativa privada e de ações penais públicas condicionadas à representação. 

Contudo, entre esses tipos penais, os conflitos mais indicados são os que envolvem laços 

interpessoais, em especial, os de relações continuadas como nos âmbitos familiar, de 

vizinhança e de trabalho. 

Os facilitadores ou mediadores, nessas hipóteses, além da vítima e do ofensor, poderão 

chamar terceiros interessados na questão, como parentes e pessoas da comunidade, para 

participar da prática restaurativa como apoio às partes. Nesse ambiente, pode-se trabalhar os 

interesses e necessidades da vítima e do ofensor, os valores, reformular questões sobre o 

impasse, restabelecer a relação preexistente ao conflito, enfim, construir respostas para 

resolver a lide de modo prospectivo, a fim de pacificar os relacionamentos, como meta maior. 

Esses acordos, quando alcançados com uma solução adequada, em regra, encerram várias 

demandas existentes entre as partes, evitando as recidivas no futuro. 

É justamente esse tipo de inovação que os Juizados Especiais Criminais necessitam 

para alcançar o fim colimando na Lei nº 9.099/95, uma aproximação pelo diálogo apropriado, 

por intermédio de uma equipe multidisciplinar capacitada. Os conciliadores, em sua grande 

maioria, não têm capacitação para lidar com demandas calorosas, comuns na esfera dos 

Juizados Especiais Criminais, e redirecionar o conflito para uma nova perspectiva. 

                                                 
376 JESUS, 2014, p. 88. 
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Esse fato é de fácil constatação na prática e está bem retratado no estudo de 

Ferreira377, realizada dentro do Judiciário, em que a autora se reporta ao ambiente das salas 

dos Juizados Especiais Criminais. Nas audiências, relata a autora, o clima geralmente é 

bastante acalorado, o operador escuta as partes envolvidas e, nos depoimentos, quando elas 

narram versões conflitivas, travava-se uma discussão entre si. A autora diz que era comum o 

operador chamar a atenção das partes e, mais comum ainda, as partes mostrarem-se 

descontentes com a proposta lançada pelo operador da justiça, manifestando-se expressamente 

o sentimento de que a justiça não fora feita. 

A experiência prática, infelizmente, demonstra que esses fatos ocorrem, de forma 

recorrente, e são diariamente presenciados pelos profissionais que atuam nessa justiça 

especializada. Essa realidade precisa ser transformada dentro do ambiente forense, as partes 

precisam sair do Judiciário com uma sensação diferente da que entraram, pois estão lá para 

buscar soluções adequadas para seus conflitos. Isso reflete na necessidade de mudança para 

uma Justiça mais próxima das demandas sociais e, atualmente, engajada na questão central da 

proposta de uma democracia participativa e menos intervencionista. 

Na fase preliminar ainda, a Lei nº 9.099/95 dispõe da possibilidade de um acordo 

penal, para os casos de insucesso da composição de danos civis ou quando se tratar de crime 

de ação penal pública incondicionada. Assim, é possível encaminhar os casos de transação 

penal para a prática restaurativa para a aplicação de medida alternativa, ou com a participação 

direta do Ministério Público ou com a anuência deste. No caso, vislumbra-se ao parquet a 

possibilidade de formular sua proposta, inclusive com medidas restaurativas, ou permitir que 

venha a sugestão da medida alternativa do acordo restaurativo. Nessa hipótese, o Ministério 

Público se manifesta sobre o acordo restaurativo e, no caso de concordância, submete à 

homologação judicial. É importante, nesses casos, os juízes orientarem os facilitadores ou 

mediadores para, quando acordarem a medida alternativa, na modalidade de prestação de 

serviço à comunidade, obedecerem à proporcionalidade, estabelecida para o tipo penal 

correspondente. 

Além da composição de danos civis e da transação penal, ainda é possível a aplicação 

de técnicas autocompositivas do modelo restaurativo na suspensão condicional do processo. 

Nessa hipótese, sem prejuízo das condições obrigatórias (art. 89, § 1º), faculta-se a promoção 

                                                 
377 FERREIRA, Maria Inês Caetano. As dificuldades de comunicação entre os operadores da justiça e os pobres 

no Brasil: dissonâncias entre os discursos dos operadores e as concepções de justiça populares. RBCCRim, 
São Paulo, v. 7, n. 26, p. 253-254, abr./jun. 1999. 
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de outras medidas378 (art. 89, § 2º), como restabelecimento das relações rompidas pela 

infração e, até mesmo, a pactuação da reparação de dano379 (art. 89, § 3º). O juiz pode, assim, 

estabelecer as condições obrigatórias e, em relação à apuração do dano e/ou outras medidas, 

encaminhar o processo à Unidade Restaurativa do seu Tribunal, a fim de participar de uma 

das técnicas restaurativas. Nessa hipótese, pode vir uma solução consensual da prática 

restaurativa, ou seja, acordada entre vítima, Ministério Público, acusado e defensor, e o  

juiz adotá-la como circunstância do art. 89, § 2º. O juiz ainda pode, dentro do seu poder 

discricionário, estipular condições restaurativas, como o encaminhamento do acusado para 

participar de programas restaurativos, entre outras medidas. 

Nesse sentido, é possível pensar em programas interdisciplinares de controle da 

violência, com reflexões e apoio psicológico, um modo de romper o litígio reiterado, em 

especial nos ambientes domésticos, de vizinhança380 e de trabalho. 

Dessa forma, a suspensão condicional do processo, se for aplicada, consiste em outro 

instituto de natureza conciliatória, assume aspecto diferenciado, por consistir numa alternativa 

negocial ao processo-crime, uma vez que se trata de direito subjetivo do acusado, após o 

recebimento da denúncia, podendo ser disponibilizada até a sentença. Nessa via, a suspensão 

condicional do processo não reside em faculdade do Ministério Público, mas em dever-poder, 

quando o acusado preencher os requisitos objetivos e subjetivos, sendo obrigatório o 

encaminhamento de uma proposta (art. 89). Portanto, não se pode falar em preclusão da 

proposta, caso o acusado não opte pela suspensão condicional do processo, logo após, o 

recebimento da audiência e antes da instrução processual. O direito subjetivo é do acusado e 

não do Ministério Público, daí aquele poder se valer dessa proposta até antes da prolatação da 

sentença, repita-se, inclusive, após a instrução processual. 

Com a utilização dos institutos da composição civil, transação penal e suspensão 

condicional do processo, verifica-se a possibilidade de uso de técnicas e medidas restaurativas 

nas duas etapas dos Juizados Especiais Criminais. Na primeira fase, antes ou durante a 

audiência preliminar, quando o procedimento pode ser encaminhado para a Unidade 

Restaurativa, a pedido das partes, pelo conciliador, promotor de justiça ou juiz. Na segunda 

 
                                                 
378 O art. 89, § 2º, da Lei n° 9.099/95, prevê a possibilidade de outras condições serem previstas pelo juiz. Tais 

condições podem ser recomendadas no acordo restaurativo ou estipuladas pelo próprio magistrado, em todo 
caso, apenas é possível até antes da sentença. 

379 O art. 89, § 3°, da Lei n° 9.099/95, prevê como causa de revogação obrigatória da suspensão condicional do 
processo, a não reparação de dano, injustificadamente. 

380 AZEVEDO, 2002, p. 73. 
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fase, quando o juiz pode, igualmente, na fase conciliatória de abertura da audiência de 

instrução (art. 79)381, remeter o processo antes do recebimento da denúncia, por entender  

que o caso será mais bem atendido pela prática restaurativa, em especial os casos de 

relacionamentos continuados. O juiz pode, ainda, após o recebimento da denúncia e antes da 

sentença, encaminhar o processo para fins do art. 89, como já mencionado. Pertinente à 

suspensão condicional do processo, aplica-se, da mesma forma, na jurisdição comum. 

Desse modo, os juizados criminais podem trabalhar com as demandas penais em dois 

níveis, tanto os litígios podem receber uma resposta conciliatória, pelos institutos previstos na 

Lei nº 9.099/95 e pelas técnicas restaurativas, quanto uma resposta advinda do processo 

contencioso, com suas respectivas garantias constitucionais (contraditório e ampla defesa), 

realizada pelo magistrado. 

Há de se considerar, ainda, que as práticas restaurativas implantadas nos juizados 

criminais nas experiências-piloto foram a MVO e os círculos restaurativos, a exemplo do que 

acontece nos Núcleos de Justiça Restaurativa instalados e desenvolvidos no TJBA382 e 

TJDFT,383 citados no item 4.2. 

Nesse cenário, a Meta nº 8/2016 do CNJ, no segmento da Justiça Estadual,  

enquadra-se nesse espaço de gestão da Lei nº 9.099/95. Até então, apenas existia a Resolução 

nº 125/2010 do CNJ, que disciplinava em seu art. 7º, § 3º384, o uso da Justiça Restaurativa 

para os Juizados Especiais Criminais, pelo art. 73 da Lei nº 9.099/95, e para a justiça juvenil, 

por intermédio dos arts. 112 e 116 do ECA. 

É relevante destacar que a Justiça Restaurativa não pode ser vista como a panaceia 

para os males dos juizados criminais, mas, sem dúvida, será um grande e importante aliado 

para minimizar as falhas que vêm incorrendo nesse segmento especializado, por fomentar a 

pacificação das relações, deslocando o foco do processo para as pessoas envolvidas, tornando, 

cada vez mais, desnecessária a imposição de uma postura e resposta retributiva para substituí-

la por uma postura e resposta construtiva/restaurativa. 

                                                 
381 Art. 79: “No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver 

havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, 
proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.” 

382 BAHIA, 2011, online. 
383 DISTRITO FEDERAL, 2014a, online. 
384 Dispõe o art. 7°, em seu § 3: “Nos termos do art. 73 da Lei n° 9.099/95 e dos arts. 112 e 116 da Lei n° 

8.069/90, os Núcleos poderão centralizar e estimular programas de mediação penal ou qualquer outro 
processo restaurativo, desde que respeitados os princípios básicos e processos restaurativos previstos na 
Resolução 2002/12 do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas e a participação do 
titular da ação penal em todos os atos.” 
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4.4 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/90) 

4.4.1 Perfil do modelo de tratamento concedido ao adolescente em conflito com a lei nos 

termos estatutário (Lei nº 8.069/90) 

A Doutrina da Proteção Integral da Criança e do Adolescente encontra seus 

referenciais normativos no âmbito internacional: i) Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança; ii) Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores 

(Regras de Beijing); iii) Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens 

Privados da Liberdade; iv) Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência 

Juvenil (Diretrizes de Riad). No Brasil, a Proteção Integral da Criança e do Adolescente está 

inserida no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069/90, mais conhecida como 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

O Código Penal (CP), Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, em seu art. 27, 

e o ECA, em seu art. 104, consideram penalmente inimputáveis os menores de 18 anos.  

O Estatuto estabelece como criança a pessoa de idade até doze anos incompletos e 

adolescente aquela entre doze anos e dezoito anos de idade. 

As crianças e adolescentes serão suscetíveis de aplicação das medidas previstas no 

ECA, considerando a idade deles à data do fato ao qual serão aplicadas as previsões legais. 

Apesar de o referencial normativo tratar da criança e do adolescente, o objeto do 

presente trabalho reserva-se a esfera criminal, razão pela qual se tratará apenas dos 

adolescentes em conflito com a lei. Isso porque, para as crianças, serão aplicadas as medidas 

previstas no art. 101. 

O ECA dispõe, em seus arts. 103 a 128 e 171 a 190, o procedimento aplicado ao 

adolescente em conflito com a lei, no âmbito criminal, no Brasil. Segundo o art. 103, o ato 

infracional consiste em conduta disciplinada na lei como crime ou contravenção penal. 

O procedimento previsto para apuração do ato infracional segue o rito do ECA, o qual 

prevê que o adolescente apenas poderá ser privado de sua liberdade se apreendido em 

flagrante ou por ordem judicial fundamentada, por autoridade competente (art. 106). O 

adolescente apreendido por ato infracional será imediatamente encaminhado ao juiz 

competente (art. 171), o qual examinará a possibilidade de liberação imediata do adolescente. 

Contudo, o juiz poderá determinar a internação, antes da sentença, pelo prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias, em decisão fundamentada, baseando-se em indícios suficientes de 

autoria e materialidade, demonstrando a necessidade da medida cautelar (art. 108). 
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Estabelece o ECA, que, ao comparecer o pai ou a mãe, ou ainda o responsável, 

adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e 

responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia 

ou, não sendo possível, no primeiro dia útil imediato, ressalvada a hipótese, pela gravidade do 

ato infracional385 e pela sua repercussão social, do adolescente permanecer sob internação 

para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública (art. 174). 

Em quaisquer das hipóteses, de não liberação ou liberação, a autoridade policial 

encaminhará, imediatamente, o adolescente ao representante do Ministério Público, 

juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência (arts. 175 e 176). 

Em caso de flagrante do ato infracional cometido com emprego de violência ou grave 

ameaça à pessoa, a autoridade policial deverá lavrar auto de apreensão, inquiridas as 

testemunhas e o adolescente, apreender o produto e os instrumentos e autoria da infração.  

Nas outras hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de 

ocorrência circunstanciado (art. 173). 

Afastado o caso de flagrante, caso haja indícios de participação de adolescente na 

prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério 

Público relatório das investigações e demais documentos. Com a apresentação do adolescente, 

o representante do Ministério Público, no mesmo dia diante do auto de apreensão e demais 

documentos, proceder-se-á imediata e informalmente à sua oitiva e, sendo possível, dos pais 

ou responsável, vítima e testemunhas386. 

Após a apresentação, o representante do Ministério Público poderá promover o 

arquivamento dos autos, conceder a remissão ou representar à autoridade judiciária para 

aplicação de medida socioeducativa (art. 180). 

Antes do procedimento judicial para apuração do ato infracional, o representante do 

Ministério Público poderá excluir o processo por meio do instituto da remissão387, 

dependendo do exame das circunstâncias do fato, do contexto social, da personalidade do 

adolescente e do seu grau de participação no ato infracional (art. 126). A remissão poderá ser 

aplicada em qualquer fase do procedimento até a sentença, como forma de suspensão ou 

extinção do processo (art. 126, § 1º). 

                                                 
385 O ECA não definiu o ato infracional grave, razão pela qual busca-se o seu conceito na lei penal, a qual são 

considerados graves os crimes apenas com reclusão. 
386 Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para 

apresentação do adolescente, podendo requisitar as policias civil e militar. 
387 Art. 127: “A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, 

nem prevalece para efeito de antecedentes podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das 
medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação.” 

 Art. 128: “A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, 
mediante pedido expresso do adolescente ou de ser representante legal, ou do Ministério Público.” 
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Se o Ministério Público promover o arquivamento dos autos ou conceder a remissão, 

mediante pedido fundamentado, os autos irão para o juiz para fins de homologação (art. 181). 

Com a homologação do arquivamento ou da remissão, o juiz determinará o 

cumprimento da medida, conforme o caso (art. 181, § 1º). Na hipótese de o magistrado 

discordar do arquivamento ou da remissão encaminhará os autos ao Procurador-Geral de 

Justiça, e este oferecerá, designará outro parquet para tanto, ou ratificará as medidas do 

promotor de justiça, quando só então caberá ao juiz homologar (art. 181, § 2º). De modo 

contrário, se o representante do Ministério público não promover o arquivamento ou conceder 

a remissão, oferecerá representação perante o juiz, propondo a instauração de procedimento 

para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar mais adequada (art. 182). 

Com o oferecimento da representação, o juiz designará audiência de apresentação do 

adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação (art. 

184).388 Comparecendo a audiência o adolescente, seus pais ou responsável, o juiz procederá à 

oitiva dos mesmos, podendo solicitar a opinião de profissional qualificado (art. 186). Se o juiz 

entender poderá aplicar a remissão, precedido de parecer do representante do Ministério 

Público (art. 186, § 1º). Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou 

colocação em semiliberdade, o juiz designará audiência de continuação, podendo determinar a 

realização de audiência e de estudo de caso (art. 186, § 2º).389 

Na sessão de continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na 

defesa, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, serão 

ofertados os debates orais e, em seguida, será prolatada a sentença (art. 186, § 4º). 

Diante da prática da ação conflitante com a lei, cabe ao juiz a tarefa de decidir e 

escolher, após a análise detalhada, entre as hipóteses previstas, qual medida cabível ou mais 

pertinente ao adolescente. Para tanto, pode-se aplicar medidas de proteção390 e/ou medidas 

                                                 
388 A decisão deverá ser fundamentada e demonstrar indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como da 

imperiosidade da medida cautelar aplicada. Estando o adolescente internado, será requisitada a sua 
apresentação em juízo, notificando os pais ou responsável para tanto. Se o adolescente não tiver internado, 
comparecerá com seus pais ou responsável à audiência. Contudo, devidamente notificado, e não comparecer à 
audiência de apresentação, o juiz poderá mandar conduzi-lo coercitivamente (art. 184, §§). 

389 Caso o adolescente não possua defensor, o juiz lhe nomeará um, que terá três dias, a partir da audiência de 
apresentação para oferecer a defesa prévia e rol de testemunha (art. 186, § 3º). 

390 As medidas de proteção são aplicadas ao menor de doze anos que comete ato infracional, podendo ser 
cumulativa também para os adolescentes, encontrando-se prevista no art. 101, do ECA: “I – encaminhamento 
aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; II – orientação, apoio e acompanhamento 
temporários; III – matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV – 
inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; V – requisição 
de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI – inclusão em 
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; VII – abrigo 
em entidade; VII – colocação em família substituta.” 
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socioeducativas391, levando-se em conta sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a 

gravidade da infração. 

A sentença, assim, constitui o momento central para o fechamento da relação jurídica 

processual determinante e específica para apuração do ato infracional.392 Nesse ato, dispõe 

qual medida legal deve ser cumprida pelo adolescente, contudo, sem determinar um prazo 

fixo para o respectivo cumprimento, por depender de avaliação técnica. A seguir, serão 

elencadas as medidas socioeducativas, de acordo com a previsão do art. 112, a ser aplicada, 

por ocasião da sentença. 

A advertência (art. 112, I) consiste em admoestação verbal reduzida a termo e assinada 

(art. 115), destinada à aplicação a adolescente que não possui antecedentes infracionais e para 

os casos de infrações leves. A advertência é a medida mais branda, sendo importante que não 

seja mero ato burocrático verbal, mas que leve o adolescente à reflexão e à conscientização  

do seu ato, responsabilizando-o e aconselhando-o, de forma educativa, para não voltar a 

reincidir.393 

A obrigação de reparar o dano (art. 112, II) afigura-se relevante no ato infracional com 

reflexos patrimoniais. Assim, o juiz pode determinar, se for o caso, que o adolescente restitua 

a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por qualquer outra forma, compense o prejuízo 

suportado pelo ofendido (art. 116). Havendo impossibilidade, a medida poderá ser substituída 

por outra adequada à hipótese (art. 117). A responsabilidade de reparar o dano, no caso, é do 

adolescente e não de seus pais. 

A prestação de serviço à comunidade (art. 112, III) consiste na realização de 

atividades gratuitas de interesse geral, em entidades públicas ou privadas de cunho 

assistências, tais como: escolas, hospitais, postos de saúdes, abrigos de idosos sem fins 

lucrativos e outros estabelecimentos congêneres, assim como em programas comunitários ou 

governamentais (art. 117). 

As atividades gratuitamente a serem desempenhadas deverão atender à capacidade de 

cumprimento do adolescente (art. 112, § 1º) e estar de acordo com suas habilidades. Tais 

tarefas não podem ultrapassar o prazo de seis meses, com jornada de oito horas semanais, sem 

                                                 
391 Registre-se que as medidas socioeducativas não comportam prazos específicos, à vista da sua natureza 

jurídico-legal por serem protetivas e pedagógicas, como por exemplo, as medidas de privação de liberdade, 
vale dizer as cumpridas em regime de semiliberdade e de internação. (RAMIDOFF, Mário Luiz. SINASE: 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo: comentários à Lei n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012. São 
Paulo: Saraiva, 2012, cap. 4, p. 3-5). 

392 RAMIDOFF, loc. cit. 
393 JUNQUEIRA, Ivan de Carvalho. Do ato infracional à luz dos direitos humanos. Campinas: Russel, 2013. 

E-book. cap. V, p. 1-6. 
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prejuízo da frequência escolar e do trabalho, se for o caso, do adolescente em conflito com a 

lei (art. 117, parágrafo único). 

A liberdade assistida (art. 112, IV) deverá ser determinada judicialmente sempre que 

demonstrar mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente (art. 

118)394. Segundo Ramidoff, tal medida deve ser efetivamente aplicada pela sua excelência 

resolutiva e emancipatória.395 

A semiliberdade (art. 112, V) é um programa que se destina ao acompanhamento do 

adolescente em conflito com a lei e pode ser designada, desde o início, pelo juiz para 

cumprimento; é um programa importante, pois, sem dúvida, contribui para evitar a internação. 

No caso, a medida permite que o adolescente desenvolva atividades externas, como, por 

exemplo, de escolaridade, de capacitação, independentemente de autorização judicial (art. 

120). Contudo, o adolescente deve se recolher, ao longo do dia, para receber orientações e 

avaliações, bem como no horário noturno, para a sua proteção e cumprimento do estabelecido 

no plano individualizado. 

Durante o cumprimento dessa medida, são obrigatórias as atividades escolares e 

profissionalizantes para o adolescente, utilizando, sempre que possível, recursos existentes na 

comunidade (art. 120, § 1º). As atividades de educação, de capacitação e de aprendizagem, 

entre outras, formadoras da personalidade do adolescente, devem ser executadas, 

preferencialmente, fora da entidade de atendimento, a fim de se evitar a contaminação com os 

efeitos deletérios da instituição, ainda que esta possua o perfil sociopedagógico apropriado.396 

A medida de semiliberdade pode, ainda, servir de transição para o adolescente em 

conflito com a lei para o meio aberto. Tal medida tanto na modalidade do programa como na 

transição para meio aberto não comporta prazo determinado. O prazo será estabelecido caso a 

caso, conforme a maturidade e comprometimento do adolescente, assim como o seu 

envolvimento com seu núcleo familiar.397 

Por outro lado, a “semiliberdade invertida” ocorre quando há inversão do período de 

privação parcial, devendo ser adotada para os casos que facilitam o deslocamento do 

adolescente para participar de cursos de capacitação, profissionalizante e do ensino 

obrigatório, regular ou supletivo. Nessa hipótese, o adolescente recebe orientações e cumpre 
                                                 
394 O juiz designará pessoa capacitada para realizar o acompanhamento do caso, a qual poderá ser, inclusive, 

recomendada por entidade ou programa de atendimento (art. 118, § 1°). Tal medida, com a edição da nova Lei 
n° 12.594/12, passou para à direção do programa de atendimento a seleção e credenciamento de orientadores, 
os quais deverão ser designados, caso a caso, para o acompanhamento e avaliação do cumprimento da medida 
(art. 113, I). 

395 RAMIDOFF, 2012, p. 7-16. 
396 Ibid., p. 10-16. 
397 RAMIDOFF, loc. cit. 
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suas atividades durante o dia na entidade de atendimento e pernoita na residência onde vive 

com seus familiares. 

A internação (art. 112, VI) reside na medida mais gravosa prevista pelo sistema de 

medidas socioeducativas. É destinada aos casos mais extremos e deve ser utilizada como 

ultima ratio, tal como se deve aplicar para os adultos infratores. 

O Estatuto disciplinou que a medida de internação, por privar a liberdade, deve estar 

suscetível aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento (art. 121). O mesmo artigo previu que a medida não comporta 

prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, 

no máximo, a cada seis meses, não podendo, em qualquer situação, ultrapassar a três anos. 

Costa398 reporta-se aos princípios estatutários que condicionam a medida de 

internação, da seguinte forma: i) o princípio da brevidade opera-se como limite cronológico; 

ii) o princípio da excepcionalidade aplica-se enquanto limite lógico do processo de decisão 

judicial relativo à aplicação; e iii) o princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento refere-se ao limite ontológico, a ser observado tanto na sentença quanto na 

implementação da medida. 

A privação de liberdade do adolescente, ainda, por ser medida de maior gravidade 

deve obedecer aos três maiores instrumentos internacionais para esse fim: i) Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança; ii) Regras de Beijing; iii) Regras Mínimas da 

ONU para jovens privados de liberdade. Tais instrumentos adotam o princípio da ultima ratio 

para segregação de adolescente e da brevidade, menor duração possível.399 

4.4.2 Críticas ao modelo do tratamento concedido ao adolescente em conflito com a lei 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e o advento da Lei de Execução das 

Medidas Socioeducativas (Lei nº 12.594/12) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, na década de 90, trouxe o sentimento de  

que, no cenário da Constituição de 1988, estabeleceria um novo instrumento de transformação 

                                                 
398 Costa reporta-se aos princípios estatutários que condicionam a medida de internação: “o princípio da 

brevidade enquanto limite cronológico; o princípio da excepcionalidade, enquanto limite lógico no processo 
decisório acerca de sua aplicação; e o princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, enquanto limite ontológico, a ser considerado na decisão e na implementação da medida”. 
(COSTA, Antônio Carlos Gomes. É possível mudar: a criança, o adolescente e a família na política social do 
município. In: CURY, Munir (Coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: comentários 
jurídicos e sociais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 401). 

399 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Sistema de garantias e o direito penal juvenil. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 222. 
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para os menores no Brasil. Após sua vigência, percebeu que, apenas, o ECA não era 

suficiente, em especial para tratar a questão do adolescente em conflito com a lei e do sistema 

socioeducativo, para alcançar os resultados esperados.400 

Percebia-se um espaço discricionário deixado pelo legislador no Estatuto que era 

preenchido pela interpretação tutelar, considerando a falta de regras regulatórias da execução 

de medidas socioeducativas. Para suprir essa lacuna, havia necessidade de regulamentação 

normativa para esse fim. 

Após intenso debate entre os defensores, de um lado, que o Brasil adotou o modelo de 

responsabilização pela prática do ato infracional, como um Direito Penal Juvenil, em face da 

Convenção das Nações Unidas e do Estatuto, e, de outro lado, os adeptos da “autonomia” do 

direito da criança,401 resultou no consenso sobre a necessidade de se editar regras para 

regulamentar o processo de execução das medidas socioeducativas402. 

Dessa discussão científica surgiu a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que  

trata da criação, manutenção e operacionalização do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase), em reação às críticas da lacuna legislativa contida no ECA. A Lei nº 

12.594/12 constitui-se “no conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a 

execução de medidas socioeducativas” (art. 1º, § 1º). 

O Sinase regulamenta os procedimentos destinados ao acompanhamento do 

cumprimento das medidas legais (protetivas e socioeducativas) fixadas na decisão judicial, 

que se destinam à responsabilização do adolescente a quem atribui a prática de ato infracional 

(art. 1º). 

Nesse contexto, a Lei nº 12.594/12 estabeleceu as orientações principiológicas e os 

regramentos, fixou os critérios para avaliação, destinada ao integral cumprimento das medidas 

aplicadas na decisão judicial, bem como para adequação do programa e do projeto 

socioeducativo individualizado.403 A lei, ainda, tratou de integrar os Sistemas de Atendimento 

dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, assim como dos planos, das políticas e dos 

programas de atendimento ao adolescente praticante de ato infracional. 

                                                 
400 SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção integral, uma 

abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. 4. ed., rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2013. cap. 5.5, p. 21-37. 

401 “Por fim, cumpre dizer que a ‘autonomia’ do Direito da Criança, sustentada por alguns operadores do Direito 
da Infância para afastar a ideia de um Direito Penal Juvenil, acaba produzindo e contribuindo para reeditar, de 
forma travestida, o festival de eufemismos e de desrespeito ao direito de cidadania que marcou o Código de 
Menores, fazendo a operação do Estatuto da Criança e do Adolescente com a lógica da Doutrina da Situação 
Irregular, fazendo das medidas socioeducativas instrumentos de política ‘de bem-estar de menores’, de triste 
experiência nestes brasis”. (Ibid., cap. 5.5, p. 19-37). 

402
 Ibid., cap. 5.5, p. 21-37. 

403 RAMIDOFF, 2012. 
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A Lei nº 12.594/12 remete-se ao art. 112 do ECA, para se referir às medidas legais que 

possam ser determinadas ao adolescente em conflito com a lei. Como já se observou no item 

4.4.1, a sentença judicial pode determinar a aplicação das medidas socioeducativas 

disciplinadas nos arts. 117 a 125 cumulativamente ou não com as medidas protetivas previstas 

no art. 101, incisos I a VI, do respectivo Estatuto. 

De início, trata da responsabilização do adolescente pela prática de sua conduta 

infracional, incentivando, sempre que possível, a reparação do dano (art. 1º, § 2º, I). Esse seria 

o primeiro objetivo, traçando a perspectiva restaurativa da reparação do dano como sendo a 

via de responsabilização para o adolescente-infrator, como sanção socioeducativa. 

O segundo e terceiro objetivos da lei diz respeito à integração social do adolescente e à 

garantia de seus direitos individuais e sociais, pelo cumprimento de seu plano individual de 

atendimento, bem como a desaprovação da conduta infracional, efetivando o dispositivo 

sentencial, observando como parâmetro máximo, as medidas de privação de liberdade ou de 

restrição de direitos (art. 1º, § 2º, II e III). 

O adolescente desfruta da condução de sujeito, e, como tal, tem responsabilidade,  

o que implica pensar na culpabilidade atribuída ao inimputável sujeito de medida 

socioeducativa. Para tanto, deve ser elaborado o plano individual de atendimento 

socioeducativo, para contemplar poderá contemplar as práticas restaurativas, na fase  

de execução. 

A Lei nº 12.594/12 prevê o programa de atendimento, como sendo a organização e o 

funcionamento, por unidade, das condições necessárias para o cumprimento das medidas 

socioeducativas (art. 1º, § 3º). 

Assim, o programa de atendimento traçará o perfil organizacional e funcional de cada 

entidade de atendimento que acompanhará o cumprimento das medidas legais. A entidade é a 

pessoa jurídica de direito público ou privado que criará e manterá a unidade. Esta, por sua 

vez, deve contar com estrutura física e pessoal, com setores adequados às novas funções 

protetivas e socioeducativas, estabelecidas nessa norma do Sinase, em especial, para cumprir 

os fins das leis regenciais (Constituição e ECA)404. 

Para tanto, enuncia os princípios basilares do processo de execução, a saber (art. 35): 

i) legalidade, por não poder aplicar ao adolescente medida mais gravosa de que ao adulto;  

ii) excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, com prevalência dos 

meios autocompositivos de conflitos; iii) prioridade a práticas ou as medidas restaurativas e, 

                                                 
404 RAMIDOFF, 2012, cap. 4, p. 4-5. 



130 

sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas; iv) proporcionalidade em relação à 

ofensa cometida; v) brevidade da medida em reação ao ato cometido, em especial ao que 

disciplina o art. 122 do ECA; vi) individualização, considerando-se a idade, capacidades e 

circunstâncias pessoais do adolescente; vii) mínima intervenção, restrita ao necessário para a 

realização dos objetivos da medida; viii) não discriminação do adolescente, em especial em 

razão da etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou 

associação ou pertenciamento a qualquer minoria ou status; e ix) fortalecimentos dos vínculos 

familiares e comunitários no processo socioeducativo. Some-se a esse conjunto de valores, os 

previstos no Estatuto e da Constituição Federal405, consolidando-se num sistema de garantias 

de modelo de responsabilidade juvenil. 

Assim, no âmbito da justiça juvenil, é possível dizer que a opção pela medida 

socioeducativa aplicável ao adolescente, deve ser alinhada pelo juiz após o exame de todo o 

conjunto principiológico, na busca dos objetivos da medida e dos elementos de 

individualização, constantes nos termos do art. 112, § 1º, do Estatuto. Este seria o dispositivo 

que mais se aproxima do art. 59 do Código Penal, por se tratar da individualização da medida, 

a ser assegurada na sentença, mas não se confunde com a individualização da pena prevista no 

Diploma Penal. 

Na operação da individualização da medida socioeducativa, além dos elementos 

constantes no art. 112, § 1º, serão considerados os limites previstos no art. 122, do ECA, por 

ocasião da aplicação da medida de internação, bem como todo o conjunto normativo  

da Lei nº 12.594/12, sobretudo os objetivos da medida e seus princípios. A medida 

socioeducativa busca sua finalidade pedagógica, embora se perceba sua carga retributiva.406 

A utilização da avaliação interdisciplinar é facultativa, deve ceder frente à condição  

da pessoa em desenvolvimento, devendo escolher a medida socioeducativa mais adequada 

para o adolescente, em decisão judicial devidamente fundamentada. Saraiva fundamenta a 

importância do princípio da celeridade, nos termos da Convenção, uma vez que o tempo no 

processo não se confunde com o tempo da vida, e a vida de um jovem produz transformações 

em pouco tempo, seja para melhor ou para pior, devendo, para tanto, sempre acompanhar a 

                                                 
405 Martha Toledo resume os princípios constitucionais especiais do sistema de responsabilização juvenil, como: 

Princípio da Reserva Legal; Princípio da Culpabilidade; Princípio da inimputabilidade penal; Princípio da 
excepcionalidade na privação de liberdade; Princípio da brevidade na privação de liberdade; Princípio do 
Contraditório; Princípio da Ampla Defesa. Nesse contexto, diz Saraiva “que se identifica a ideia de um 
Direito Penal Juvenil, em um universo de valores que desconstrói o paradigma da incapacidade para 
reconhecer o adolescente em sua condição de sujeito de direitos, com responsabilidade penal juvenil.” 
(SARAIVA, 2013, cap. 5.5, p. 20-37). 

406 Ibid., cap. 5.5, p. 26-37. 
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avaliação interdisciplinar e atualizá-la, por ocasião do julgamento de primeira ou segunda 

instância.407 

Superada a aplicação da medida legal pelo Judiciário, verifica-se que a principal 

mudança da nova lei (Sinase) foi a municipalização do acompanhamento do cumprimento  

das medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida. Os Estados se 

responsabilizam, fora a atividade jurisdicional, com acompanhamento do cumprimento das 

medidas privativas de liberdade (semiliberdade e internação). 

Como resultado, a nova Lei do Sinase repassou a responsabilidade para o município, 

notadamente pela previsão de substituição da medida socioeducativa de privação de liberdade 

(“meio fechado”) pela medida de “meio aberto” (prestação de serviço à comunidade e 

liberdade assistida), ante o insucesso daquela408. 

Essa alteração na responsabilidade foi necessária, em virtude de os Estados não  

terem serviços disponíveis em todos os municípios. Disso resultou na saída legislativa de 

municipalização do serviço, bem como na imposição a todos os munícipios de implantarem a 

unidade de atendimento em “meio aberto” (prestação de serviço à comunidade e liberdade 

assistida). 

4.4.3 Práticas restaurativas como modelo transformador do adolescente em conflito com 

a lei 

Antes do advento da Lei nº 12.594/12, a legislação juvenil não tinha qualquer previsão 

expressa para a aplicação da Justiça Restaurativa. Contudo, o modelo restaurativo encontrava 

espaço no ECA, em seu art. 100, ao disciplinar a aplicação das medidas legais, protetivas e/ou 

socioeducativas, ao adolescente em ação conflitante com a lei, permitindo ao juiz, em sua 

decisão, levar em consideração as necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que visem ao 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Nesse espaço legislativo, a Justiça Restaurativa iniciou-se, formalmente, em 2005, por 

meio da Secretaria de Reforma do Judiciário/Ministério da Justiça que elaborou o projeto 

promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro, e, junto ao Pnud, 

implementaram dois projetos-piloto para a justiça juvenil, um na Vara da Infância e Juventude 

da Comarca de São Caetano do Sul/SP, e, o outro, na 3ª Vara do Juizado Regional da Infância 

                                                 
407 SARAIVA, 2013, cap. 5.5, p. 27-37. 
408 RAMIDOFF, 2012, cap. 5, p. 7-8. 
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e Juventude de Porto Alegre/RS. Os dois projetos-piloto, implantados na justiça juvenil, 

possuem características diferenciadas. 

O projeto da Comarca de São Caetano do Sul/SP409 destinou-a à aplicação da prática 

restaurativa na fase de conhecimento para os adolescentes em conflito com a lei. A Vara da 

Infância e Juventude atua em parceria com a respectiva Promotoria de Justiça e, na fase 

procedimental da audiência de apresentação, seleciona o caso e o encaminha para a prática 

restaurativa, com a possibilidade de realizar um acordo e, eventual, cumulação da medida 

socioeducativa aplicada pelo juiz. Nessa hipótese, o juiz, geralmente, aplica a medida de 

prestação de serviço à comunidade que poderá ser cumulada com o acordo restaurativo. Os 

casos podem ser selecionados pelo juiz, promotor, assistentes sociais e pelo Conselho Tutelar. 

A prática restaurativa empregada é o círculo restaurativo. 

Por outro lado, tem-se a 3ª Vara Regional da Infância e Juventude de Porto Alegre410, 

cuja competência é da execução das medidas socioeducativas aplicadas no processo de 

conhecimento das 1ª e 2ª Varas Regionais do Juizado da Infância e Juventude de Porto 

Alegre. O Projeto-piloto de Porto Alegre denominou-se “Justiça para o Século 21”411, nome 

que passou a ser marca registrada da Justiça Restaurativa no Sul do país. 

Nessa configuração, as iniciativas do projeto têm sua principal inserção na rede de 

atendimento ao adolescente em conflito com a lei, no “meio aberto” e no “meio fechado”. 

Assim, por ocasião da execução da medida socioeducativa, o juiz seleciona o caso, e, 

encaminha para o projeto “Justiça para o Século 21”.412 A prática restaurativa utilizada é o 

círculo restaurativo. 

                                                 
409 MELO, 2006. 
410 Importante destacar que o juiz titular da 3ª Vara Regional da Infância e Juventude de Porto Alegre, à época da 

implantação do projeto pioneiro, era o juiz Leoberto Brancher, atualmente, titular da Vara da Infância e 
Juventude da Comarca de Caxias do Sul e coordenador do Projeto ‘Justiça para o Século 21. Leoberto 
Brancher, ainda, coordena a campanha nacional da justiça restaurativa na Associação dos Magistrados 
Brasileiros, denominada: A paz pede a palavra. (AGUINSKY, Beatriz Gershenson; HECHLER, Ângela 
Diana; COMIRAN, Gisele; GIULIANO, Diego Nakata; DAVIS, Evandro Magalhães; SILVA, Sandra 
Espíndola da; et al. A introdução das práticas de Justiça Restaurativa no Sistema de Justiça e nas políticas da 
infância e juventude em Porto Alegre: notas de um estudo longitudinal no monitoramento e avaliação do 
Projeto Justiça para o Século 21. In: BRANCHER, Leoberto; SILVA, Susiâni (Orgs.). Justiça para o século 
21: instituindo práticas restaurativas: semeando justiça e pacificando violências. Porto Alegre: Nova Prova, 
2008. p. 30). 

411 BRANCHER, 2015. 
412 Capitão e Rosa comentam a filosofia do Projeto Justiça para o Século 21: “A concepção restauradora desta 

nova Justiça, então pactua com perspectivas instauradoras, ou seja, projeta um conectar-se com as 
necessidades daqueles envolvidos no conflito, infratores, vítimas, seus familiares e a comunidade, aporta uma 
perspectiva de futuro, como ideal a ser alcançado, enquanto construção utópica de novas responsabilidades – 
responsabilidades sociais compartilhadas”. (CAPITÃO, Lúcia Cristina Delgado; ROSA, Lucila C. da. Vozes 
do querer. In: BRANCHER, Leoberto; SILVA, Susiâni (Orgs.). Justiça para o século 21: instituindo práticas 
restaurativas: semeando justiça e pacificando violências. Porto Alegre: Nova Prova, 2008. p. 105). 
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Contudo, o projeto “Justiça para o Século 21”, além de aplicar as práticas restaurativas 

no âmbito da rede de atendimento ao adolescente conflitante com a lei, estabelece parcerias 

visando fomentar sua expansão, em outras políticas públicas como as de Segurança, 

Assistência, Educação e Saúde.413 

Alavancada por esses projetos-piloto de sucesso, a Justiça Restaurativa, nas Varas da 

Infância e Juventude, assumiu um importante espaço de aplicação, por ter imersão em todas 

as fases procedimentais, incluindo desde a desjudicialização, a fase pré-processual, passando 

pela fase de conhecimento e indo até a última etapa processual, a execução da medida 

socioeducativa. 

Analisando as etapas processuais de aplicação da Justiça Restaurativa na  

Vara da Infância e Juventude, considera-se, inicialmente, a desjudicialização e a fase  

pré-processual, isto é, quando se resolve o litígio envolvendo adolescentes sem adentrar  

no processo judicial. 

A desjudicialização, assim, consiste no meio de gestão de conflito sem acionar a 

máquina judicial. Em regra, ocorre nas entidades que atende adolescentes ou na comunidade 

que possui equipe capacitada em prática restaurativa. Assim, havendo conflito envolvendo 

adolescentes, dentro da sua esfera de atuação, a entidade encaminha o caso direto para a 

resolução do conflito sem acionar qualquer instância judicial.414 Como exemplo, destacam-se 

as experiências das unidades de medidas socioeducativas de “meio aberto”, bem como dos 

abrigos, das escolas e das ONG’s que estão aplicando as práticas restaurativas, como meio de 

gestão de conflitos internos, evitando, assim, a judicialização.415 

Na fase pré-processual, pode-se dizer que alguma instância judicial já foi  

acionada. Entende-se por instância judicial, no âmbito criminal, a Delegacia, o Ministério 

Público, a Defensoria, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Poder Judiciário, ou seja,  

as instituições que exercem atividades profissionais, como fim, no Sistema de Justiça 

Criminal. Como exemplo, pode-se ilustrar com a hipótese do representante do  

Ministério Público, analisando o caso, verifica a prática restaurativa como medida mais 

adequada à hipótese. Assim, encaminha o adolescente para uma unidade restaurativa e,  

                                                 
413 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado. Justiça para o Século 21. Justiça para o Século 21, 

26 abr. 2009. Disponível em: <http://www.justica21.org.br/j21.php?id=101&pg=0#.Vs9Bxn0rJQJ>. Acesso 
em: 16 dez. 2015. 

414 Entenda-se por instância judicial desde Delegacia, Ministério Público, Defensoria até o Poder Judiciário. Vale 
dizer, todas as instituições que exercem atividades junto ao Judiciário. 

415 RIO GRANDE DO SUL, op. cit. 
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retornando da prática com acordo, aplica-se a remissão que pode ser simples416 ou 

qualificada417. 

A primeira hipótese, de remissão simples, pode ocorrer quando da prática restaurativa 

resultar em acordo, sem necessidade do adolescente exercer uma atividade externa, por 

exemplo, quando restam estabelecidos compromissos e valores morais, como respeito e 

perdão. A segunda hipótese, de remissão qualificada418, pode ocorrer, quando da prática 

restaurativa, resultar em acordo restaurativo e, eventual, cumulação da medida socioeducativa 

aplicada pelo promotor de justiça. O acordo pode sugerir uma medida socioeducativa em 

“meio aberto”. Assim, o representante do Ministério Público aplica a remissão e submete o 

adolescente a uma medida legal acordada. Em qualquer das hipóteses, os autos serão 

encaminhados ao Judiciário para fins de homologação (art. 181, do ECA). 

Na fase processual, por outro lado, se o representante do Ministério Público não 

promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação perante o juiz, 

propondo a instauração do procedimento judicial para a aplicação de medida legal. Nessa 

fase, o juiz, analisando o caso, seleciona o que entende adequado para a prática restaurativa, 

recebe a representação e suspende o processo, encaminhando-o para a unidade restaurativa. 

No caso de o processo retornar com acordo restaurativo, o juiz abre vista ao Ministério 

Público e extingue o processo. 

Na hipótese da prática restaurativa não encerrar com acordo ou o juiz verificar que  

não é adequado o encaminhamento do adolescente à unidade restaurativa, o processo seguirá 

seu curso normal, realizando a audiência de apresentação e seguindo o seu rito nos termos dos 

arts. 186 e seguintes. Após a instrução processual, pode emergir versão fática diferente da 

constante na representação e, caso o juiz entenda que o adolescente mereça passar pela prática 

restaurativa, suspende o processo e o encaminha à unidade restaurativa. 

Ao retornar com acordo, procede-se, da mesma forma anteriormente disposta,  

abrindo-se vista ao representante do Ministério Público e extinguindo o processo, se for caso. 

Isso é possível, ainda nessa fase, haja vista o disposto no art. 188, da Lei nº 8.069/90, que 

                                                 
416 “Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do 

Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às 
circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua 
maior ou menor participação no ato infracional.” 

417 “Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, 
nem prevalece para efeito de antecedentes podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das 
medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação.” 

418 Ramidoff questiona a legitimidade do instituto da remissão qualificada, à vista da aplicação de uma medida 
restaurativa, sem o devido processo legal. (RAMIDOFF, 2012, cap. 4, p. 3-5). 
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prevê: “a remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada 

em qualquer fase do procedimento, antes da sentença”. 

Na fase que antecede a sentença, a legislação da Nova Zelândia e da Áustria permite a 

possibilidade de aplicação de práticas de Justiça Restaurativa, tanto para a justiça juvenil 

quanto para justiça de adultos. As pesquisas demonstraram que o uso de práticas restaurativas, 

nessa fase, guiou o processo de decisão judicial, considerado corretos e justos por todos os 

participantes, com possibilidade de oferecer uma boa resposta para a vítima e responsabilizar 

o agressor com opções para o apoio contínuo a ele, auxiliando na sua reintegração à 

sociedade.419 

Ademais, caso o juiz verifique que não se trata de hipótese de encaminhamento para a 

Justiça Restaurativa, sentencia o processo e, se for o caso, aplica a medida legal cabível. Após 

o trânsito em julgado da sentença, inicia-se a fase de execução da medida protetiva e/ou 

socioeducativa ao adolescente, autor da infração penal. 

A Lei do Sinase, em seu art. 35, III, inovou ao adotar a Justiça Restaurativa, de forma 

complementar, entre os princípios basilares da execução das medidas legais, em especial, as 

medidas socioeducativas. Vale ressaltar que esse dispositivo da legislação juvenil é o único a 

disciplinar expressamente a Justiça Restaurativa no ordenamento jurídico brasileiro. 

Nessa via, a Lei nº 12.594/12 trata de priorizar as práticas ou as medidas restaurativas 

como proposição principiológica a servir de marco orientador no acompanhamento das 

medidas legais, e, sempre que possível, atender às necessidades das vítimas. 

A preferência das estratégias restaurativas, segundo essa positivação normativa, 

alinha-se e orienta-se pelo princípio estatutário destinado à proteção integral do adolescente a 

quem atribuiu a prática de ação em conflito com a lei, apesar de contemplar, “sempre que 

possível”, atender ao interesse da vítima. 

A técnica restaurativa utilizada na execução das Varas da Infância e Juventude do 

Brasil, tem sido os círculos restaurativos. Os círculos restaurativos são utilizados nas medidas 

socioeducativas de privação de liberdade e das aplicadas no “espaço aberto”, para a 

qualificação dos planos individuais de atendimento de adolescente, com o fim de facilitar a 

ressocialização. Contudo, uma boa oportunidade para sua aplicação é na progressão de 

medidas para o meio aberto, envolvendo parcerias com a rede de atendimento, que coordenam 

e co-coordenam os círculos familiares, formulando o plano de atendimento e seu 

                                                 
419 MAXWELL, Gabrielle. A Justiça Restaurativa na Nova Zelândia. In: SLAKMON, Catherine; DE VITTO, 

Renato Campos Pinto; PINTO, Renato Sócrates Gomes (Orgs.). Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da 
Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2005. p. 247. 



136 

acompanhamento com foco na responsabilidade compartilhada entre o adolescente, a família 

e a rede. Na construção e execução desse plano individual, sempre que possível, conta-se com 

a participação da vítima direta, quando não é possível, participa uma vítima indireta. Essa 

experiência já demonstrou seu êxito em programas para egressos em Porto Alegre420. Nesse 

formato, o círculo prepara o adolescente para reintegrar a sua família e a comunidade, onde 

irá residir, como suporte e estrutura a esse jovem no seu novo caminhar. 

Nesse contexto, é importante capacitar toda a rede de atendimento da execução das 

medidas legais em prática restaurativa, para que um dos marcos principiológicos da Lei nº 

12.594/12 não reste frustrado. Some-se a isto, a determinação da Meta nº 8/2016 do CNJ, para 

implantar, no mínimo, uma unidade de Justiça Restaurativa dentro de cada Tribunal de 

Justiça, o que resultará o contato do adolescente com técnicas restaurativas tanto para 

aplicação da medida como para sua execução. Essa combinação ensejará um êxito ainda não 

alcançado em termos de reintegração e ressocialização do adolescente em conflito com a lei 

na maioria dos Estados brasileiros. 

Caso o Judiciário apenas atinja sua meta e não se preocupe em investir na capacitação 

da técnica restaurativa para a rede de atendimento da execução das medidas legais, correrá o 

sério risco de não se obter êxito com a nova estratégia. De toda sorte, nada adiantará trabalhar 

com a transformação do adolescente, mediante o diálogo e a sua conscientização, e quando o 

encaminhar para a rede de atendimento, ele seja recebido na perspectiva retributiva-

repressiva, sem o tratamento humanista aplicado. 

Por fim, convém ressaltar que a Vara da Infância e Juventude é o ambiente de maior 

sucesso da Justiça Restaurativa dentro do Judiciário brasileiro. Pode-se dizer que o espaço da 

justiça juvenil, na esfera criminal, é o exemplo de maior êxito da Justiça Restaurativa no 

Brasil e, aliás, também no mundo. 

4.5 OUTRAS HIPÓTESES CRIMINAIS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 

DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA ADULTOS 

Não há restrições, em tese, a aplicação da Justiça Restaurativa, em relação à gravidade 

do conflito ou da infração; para tanto, basta que as partes tenham interesse em se encontrar ou 

participar, de alguma forma, de prática ou programa restaurativo. A estratégia restaurativa é 

factível, ainda que não seja no encontro direto de vítima-ofensor. 

                                                 
420 AGUINSKY et al., 2008, p. 42. 
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Contudo, há restrições de ordem legal no Brasil, pela indisponibilidade da ação penal 

pública nos crimes de violência doméstica e nos crimes graves, especialmente nos praticados 

com violência ou grave ameaça contra a pessoa. 

Assim, necessário se faz tecer alguns argumentos para a possibilidade de aplicação da 

Justiça Restaurativa para as hipóteses de violência doméstica, de crimes graves e de execução 

penal. 

4.5.1 Violência Doméstica (Lei nº 11.340/06) 

A partir da Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha421, os delitos 

envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher foram retirados da competência 

dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 41 daquela lei, independentemente do 

crime se enquadrar ou não no conceito de infração de menor potencial ofensivo. 

Nesse sentido, não é mais admissível a aplicação dos institutos consensuais previstos 

na Lei nº 9.099/95, composição de danos civis, transação penal e suspensão condicional  

do processo aos crimes de violência doméstica ou familiar contra a mulher, por força do  

art. 41 da Lei nº 11.340/06. A constitucionalidade dessa lei foi questionada, resultando no 

julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF),422 na Ação Direta de Constitucionalidade 

(ADC) nº 19 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4424, que proferiu decisão 

pela constitucionalidade da Lei Maria da Penha e pela dispensa da representação da vítima 

                                                 
421 “Em 1983, a farmacêutica e bioquímica cearense Maria da Penha Maia estava dormindo, quando levou um 

tiro nas costas que a deixara tetraplégica pelo resto da vida. O autor do disparo foi o próprio marido, o 
professor universitário colombiano Marco Antonio Herredia Viveros, condenado pela barbárie somente 20 
anos mais tarde. A punição só foi aplicada depois que a vítima entrou com uma ação contra o Estado 
brasileiro por negligência, omissão e tolerância com relação à violência contra a mulher na Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), caracterizando o primeiro relato do gênero feito ao órgão na 
América Latina.” Dessa denúncia, nasceu a Lei Maria da Penha. (ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS 
BRASILEIROS. Cinco anos da Lei Maria da Penha: das cinzas, surge o símbolo da luta contra a violência 
doméstica. Revista de Direitos Humanos, Brasília, p. 14, jan. 2012). 

422 “Em 9 de fevereiro de 2012, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Declaratória de Constitucionalidade 
(ADC) n° 19 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 4424. A ADC 19 foi ajuizada pela 
Presidência da República e pedia que fosse confirmada a legalidade de alguns dispositivos da Lei Maria da 
Penha (Lei n° 11.340/2006). Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator e concluíram 
pela procedência do pedido a fim de declarar a constitucionais os artigos 1°, 33 e 41 da Lei. Já a ADI 4424 
ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) questionando a constitucionalidade dos artigos 12, 
inciso I; 16; e 41 da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006). Por maioria de votos, vencido o presidente, 
Ministro Cezar Peluso, a ação foi julgada procedente. Em resumo, decidiu-se que não se aplica a Lei n° 
9.099/1995, dos Juizados Especiais, aos crimes da Lei Maria da Penha e que nos crimes de lesão corporal 
praticado contra a mulher no ambiente doméstico, mesmo de caráter leve, atua-se mediante ação penal 
pública incondicionada [...].” (DECISÕES STF ADC 19 e ADI 4424 (constitucionalidade da Lei Maria da 
Penha e dispensa da representação da vítima). Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha – A lei é 
mais forte, 25 ago. 2015. Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/decisao-stf-adc-19-e-adi-
4424-09022012/>. Acesso em: 18 dez. 2015). 
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para os casos de lesão leve ou culposa. Nessa última hipótese, o STF entendeu pela dispensa 

da representação, como condição de procedibilidade, para garantir, de forma incondicional, 

os instrumentos de proteção aos interesses e bens jurídicos da mulher. 

O legislador fez a opção de intensificar os mecanismos repressivo-retributivos no 

combate à violência doméstica, inclusive com a possibilidade da decretação da prisão 

preventiva. O critério utilizado foi o da qualidade da vítima e das circunstâncias em que o 

delito é cometido como indicador para equiparar a infração de maior gravidade.423 

Nessa configuração, a aplicação da Justiça Restaurativa, no âmbito da violência 

doméstica, tem sido alvo de intenso debate e de prática refutada, sob três principais 

argumentos mapeados por Marques e Lázaro: i) aspecto normativo: há uma censura pública a 

respeito desses comportamentos e as normas típicas não são aceitas consensualmente.  

A mediação não tem força para impor tais normas; ii) estrutura intrínseca do processo de 

mediação: a mediação não conta com uma autoridade forte na condução, o que pode gerar um 

desequilíbrio para as partes de poder entre vítima e agressor. Pode-se utilizá-la como 

estratégias de defesa, arrependimento e promessas de retratação, pedido de desculpa, entre 

outros; iii) duração do processo de mediação: exaure-se no cumprimento do acordo, sem 

controle da conduta posterior do ofensor e do bem-estar da vítima.424 

No ambiente doméstico e familiar, não raro o companheiro ou marido apela para a 

violência física (lesões) e/ou psicológica (ameaças e humilhações), a fim de manter uma 

relação de dominação crescente, em que o rompimento do diálogo acaba por levar a uma 

espiral degenerada de comunicação. 

Contudo, apesar da difusão da Lei Maria da Penha, é difícil retirar a mulher ofendida 

da esfera de influência do agressor, ainda que se tenha realizado a ocorrência na polícia.  

A prática demonstra que, passado o momento inicial da violência física, a tendência é a vítima 

não ter mais interesse no prosseguimento da persecução penal, ou ao menos, esquivar-se 

quando intimada para colaborar com as investigações ou com o processo. Fato frequente, 

constata-se no não comparecimento da ofendida na audiência de ratificação da representação, 

disciplinada no art. 16 da Lei nº 11.340/2006, antes da decisão do STF. 

Por esses motivos, é refutada a aplicação da Justiça Restaurativa para os casos  

de violência doméstica ou familiar. A relação de intimidade continuada entre as partes  

pode implicar uma revitimização, podendo resultar em desdobramentos piores para a  

situação, na hipótese de um encontro malsucedido. Isso ocorre, porque a humilhação,  

                                                 
423 LEITE, 2013, p. 232. 
424 MARQUES; LÁZARO, 2005, p. 29-30. 
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a raiva e o temor impedem que a vítima assimila de forma racional e frutífera, a experiência 

delitiva vivida. 

Na Áustria e na Finlândia, apesar dos argumentos expostos caminharem em sentido 

contrário, aderiram a prática da mediação e aplicam-na aos casos de violência doméstica. Tal 

aplicação é matéria controversa e produz amplo debate e investigação para esse fim. Marques 

e Lázaro sintetizaram algumas conclusões425. Primeiro, nas situações “clássicas” de violência 

doméstica, traduzidas na superioridade de poder exercida pelo homem por meio da violência, 

verifica-se que essa relação de poder não pode ser atacada invocando a cooperação, assim 

como não será possível a vítima se empoderar numa intervenção de curta duração. 

A mediação pode agravar a violência. Segundo, pode ainda verificar a conveniência da 

mediação com base na conduta da vítima e nos recursos que dispõe para sair da opressão e 

libertar-se da violência. Os mesmos autores concluem pela indicação da mediação, quando a 

violência consiste em um episódio isolado ou não recorrente, não estando enraizado o 

desequilíbrio de poder, bem como nos casos em que a vítima demonstra mudança, apta a 

assumir uma postura de ruptura com o passado. 

O que não pode acontecer é apostar na mediação como prática adequada a alterar o 

padrão de comportamento violento instalado, com vítimas bloqueadas. Por essas razões, não 

se recomenda as estratégias restaurativas à violência doméstica, inclusive não há espaço de 

aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. 

Contudo, mesmo no Brasil, há possibilidade de se aplicar a Justiça Restaurativa, 

mediante uma de suas técnicas, para resolver as questões subjacentes aos conflitos, tais como: 

guarda, alimentos e visitas dos filhos menores. Além da violência, não raro, há questões 

envolvendo direito de menores, como pano de fundo, do conflito dos pais. A própria lei em 

comento disciplina a possibilidade de aplicação pelo juiz dos direitos relativos aos menores, 

quando da intervenção judicial no crime. Para essas hipóteses, pode-se encaminhar o processo 

para a Justiça Restaurativa a fim de resolver as questões do conflito acerca dos menores, 

quando for o caso, deixando para a justiça tradicional a resolução da questão principal, a qual 

tramitará paralelamente. 

4.5.2 Crimes graves 

Um forte ponto de debate sobre a perspectiva da vitimologia e da Justiça Restaurativa 

diz respeito à aplicação de práticas restauradoras aos casos de criminalidade grave. 
                                                 
425 MARQUES; LÁZARO, 2005, p. 30-31. 
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A esse respeito, Jaccoud realça que os movimentos de promoção dos direitos e 

interesses das vítimas não aceitam a possibilidade de que, para os crimes mais graves, se 

abram a aplicação da Justiça Restaurativa, em especial nos crimes de violência conjugal, de 

incesto e de agressão sexual (crimes relacionais). Diversos motivos são apontados para a não 

aplicação de programas restaurativos nesses casos, a autora afirma: reunir agressor e vítima 

para propiciar a revitimização; não é possível reintegração onde as consequências já são 

irreparáveis (ex. Morte); os crimes graves não podem receber os processos restaurativos, por 

exigir uma intervenção controlada do Estado e não banalizar a prática de crimes. Nessa 

configuração, diz a autora, reforça-se o entendimento de que a Justiça Restaurativa se destina 

à justiça mais amena e informal, não sendo adequada aos casos que requerem forte repreensão 

e intervenção do Estado.426 

Em outra perspectiva, Jaccoud cita o movimento em sentido contrário, advogando a 

tese da possibilidade de aplicação dos programas restaurativos aos crimes graves. Os 

partidários dessa tendência admitem a necessidade de barreiras protetoras às vítimas, 

destacando: a prioridade na segurança das vítimas dentro do processo; a garantia da 

participação da vítima de modo voluntário e espontâneo, ela pode se retirar da prática a 

qualquer momento; o recebimento de serviços de apoio do início ao fim do processo; o 

agressor deve assumir e reconhecer suas responsabilidades; os facilitadores e mediadores 

devem receber formação adequada para esse tipo de casos.427 

Com isso, a experiência de prática restaurativa, para essas hipóteses de criminalidade 

grave, possibilita: ao agressor se deparar com o trauma da vítima, fato que lhe escapa na 

justiça tradicional; às vítimas expressar seus sentimentos, receber desculpas e obter correção; 

nos círculos familiares, às pessoas próximas assumirem responsabilidade em relação à 

segurança da vítima. Para esses casos, a Justiça Restaurativa intervém como complemento à 

justiça tradicional e não como alternativa. 

Na legislação estrangeira, pode-se citar o exemplo da Nova Zelândia que iniciou com 

a Justiça Restaurativa para a justiça juvenil e, depois, alterou sua legislação também para 

contemplar os infratores adultos. 

Na Nova Zelândia, a maioria das circunscrições judiciais tem a opção de indicar os 

infratores para, pelo menos um programa de práticas restaurativas. O resultado tem sido de 

êxito, demonstrado pelas pesquisas realizadas na Nova Zelândia e na Austrália, que é possível 

aplicar aos processos de Justiça Restaurativa a fase que antecede a sentença tanto para jovens 

                                                 
426 JACCOUD, 2005, p. 174-175. 
427 Ibid., p. 175. 
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quanto para adultos. O uso de práticas restaurativas, nessa fase, guiou o processo de decisão 

que foi considerado, correto e justo por todos os participantes, com possibilidade de oferecer 

uma boa resposta para a vítima e responsabilizar o agressor, com opções para o apoio 

contínuo a ele, auxiliando na sua reintegração à sociedade. Além desses benefícios, o uso de 

meios alternativos na comunidade de responsabilização gera economia para o sistema. Aliado 

a isto, há probabilidade de esses serviços evitarem a reincidência, resultando em uma 

economia maior ainda.428 

Nesse sentido, Morris enfatiza que, na Nova Zelândia, os processos restaurativos não 

são destinados a infratores com baixo grau de delinquência; ao contrário, são dirigidos 

àqueles mais graves e reincidentes, tanto na justiça juvenil como na justiça comum para os 

maiores.429 

Nos Estados Unidos, pode-se citar a “Unidade de Serviços para Vítimas do 

Departamento de Justiça Criminal do Texas”, como única agência americana que oferece à 

vítima de criminalidade grave a oportunidade de diálogo com os agressores. Estima-se que há 

mais de trezentas pessoas, vítimas de violência grave, na lista de espera para falar com seu 

agressor.430 

Maxwell afirma que “o processo restaurativo num cenário de justiça tradicional pode 

alcançar as metas estabelecidas na teoria restaurativa de justiça, eficácia, participação, 

responsabilidade, perdão, cura e reintegração”431. 

Para a realidade brasileira, a Justiça Restaurativa, em tese, pode ser aplicada a 

qualquer tipo de procedimento, independente da natureza ou da gravidade do conflito ou do 

crime. Em tese, ainda, para se aplicar as práticas restaurativas basta haver interesse das 

pessoas envolvidas, pouco importa se o crime é homicídio, ameaça de vizinhos, pichação, 

entre outros.432 

Para tanto, a justiça criminal necessita de sanções mais flexíveis, intervenções 

interprofissionais, menos autoritarismo punitivo, maior disponibilidade para a escuta das 

necessidades dos envolvidos, mais humanidade no trato com os infratores, habilidade e 

agilidade na articulação de redes. 

Contudo, no ordenamento jurídico brasileiro, pela ausência de previsão normativa, há 

restrições de natureza diversa para aplicação da Justiça Restaurativa aos crimes de alta 

                                                 
428 MAXWELL, 2005. p. 247. 
429 MORRIS, 2005, p. 446. 
430 TIVERON, 2014, p. 445. 
431 MAXWELL, op. cit., p. 290. 
432 BRANCHER, 2009, online. 
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gravidade, em especial os de violência contra pessoa, pela indisponibilidade da ação penal. 

Conforme esse princípio, não é possível oportunizar acordos na ação penal. Na hipótese de 

haver acordo de direitos subjacentes, por meio de práticas restaurativas, este não alcançará 

efeito prático em relação ao resultado do processo. Aliás, a legislação brasileira, apenas, prevê 

negociação criminal para delitos graves com resultado na sentença através do instituto da 

colaboração ou delação premiada. 

A colaboração premiada está inserida, conforme Silva Júnior433, no direito 

fundamental da ampla defesa, consistindo numa forma de barganhar a pena a ser aplicada ao 

autor do fato que prestar, voluntariamente, elementos cruciais para o desmantelamento do 

grupo criminoso e a identificação de terceiros, participantes do ato infracional. Essa 

colaboração se formaliza por acordo entre o investigado ou o acusado e a autoridade policial 

ou o representante do Ministério Público. 

A colaboração premiada se justifica na medida em que a criminalidade rompe e fere 

bens jurídicos protegidos do Estado; o delator, ao colaborar com o Estado, demonstra menos 

culpabilidade, podendo receber sanção menos grave e, até mesmo, o perdão; os fins podem 

ser justificados pelos meios, quando estes forem legalizados,434 entre outros. Esse instituto faz 

parte da tendência de ampliação do consenso no denominado Direito Penal premial. 

Sem embargo da colaboração premiada configurar um instituto de justiça criminal 

negocial, a exemplo da Justiça Restaurativa, seu viés e suas diretrizes em nada se assemelham 

com esse método. O modelo restaurativo pauta-se no diálogo e estimula resposta, que 

promovam responsabilidade, inclusão, reparação, cura, reintegração e restabelecimento  

para todos,435 passando por prática restaurativa com equipe multidisciplinar capacitada  

nas técnicas. 

Superada essa questão, a Justiça Restaurativa, além da restrição normativa, há 

limitações de ordem técnica; os estudos sobre o assunto recomendam a não aplicação desse 

modelo para os casos de violência intrafamiliar ou abusos sexuais, tendo em vista a relação de 

intimidade continuada entre as partes capaz de ensejar a revitimização por um encontro 

restaurativo malsucedido436, conforme já se expôs no item 4.5.1. 

Apesar de se reconhecer as restrições do modelo restaurativo frente à justiça 

convencional, ainda assim, no Brasil, aquele modelo demonstra viabilidade para a grave 

                                                 
433 SILVA JÚNIOR, 2015, p. 537. 
434 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa: comentários à Lei 12.850, de 02 de agosto de 2013. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 48-49. 
435 ZEHR, 2012. 
436 BRANCHER, 2009, online. 



143 

criminalidade, em complemento às práticas penais tradicionais. Importante ressaltar que 

qualquer acordo, no decurso do procedimento que se apura crime grave, não alcançará efeito 

prático ou resolutivo para o processo, apenas para as questões subjacentes. 

Além de qualquer acordo acerca dos danos, por exemplo, comporta-se a Justiça 

Restaurativa para os casos de criminalidade grave, em especial para encaminhar as vítimas a 

programas de apoio. É importante que a vítima avalie se deseja participar desse tipo de 

programa. No entanto, a experiência437 demonstra para as vítimas que participam desses 

programas, que o encontro possui efeito reparador, pela sensação de alívio da vítima em ficar 

frente a frente com o agressor e dividir a dor, ao expressar as consequências do crime em sua 

vida, bem como em indagar o motivo da agressão, cuja resposta retira da vítima, por vezes, do 

tormento dessa questão. 

Verifica-se que a proposta restaurativa, na criminalidade grave, seja resolvendo 

questões paralelas seja dando apoio à vítima, não pretende substituir a justiça tradicional,  

mas complementá-la e qualificá-la com suporte a uma reação ao crime de forma mais justa  

e eficiente. 

4.5.3 Execução penal 

Na execução penal, a exemplo da execução de medida socioeducativa das Varas da 

Infância e Juventude do Brasil, comporta a utilização de técnicas restaurativas, de igual modo. 

Poder-se-ia utilizar no processo de execução para adultos, em especial para acolhimento do 

preso no sistema penitenciário no regime fechado e semiaberto, como também, na progressão 

de regime em meio fechado para o semiaberto e deste para o aberto, e no livramento 

condicional. Essa formatação na execução seria importante para preparar o encarcerado ao 

retorno à sociedade com o apoio da família e, se for o caso, com possibilidade de retornar a 

atividades laborais. 

Os círculos restaurativos seriam um caminho para reprogramar essa nova caminhada 

do preso fora do cárcere, na medida em que existem diversos condenados, cujo crime foi 

episódio único na vida, sendo merecedor de oportunidades. Aliás, quando o sistema demora 

em tramitar o processo penal, alguns condenados se recolhem à penitenciária, quando sua vida  

já fora completamente refeita após o crime, indo apenas para cumprir o castigo pelo castigo, 

com grande possibilidade de sair do sistema e não encontrar mais o caminho a seguir na  

sua vida. 
                                                 
437 TIVERON, 2014, p. 443-444. 
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Nessa configuração, a Vara das Execuções Penais (VEP) de Teresina438, no Piauí, 

desenvolve um trabalho de Justiça Restaurativa, com o objetivo de conscientizar e de 

responsabilizar os presos de suas ações, buscando redirecionar a vida dessas pessoas, 

inclusive com o abandono de prática delituosas. A iniciativa tem se destinado aos apenados 

dos regimes semiaberto e aberto, e dos apenados em livramento condicional e suas vítimas, 

sem intervenção na execução das penas. Apesar de não oferecer benefício prisional,  

o programa busca contribuir para a reinserção social e a redução da violência e da 

criminalidade, visando gerar uma cultura de paz no sistema prisional com reflexo na 

sociedade. 

Outra possibilidade de aplicação da Justiça Restaurativa na execução penal,  

encontra-se no estudo desenvolvido por Britto439. A autora sustenta a tese da aplicação do 

paradigma não punitivo (restaurativo) no âmbito das faltas disciplinares durante a execução 

da pena privativa de liberdade em meio fechado. 

Britto busca, na sua pesquisa, forma de compatibilizar os elementos da Justiça 

Restaurativa com a execução penal, por ocasião da apuração de faltas disciplinares, por meio 

da técnica mediativa. 

Para entender a sua construção literária, verifica-se que as faltas disciplinares são 

previstas na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, mais conhecida como Lei de Execução 

Penal (LEP), nas leis de execução penal estadual e regulamentos carcerários. Esses institutos 

normativos se referem ao descumprimento de deveres e a comportamentos inadequados de 

pessoas segregadas ou que estejam resgatando sua reprimenda em meio aberto, ou seja, a 

apuração da conduta do condenado durante o cumprimento da sentença.440 

Essa situação assume grande relevo, quando o reconhecimento da prática de falta 

disciplinar grave pode trazer consequências administrativas e judiciais ao condenado em 

cumprimento, a exemplo da regressão de regime, perda dos dias remidos e outras, com 

influência direta na sua liberdade. Tudo isso se apura, atualmente, em um procedimento 

disciplinar guiado por um modelo fechado, rígido, em que a disciplina e a vigilância  

se sobrepõem ao fim integrador, previsto no art. 1º da LEP. Segundo Britto441, por vezes,  

quando ocorre uma falta grave, costuma-se imputar ao detento à responsabilidade exclusiva 

                                                 
438 PIAUÍ. Tribunal de Justiça do Estado. TJPI prepara campanha de Justiça Restaurativa voltada para a vítima. 

Acesso343, 30 jul. 2015. Disponível: <http://www.acesso343.com.br/2015/07/tjpi-prepara-campanha-de-
justica.html>. Acesso em: 11 jan. 2016. 

439 BRITTO, Adriana. Justiça Restaurativa e execução penal: reintegração social e sindicância disciplinares. 
2013. 110 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. p. 12. 

440 Ibid., p. 39. 
441 Ibid., p. 45. 
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do ato, sem maiores investigações, não se busca entender a origem tampouco a motivação  

do conflito. 

Nesse contexto, Britto442 afirma que a concepção criminológica e filosófica de 

reintegração social expande os elementos e princípios da estratégia restaurativa e a melhor 

compreensão do termo “integração social”. Assim, para um melhor fim integrador da fase 

executiva penal, necessário se faz abrir ao modelo punitivo a esse novo paradigma que 

contempla inclusão, diálogo, afeto e possibilidade de resolução dos conflitos. A autora conclui 

pela compatibilização dos dois paradigmas, utilizando-se a técnica da mediação, no sentido de 

auxiliar na estruturação de um modelo não punitivo, para incentivar um pensamento social 

inclusivo, solidário e pacificador. 

Outra contribuição para execução penal foi narrada por Zehr443, em teleconferência em 

Brasília, sobre a experiência norte-americana de Workshop sobre a Justiça Restaurativa dentro 

dos presídios, com o exemplo do resultado colhido da oficina, em que as detentas tiveram a 

iniciativa de se reunir para resolver os próprios conflitos internos, após participar da técnica. 

Zehr aposta no movimento restaurativo nascido na base e não imposto por uma fórmula e 

formato acabado. 

Pelas várias iniciativas expostas, a despeito de a LEP não prever, ainda, a Justiça 

Restaurativa, como método viável dentro dos presídios, é factível sua inserção para as 

penitenciárias como forma de oferecer oportunidade para os presos de ressocialização e 

reintegração, além de humanizar o sistema. 

                                                 
442 BRITTO, 2013, p. 102. 
443 ZEHR, Howard. 10 anos de Justiça Restaurativa no Brasil. (Teleconferência). Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, Brasília, 20 nov. 2015. 
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5 JUSTIÇA RESTAURATIVA NA PERSPECTIVA DA POLÍTICA JUDICIÁRIA 

NACIONAL 

A Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflito, por meio da Justiça 

Restaurativa, revela-se no acesso à justiça qualificado, mais próximo da realidade social com 

uma proposta democrática participativa e menos intervencionista. 

O Estado Democrático Constitucional exige do Poder Judiciário, pela da função 

jurisdicional, o papel de agente transformador da sociedade com capacidade de conduzir o 

processo de mudança de mentalidade para uma sociedade mais justa e humana. 

O CNJ444, pela Resolução nº 125/2010445, alterada pela Emenda nº 1º, de 31 de janeiro 

de 2013, dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesse, a qual busca desenvolver outras opções de serviços apropriados no âmbito do Poder 

Judiciário que se ajuste à realidade vigente. 

Conforme já se abordou no item 2.2, essa política objetiva privilegiar os meios 

autocompositivos de resolução de conflitos, com a realização de atividades pré-processuais e 

processuais, especialmente, a conciliação e a mediação, em busca de formas mais eficazes de 

acesso à justiça. O escopo, por outro lado, reside na melhoria organizacional dos serviços 

judiciais e os processos em tramitação, em âmbito nacional, com vistas à adoção de soluções 

consensuais no gerenciamento de conflitos. 

A Resolução nº 125/2010, do CNJ, institui a necessidade de consolidação de uma 

política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento aos meios alternativos, ou mais 

adequados, de resolução de conflitos, objetivando transformar o Poder Judiciário em centro de 

resoluções de conflitos. O modelo apresentado, além de respeitar a autonomia de cada 

unidade da Federação e de cada Tribunal, delineou uma plataforma administrativa a propor e 

preservar a uniformidade tanto dos procedimentos adotados quanto nas técnicas utilizadas 

para disponibilizar seus serviços, de forma complementar e integrada, pelo “Núcleo” e dos 

“Centros”, conforme tratado no item 2.2. 

                                                 
444 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, Senado, 

1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 12 
dez. 2015. 

445 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a 
Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário 
e dá outras providências. Diário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 219, 1º dez. 
2010, p. 1-14. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/arquivo_integral_ 
republicacao_resolucao_n_125.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2015. 
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Essa nova Política Judiciária Nacional, assim, destaca-se pela necessidade de 

desenvolver dentro do Poder Judiciário, métodos autocompositivos com eficiência 

operacional, sistematização das práticas e uniformização dos serviços, descentralizando  

a sua atuação. 

Esse movimento não se cinge, apenas, aos processos cíveis, a Resolução nº 125/2010, 

em seu art. 7º, § 3º, prevê que o “Núcleo”, na esfera criminal, pode centralizar e implementar 

programas de mediação penal ou qualquer outro processo restaurativo, desde que obedecidos 

os princípios básicos e processos restaurativos disciplinados na Resolução nº 2002/12, do 

Conselho Econômico e Social da ONU, com a previsão da participação do titular da ação 

penal em todos os atos. 

A única normatização do CNJ sobre Justiça Restaurativa cinge-se a esse § 3º do art. 7º, 

da Resolução nº 125/2010. O CNJ manteve-se na tendência de estimular a conciliação e a 

mediação na esfera cível, inclusive reeditando meta nesse sentido, como a Meta nº 03/2015446, 

para impulsionar os trabalhos dos “Centros”, aumentando o número de homologação de 

acordos pré-processuais e conciliações. 

Contudo, o âmbito criminal permanecia esquecido até a atual gestão do Ministro 

Ricardo Lewandowski, na Presidência do STF e no CNJ, assim como a atual gestão da  

AMB, cujo presidente é o juiz de direito João Ricardo Costa, onde ambas as administrações 

incluíram nos seus desafios a divulgação, implementação e ampliação das práticas 

restaurativas. 

O Presidente do STF e do CNJ, o Ministro Ricardo Lewandowski, em seu discurso de 

posse na Presidência do STF, realçou que: 

[...] 
Procuraremos, igualmente, estimular formas alternativas de solução de conflitos, 
compartilhando, na medida do possível, com a própria sociedade, a responsabilidade 
pela recomposição da ordem jurídica rompida, que, afinal, é de todos os seus 
integrantes. Referimo-nos à intensificação de uso da conciliação, da mediação e da 
arbitragem, procedimentos que se mostram particularmente apropriados para a 
resolução de litígios que envolvam direitos disponíveis, empregáveis, com 
vantagem, no âmbito extrajudicial. 
[...] 
Pensamos também na denominada “Justiça Restaurativa”, que já vem sendo 
praticada, com êxito, no âmbito criminal, onde a atenção do Estado e da sociedade 
não se dirige, mais, exclusivamente, à punição do infrator, mas lança um olhar 
especial à mitigação das lesões físicas, morais, psicológicas e materiais sofridas 

                                                 
446 META 3 de 2015 do CNJ, segmento da Justiça Estadual: Impulsionar os trabalhos dos CEJUSCs e garantir 

aos Estados que já o possuem que, conforme previsto na Resolução 125/2010, homologuem acordos pré-
processuais e conciliações em número superior à m´dia das sentenças homologatórias nas unidades 
jurisdicionais correlatas. Aos que não possuem, a meta é a implantação de número maior do que os já 
existentes. 
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pelas vítimas. Esse instituto poderá ser empregado, com igual sucesso, em outras 
áreas do Direito, em especial nos conflitos familiares.447 

Para comprovar sua iniciativa, o Ministro Ricardo Lewandowiski incluiu o 

desenvolvimento da Justiça Restaurativa, entre uma das prioridades da gestão do CNJ,  

para o biênio 2015-2016, disposta na Portaria nº 16/2015, que estabelece as doze diretrizes a 

compor no planejamento estratégico do órgão e a estimular a formulação de novas metas para 

cumprimento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2015-2016.448 

Paralelamente, a AMB deflagra a Justiça Restaurativa como um de seus objetivos 

estratégicos da atual gestão, criando uma Coordenadoria com esse fim449. Para tanto, a AMB 

convidou o Presidente do CNJ, na data de 14 de agosto de 2014, em Brasília, e estabeleceu 

parceria, firmando um protocolo de cooperação que prevê a expansão da Justiça Restaurativa 

no país450. 

Nesse viés, a AMB e o CNJ lançaram a campanha “A paz pede a palavra”451, na data 

de 11 de maio de 2015, em Brasília, e anunciaram diversas ações que objetivam ampliar as 

práticas restaurativas no Poder Judiciário de todo o país. A cerimônia de lançamento contou 

com a participação de representantes da Secretaria da Reforma do Judiciário, do Pnud, da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), da Terre 

des Hommes, do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), da Associação Brasileira de 

Magistrados da Infância e da Juventude (Abraminj) e de conselheiros do CNJ. 

Na campanha, a AMB e o CNJ reconhecem que a adoção da Justiça Restaurativa no 

âmbito judicial permite agregar pontos favoráveis à implantação das técnicas restaurativas 

como iniciativa de pacificação social lato sensu, tendo em vista o campo fértil pela 

disponibilidade de demandas dentro do Judiciário.452 

                                                 
447 LEWANDOWSKI, Ricardo. Discurso de posse do Ministro Ricardo Lewandowski na Presidência do 

Supremo Tribunal Federal. Notícias STF, 10 set. 2014. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/ 
noticiaNoticiaStf/anexo/discursoMinistroRL.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2015. 

448 FARIELLO, Luiza de Carvalho. Presidente do CNJ cria grupo para estruturar uso da Justiça Restaurativa. 
Agência CNJ de Notícias, 04 set. 2015. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80362-
presidente-do-cnj-cria-grupo-para-estruturar-uso-da-justica-restaurativa>. Acesso em: 08 jan. 2016. 

449 O Programa de Justiça Restaurativa na AMB está sob a coordenação do juiz Leoberto Brancher. 
450 Assinaram a parceria: o Presidente da AMB, João Ricardo Costa; o Presidente do STF e do CNJ, o ministro 

Ricardo Lewandowski; e a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli 
Salvatti, entre outras entidades. 

451 A campanha prevê a “confecção de peças publicitárias, divulgação da campanha nas redes sociais, 
formalização de parcerias institucionais e acadêmicas, mobilização interna junto a associações e tribunais, 
capacitação por meio da Escola Nacional da Magistratura (ENM), entre outras”. (DELGADO, Márcia. Apoio 
à Justiça Restaurativa. Portal AMB, 22 abr. 2015. Disponível em: <http://www.amb.com.br/novo/?p= 
21105>. Acesso em: 22 nov. 2015). 

452 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça 
Restaurativa do Brasil: a paz pede a palavra. Brasília: Escola Nacional da Magistratura, 2015. p. 19. 
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A campanha “Justiça Restaurativa do Brasil: a paz pede a palavra”, foi organizada em 

quatro eixos453: Eixo I – divulgação; Eixo II – mobilização institucional interna; Eixo III – 

mobilização institucional externa; Eixo IV – estímulo às implementações de Justiça 

Restaurativa (JR). 

Nesse cenário, o Presidente do CNJ, Ministro Ricardo Lewandowski, pela Portaria nº 

74, de 12 de agosto de 2015, instituiu um grupo de trabalho (GT), para desenvolver estudos e 

propor medidas para contribuir com a expansão da Justiça Restaurativa no Brasil. Esse grupo 

de trabalho será responsável por elaborar uma minuta de resolução para implantação e 

estruturação da estratégia restaurativa de resolução de conflitos para os Tribunais de Justiças e 

Tribunais Federais454. 

Diante dessa movimentação nacional sobre Justiça Restaurativa, o CNJ organizou  

o II Encontro Nacional da Rede de Governança Colaborativa da Justiça Estadual, nos dias  

25 e 26 de agosto de 2015, na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte (Esmarn),  

em Natal/RN, para que os Tribunais de Justiça pudessem se reunir e propor metas  

de Estratégia Nacional do Poder Judiciário, ao segmento da Justiça Estadual para o ano  

de 2016. 

O CNJ visa com esses encontros, à construção das metas para cada segmento de 

justiça, mediante uma postura de democratização participativa para o Poder Judiciário, no 

                                                 
453 Eixo I – Divulgação: colocar a estrutura da comunicação da AMB a serviço da promoção das ideias da Justiça 

Restaurativa e apontar suas potencialidades; estimular a adoção, pelos vários segmentos do Poder Judiciário, 
contando com a articulação junto às demais associações e tribunais; criar um hotsite, proposto para ser uma 
‘Central de Boas Notícias’ sobre a Justiça Restaurativa, visando confluir o noticiário de iniciativas pelo país 
afora; realizar um encontro com jornalistas, objetivando auxiliar a compreensão dos conceitos e das práticas 
restaurativas. Eixo II – Mobilização institucional interna: promover formação introdutória em Justiça 
Restaurativa pela ENM para magistrados; estimular a replicação de protocolos estaduais na linha do protocolo 
interinstitucional nacional promovido pela AMB; estimular a criação de Núcleo de Justiça Restaurativa nos 
Estados. Replicar nos Estados formações em Justiça Restaurativa. Eixo III – Mobilização institucional 
externa: realizar evento internacional comemorativo aos 10 anos da Justiça Restaurativa no Brasil; promover, 
no Brasil, a semana da Justiça Restaurativa, que já ocorre, internacionalmente, na 3ª semana de novembro; 
publicar versão em português do Relatório Temático da ONU Justiça Restaurativa para Crianças e 
Adolescentes; promover a tradução publicação, lançamento e divulgação do manual das professoras Kay 
Pranis e Carolyn Boyes-Watson sobre Justiça Restaurativa nas Escolas; estimular a criação de uma rede de 
parcerias acadêmicas; replicar por intermédio das Universidades parceiras versão do curso de Justiça 
Restaurativa da ENM sob forma de Curso de Extensão Universitária. Eixo IV – Estímulo às implementações 
de JR: articular junto ao CNJ edição de recomendação autorizativa – estimuladora da implantação das práticas 
restaurativas no âmbito do Poder Judiciário; construir uma plataforma virtual (portal internet) para congregar 
instituições e pessoas envolvidas em estudos e aplicações de Justiça Restaurativa; criar ferramenta 
informatizada on line (página WEB) para registro de casos atendidos e construir uma base de dados nacional 
sobre casos atendidos e mapear atores/facilitadores restaurativos; constituir uma plataforma virtual (portal 
internet) para congregar instituições e pessoas envolvidas em estudos e aplicações de Justiça Restaurativa; 
criar ferramenta informatizada on line (página WEB) para registro de casos atendidos e construir uma base de 
dados nacional sobre casos atendidos e mapear atores/facilitadores restaurativos. (ASSOCIAÇÃO DOS 
MAGISTRADOS BRASILEIROS; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015. p. 20-21). 

454 FARIELLO, 2015, online. 
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sentido de que os diversos segmentos Estadual, Federal, Eleitoral, Trabalhista e Militar 

apresentem propostas de meta para o ano seguinte. 

Para o referido Encontro, o CNJ tratou, entre as questões relevantes para a Justiça 

Estadual, o tema estratégico: Efetividade da prestação jurisdicional – desjudicialização e 

Justiça Restaurativa. 

Dois juízes de direito455, vinculados ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do  

Norte, receberam o convite para sustentar esse macrodesafio do CNJ, ocasião em que,  

após a explanação conjunta sobre essa estratégia, lançaram a proposta de meta da Justiça 

Restaurativa para 2016. Dos vinte e quatro Tribunais de Justiça presentes ao encontro da rede 

de governança, quatorze votaram pela aprovação da meta. Desse Encontro, apenas, passaram 

quatro metas para a Justiça Estadual. 

A proposta de meta da Justiça Restaurativa seguiu para discussão, com mais outras 

três metas, na II Reunião Preparatória para 9º Encontro Nacional, nas datas de 15 e 16 de 

setembro de 2015, em Brasília. Nessa reunião, a proposta de meta restou aprovada,  

à unanimidade, com a seguinte redação: “Implementar projeto com equipes capacitadas para 

oferecer práticas de Justiça Restaurativa, implantando ou especializando pelo menos uma 

unidade para esse fim, até 31/12/2016”. 

Nessa perspectiva, durante o 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Brasília, na 

data de 25 de novembro de 2015, a proposta restou aprovada, transformando-se na Meta nº 

8/2016 do CNJ, a saber: “Implementar projeto com equipe capacitada para oferecer práticas 

restaurativas, implantando ou qualificando pelo menos uma unidade para esse fim, até 

31.12.2016”456. 

Com essa adesão, pelo segmento da Justiça Estadual, institucionaliza-se o modelo 

restaurativo para conferir nova dimensão e ressignificação do papel do Judiciário na esfera 

criminal. Disso, reclama-se uma nova reorganização do sistema de justiça criminal. 

Da diversidade de Tribunais, classificados como pequeno, médio e grande porte, 

necessário se faz que a Política Judiciária Nacional, no âmbito criminal, foque nos  

resultados práticos,457 já demonstrados pelas técnicas/práticas restaurativas já instaladas e  

em funcionamento de alguns Tribunais. 

                                                 
455 Os juízes de direito que sustentaram a justiça restaurativa como meta viável para o segmento da Justiça 

Estadual foram José Dantas de Paiva e Virginia Rêgo Bezerra. 
456 Meta aprovada no 9° Encontro Nacional do Poder Judiciário, na data de 25.11.2015. Participaram da votação 

os Presidentes dos Tribunais de Justiça Brasileiro. 
457 Os Tribunais de Justiças Estaduais e do Distrito Federal, dentre os quais se destacam os TJ’s do Rio Grande 

do Sul, São Paulo, Paraná, Ceará e Brasília, possuem núcleos de justiça restaurativa atuantes e com equipes 
capacitadas. 
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Pode-se citar as experiências da MVO dentro dos Tribunais de Justiça do Distrito 

Federal458 e da Bahia459; bem como dos círculos restaurativos dentro dos Tribunais do Rio 

Grande do Sul460 e São Paulo461, entre outros. 

O CNJ com a Meta nº 8/2016 necessita organizar estratégias com suas equipes de 

instrutores, a fim de disponibilizar para todos os Tribunais de Justiça a formação de 

mediadores e facilitadores nas técnicas restaurativas, possibilitando que cada Tribunal instale 

ou qualifique, no mínimo, uma unidade de Justiça Restaurativa em um dos “Centros” ou em 

estrutura autônoma, como os “Núcleos de Justiça Restaurativa”. 

A Justiça Restaurativa deixa de configurar uma prática exercida de forma pontual 

dentro dos Tribunais, em especial em algumas Varas da Infância e Juventude e em alguns 

Juizados Especiais Criminais, para ampliar seu espectro para toda a rede de Justiça, 

assegurando aos jurisdicionado o direito a essa opção de serviço judicial, para a justiça 

criminal e à justiça juvenil, como alternativa ou complementaridade, conforme as 

possibilidades demonstradas no capítulo 4. 

A harmonização social – prevista no art. 2º da Resolução nº 125/10 – é o fim a ser 

perseguido, para disseminar e expandir a cultura de pacificação social, observando-se a 

centralização das estruturas judiciárias, a adequada capacitação e a formação dos servidores, 

tudo isso visando assegurar a boa qualidade dos atendimentos judiciais prestados. 

O CNJ ainda não editou resolução acerca da Justiça Restaurativa, embora tenha 

constituído um grupo de estudo com essa finalidade. Nesse caso, o desafio da implantação 

desse novo paradigma amplia-se, na medida em que não foram identificadas as práticas que 

serão implementadas dentro das unidades restaurativas. Em face da completa ausência 

normativa a esse respeito, a tendência consiste na implantação das práticas pontuais já 

instaladas e em funcionamento dentro de alguns Tribunais de Justiça. Esse mapeamento 

afigura-se de fácil constatação, visto que as práticas já implementadas são duas em especial: a 

MVO e os círculos restaurativos. 

É provável que a nova meta retome os trabalhos adormecidos na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (Ccjc) da Câmara dos Deputados acerca da positivação 

da Justiça Restaurativa, como nova forma de competência para lidar com conflito de origem 

criminal. 

                                                 
458 DISTRITO FEDERAL, 2014a, online. 
459 BAHIA, 2011, online. 
460 BRANCHER, 2015. 
461 MELO, 2006. 
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A regulação da Justiça Restaurativa evitará que a arbitrariedade judicial campeie  

à solta e qualquer iniciativa restaurativa possa ser considerada técnica, programa ou 

procedimento restaurativo. Se isso acontecer, será um desastre para o paradigma, enquanto 

novo referencial da Justiça Criminal, seja no sentido preventivo, seja no sentido de controle 

do conflito penal. 

A Justiça Restaurativa, consoante consta no capítulo 3, encontra-se com conceito 

aberto e em construção, assim novas práticas vão surgindo de acordo com a necessidade e 

criatividade metodológica. Dessa forma, o CNJ possui o grande desafio de padronizar as 

práticas restaurativas para o Judiciário brasileiro sem engessar a sua criação. 

O risco da padronização reside em suplantar a criatividade, já que as práticas e as 

iniciativas restaurativas podem surgir de acordo com as novas situações e as novas 

necessidades. A Justiça Restaurativa desenvolveu-se ao longo dos anos. As técnicas atuais 

alcançaram sofisticação e aportes de outras ciências, inimagináveis no início de seus 

primeiros passos na década de 70 e 80. 

Outro problema da padronização é a superinstitucionalização que, por sua vez, pode 

retirar a liberdade metodológica. O resultado disso é vir um modelo único e imposto que 

comprometa a expansão e difusão da Justiça Restaurativa, enquanto caminho e cultura de 

pacificação. 

É pertinente, pois, o questionamento: como se pode permitir o processo de criação de 

práticas e programas restaurativos, por meio da liberdade metodológica, e ainda oferecer um 

padrão para dentro do Judiciário brasileiro? 

Assim, assume grande relevância jurídica, a edição de uma resolução do CNJ a esse 

respeito, e, na ausência, pelos próprios Tribunais de Justiça, regulando as diretrizes e 

procedimentos a serem seguidos pelo serviço restaurativo, até porque o Projeto de Lei nº 

7.006/2006, que trata desse assunto, não tem perspectiva de aprovação. 

Cabe ao CNJ, ao editar a meta de implantação da Justiça Restaurativa, torná-la 

obrigatória a utilização dessa técnica em todos os Tribunais de Justiça dos Estados e Distrito 

Federal. Para tanto, deve elaborar resolução estabelecendo as seguintes diretrizes: a) mapear 

as práticas restaurativas a serem aplicadas no procedimento restaurativo; b) disciplinar e 

estruturar os “Centros” para receber essa nova demanda, implantando ou qualificando uma 

unidade para tanto; c) regulamentar o trabalho dos facilitadores/mediadores; d) tratar do 

processo de formação dos facilitadores/mediadores; da sua capacitação mínima; do critério de 

seleção; da exigência da qualidade do serviço, regulamentando os critérios de avaliação 
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permanente, qualitativo e quantitativo; e) instituir um código de Ética dos facilitadores;  

f) definir uma política remuneratória dos facilitadores pelos Tribunais de Justiça. 

O mapeamento das práticas restaurativas pode guardar observância com as técnicas já 

implantadas a esse respeito e em funcionamento do Judiciário brasileiro (MVO e círculos 

restaurativos). Além da previsão dessas técnicas, a resolução pode estabelecer um espaço de 

liberdade metodológica, para o surgimento de novas práticas e programas restaurativos a 

serem validados, implantados e avaliados pelo “Núcleo” de cada Tribunal de Justiça. 

Pode-se atribuir, assim, ao Nupemec, núcleo responsável por centralizar e 

implementar, no âmbito criminal, programas de mediação penal ou qualquer outro processo 

restaurativo, conforme positivado na Resolução n º 125/2010 do CNJ, em seu art. 7º, § 3º,  

o controle de entrada de uma nova prática ou programa restaurativo, quando surgir a 

necessidade de nova implantação. 

Nessa configuração, o “Núcleo” avaliaria os parâmetros da nova metodologia, por 

equipe técnica previamente capacitada em Justiça Restaurativa, a fim de coibir o grande risco 

de qualquer método, com aporte restaurativo, seja denominado de Justiça Restaurativa.  

Os parâmetros, utilizados pela equipe técnica do “Núcleo”, devem-se pautar nos princípios e 

valores na Resolução nº 2.002/12 da ONU. Assim, apenas quando submetida ao controle, à 

avaliação e à aprovação dessa equipe poder-se-ia acolher uma nova prática como restaurativa. 

O controle do padrão restaurativo assume relevo jurídico indiscutível, repita-se, na 

medida em que a Justiça Restaurativa possui uma definição aberta e em desenvolvimento, 

dificultando uma identificação imediata de uma prática ou do programa ser ou não 

restaurativo ou ter, apenas, iniciativa de Justiça Restaurativa. O grande risco avulta-se na 

banalização da estratégia restaurativa e deixá-la em descrédito, caso não seja rigorosa essa 

fiscalização. 

Ademais, na regulamentação, pode constar a possibilidade da determinação 

compulsória, para que determinado caso conheça o serviço restaurativo. Assim, o juiz ou 

Ministério Público ao verificar que se trata de hipótese que exige tratamento restaurativo, 

encaminhará o caso para a prática, e as partes devem comparecer à sessão preparatória,  

pré-círculo ou pré-mediação, com o fim de conhecer o procedimento e, apenas, poder optar 

em aderi-lo ou não. Essa forma de encaminhamento, não retira a voluntariedade do 

procedimento, sendo resguardada às partes a livre participação, assim como a possibilidade de 

deixá-lo a qualquer momento. Desse modo, a determinação judicial para a sessão de prática 

restaurativa, implica a parte decidir se vai ou não comparecer a ela, não acarretando qualquer 
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sanção a sua ausência. Nesse caso, o procedimento judicial retoma seu curso normal, pela 

demonstração de falta de interesse de um ou de ambas as partes no método. 

Com o comparecimento das partes, individualmente, a pré-sessão da prática 

restaurativa, o facilitador ou mediador fará uma explanação sobre os objetivos e como se 

desenvolverá a prática. Nessa oportunidade, novamente, as partes poderão se manifestar, caso 

desejem participar do procedimento ou não, cada uma fala por si. Havendo adesão de ambas 

as partes, apraza-se, desde já, a prática, salvo se houver necessidade de convocar algum 

membro da comunidade ou da rede para apoiar o caso. Haverá quantas reuniões preparatórias 

necessitar o caso, até quando ele estiver em condições para o início da MVO ou do círculo 

restaurativo. Se alguma parte não demonstrar interesse pelo procedimento restaurativo, e o 

processo judicial tiver sido suspenso, este será devolvido pela Unidade Restaurativa e 

retornará o curso normal. No caso da prática tramitar paralelamente ao processo judicial, 

nenhuma influência terá no seu curso, tampouco efeito sobre aquele processo. 

Assim, a exemplo do que ocorre com a mediação e a conciliação cível462, com a 

institucionalização da Justiça Restaurativa, a determinação para o comparecimento à sessão 

pode ser compulsória, a sua participação e a celebração do acordo continuam dependendo da 

vontade das partes envolvidas no conflito penal. 

Com essa nova postura, amplia-se a estrutura judicial brasileira no sentido de torná-la 

mais permeável às necessidades das pessoas em conflito, sendo universal em relação à sua 

cobertura e politizada quanto ao seu papel de promoção da coesão social e de maior 

sociabilidade entre os cidadãos, para trabalhar em harmonia com a rede de instituições, 

percorrendo desde a concepção de novas políticas até a atenção ao sistema prisional.463 

Além da prestação jurisdicional, a estratégia restaurativa deve ser estimulada em 

estruturas paralelas que responda aos conflitos de forma mais barata e menos onerosa do 

ponto de vista de sequelas psicológicas e sociais do que as tradicionais reveladas pelo 

processo judicial comum (ex. nas escolas). 

Como toda alteração no sistema judicial é centrada em um processo de grande 

complexidade, torna-se vital legitimar e garantir a sustentabilidade dessas mudanças. Com 

efeito, tanto o processo de construção de novos métodos dentro do Judiciário, quanto o  

de implementação das mudanças e de melhorias que visem beneficiar os grupos mais 

                                                 
462 LUCHIARI, 2012, p. 79. 
463 CARVALHO, Luiza Maria S. dos Santos. Notas sobre a promoção da equidade no acesso e intervenção da 

Justiça brasileira. In: SLAKMON, Catherine; DE VITTO, Renato Campos Pinto; PINTO, Renato Sócrates 
Gomes (Orgs.). Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, 2005. p. 219. 
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vulneráveis, podem ser guiados por princípios constitucionais, capazes de auxiliar na 

formatação e execução de um programa de reformas visando a democratizar a Justiça  

no Brasil.464 

5.1 EXPERIÊNCIAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

A Resolução nº 2.002/12 da ONU estimula os Estados-membros, em cooperação  

com a sociedade civil, a promover pesquisas e avaliações sobre os programas de Justiça 

Restaurativa. 

A importância de pesquisas e avaliações das experiências nessa área, verifica-se na 

possibilidade de mensurar o programa, avaliando os resultados restaurativos alcançados,  

na forma como atuam junto ao sistema de justiça convencional, de modo alternativo ou 

complementar, e até que ponto oportunizam resultados positivos para todos os envolvidos. 

A análise de experiências consiste em validar pela prática a vantagem dessa 

ferramenta e ampliar o espectro do possível, pela reflexão acerca de alternativas que 

comprovam formas de deixar o sistema criminal mais justo, participativo e humano.465 

Para tanto, demonstra-se a viabilidade da ferramenta restaurativa no Poder Judiciário 

brasileiro, por meio das experiências de dois projetos-piloto brasileiros, o “Projeto-piloto 

Justiça para o Século 21”, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com área  

de pertinência na justiça juvenil e usuário da técnica de Círculos Restaurativos, e o  

“Projeto-piloto do Núcleo Bandeirantes”, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, realizado na justiça adulta perante os Juizados Especiais Criminais e conta com  

a aplicação da técnica mediação vítima-ofensor. 

5.1.1 Experiência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – Justiça Juvenil 

O “Projeto Justiça para o Século 21”466, apoiado pela Associação dos Juízes do Rio 

Grande do Sul (Ajuris), vem desenvolvendo diversas iniciativas de política pública  

na pacificação de violência, envolvendo a justiça juvenil, a partir de sua implantação na  

3ª Vara Regional da Infância e Juventude de Porto Alegre467, cuja competência é da execução 

                                                 
464 CARVALHO, 2005, p. 219. 
465 SANTOS, 2011, p. 78-79. 
466 Essa apresentação tem como fonte o livro lançado com a experiência do Projeto-piloto no período 

compreendido de 2005-2007 (AGUINSKY et al., 2008). 
467 Ibid., p. 30. 
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das medidas socioeducativas aplicadas no processo de conhecimento das 1ª e 2ª Varas 

Regionais do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, conforme já reportado no  

item 4.4.3. 

O Projeto, orientado nos princípios, nas diretrizes e nas estratégias restaurativas, 

destina-se a formar agentes sociais, capazes de difundir o modelo restaurativo e implementar 

suas práticas junto ao Sistema de Justiça da Infância e Juventude, à rede de atendimento, as 

escolas, ONGs e comunidades. Esse Projeto conta com o patrocínio financeiro de diversos 

órgãos, a saber: Ministério da Justiça e Pnud, Unesco e Programa Criança-Esperança da Rede 

Globo e Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República468. 

Participam da sua operacionalidade as instâncias judiciais, em especial a parceria da 

Promotoria de Justiça e da Defensoria Pública em atuação na Vara da Infância e Juventude. 

São também parceiros à rede de atendimento do adolescente em conflito com a lei, na 

execução direta do programa da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), que 

executa as medidas socioeducativas privativas da liberdade; a Fundação de Assistência Social 

e Cidadania (Fasc), órgão de assistência social municipal responsável pela execução das 

medidas socioeducativas de meio aberto; a Secretaria Estadual de Educação; a Secretaria 

Municipal de Educação; e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Urbana, 

mediante a Guarda Municipal. 

As ações efetivas, para implementar as práticas restaurativas na justiça juvenil  

de Porto Alegre, estabeleceram a abordagem metodológica em quatro áreas distintas: 

“processos judiciais” de execução de medidas socioeducativas; “programas” de atendimento 

socioeducativos; “espaço escolar” na forma de gerenciar conflitos, contribuindo para a 

prevenção e solução de colisões; e “comunidade”. Aplica-se a técnica dos Círculos 

Restaurativos, e a natureza dessa abordagem se estabelece para os diversos campos, de forma 

híbrida, ora atua em complemento (no processo judicial ou no atendimento da medida 

socioeducativa) ora atua como alternativa (no ambiente escolar e comunitário) ao sistema 

convencional de justiça. 

As atividades em execução, de modo complementar, ao sistema tradicional de justiça 

de Porto Alegre, firmam-se em dois momentos. O primeiro ocorre no projeto de Justiça 

Instantânea (JIN), em atuação no Centro Integrado de Atendimento da Criança e do 

Adolescente (Ciaca), que precede, na maioria das vezes, a definição judicial sobre as medidas 

socioeducativas, podendo haver a resolução imediata com a prática restaurativa  

                                                 
468 AGUINSKY et al., 2008, p. 29. 
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ou a situação de atuação complementar, quando o processo e o resultado do círculo 

restaurativo se ajusta à eventual medida aplicada. O segundo momento de aplicação, de forma  

complementar, reside nos procedimentos restaurativos na fase de execução da medida 

socioeducativa, na programação de regime do meio fechado para o meio aberto, com a 

elaboração do plano de atendimento individual do adolescente, contando com o apoio da rede 

socioassistencial e dos familiares para o processo de atenção integrada e integral do 

adolescente conflitante com a lei. 

O Projeto refere-se à atuação alternativa ao sistema de justiça tradicional, quando 

contribui para a desjudicialização de conflitos, prevenindo e solucionando as colisões no 

espaço escolar e comunitário. Volta-se, também, à mobilização institucional, social e 

comunitária, assim como amplia o número de pessoas que se sensibilizam com a causa 

restaurativa, a fim de desenvolver novas formas de realização de justiça. 

A Central de Práticas Restaurativas (CPR) constitui-se no espaço e na instância central 

de difusão das práticas do Projeto, pelas estratégias restaurativas em consolidação desde 2005. 

O corpo técnico vem capacitando e supervisionando a aplicação de procedimentos 

restaurativos nos processos judiciais voltados à justiça juvenil, em especial, para os 

adolescentes em conflito com a lei, utilizando-se a técnica dos círculos restaurativos. 

A “Central” tem sua administração e coordenação perante a 3ª Vara do Juizado 

Regional da Infância e Juventude de Porto Alegre. Sua atuação iniciou-se em base 

experimentais e laboratoriais em 2005, e, a partir de 2007, institucionalizou-se o serviço 

prestado pela jurisdição socioeducativa. 

A “Central” recebe os casos encaminhados pelos juízes da Justiça Instantânea da 1ª, 2ª 

e 3ª Varas do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, e avalia a possibilidade de 

instauração de procedimentos. A maior demanda afere-se na atuação preventiva da Justiça 

Instantânea, por se tratar da “porta de entrada” dos processos judiciais e se desenvolve numa 

abordagem mais precoce das situações que ingressam no sistema de justiça. Na “Justiça 

Instantânea”, muitos casos resolvem-se com a remissão simples, ou seja, sem aplicação de 

medidas socioeducativas e, quando uma dessas é aplicada, faz-se reduzindo o dano de 

exposição do adolescente ao sistema socioeducativo. 

Os tipos de casos encaminhados à “Central” encerram os mais diversos atos 

infracionais possíveis, de menor e de maior gravidade, ou seja, vai desde ameaça  

a homicídio e latrocínio. Por se tratar de justiça juvenil, os principais acordos firmados  

na “Central” envolvem os adolescentes e seus familiares, buscando dar concretude aos 
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princípios e aos referenciais da Justiça Restaurativa, com diversos parâmetros469, desde a 

autorresponsabilização dos adolescentes com pedidos de desculpas até o restabelecimento  

de relações sociais saudáveis, entre outros. 

Na análise do Projeto, observa-se que há uma tendência dos acordos a serem 

elaborados menos em relação a bases materiais e mais a bases simbólicas, a exemplo de 

pedido de desculpas, perdão, manifestação de respeito, tudo compreendido numa plataforma 

segura. O Projeto afirma que os dados dos acordos evidenciam que, em 90%, ocorre o 

cumprimento. Um dos tipos de monitoramento da “Central” é o prazo de duração, isso tem 

demonstrado uma redução progressiva desse período que, no ano de 2007, não excedeu a três 

meses entre o início e o término do procedimento. 

Em relação à reincidência, as pesquisas realizadas utilizam-se de critérios distintos 

para definir as hipóteses desse instituto. O Projeto aponta que uns consideram reincidência os 

casos de ofensores que voltam ao sistema de justiça criminal com pena privativa de liberdade 

ou sob a forma de qualquer nova condenação, enquanto outros consideram qualquer novo 

contato com o sistema. Os estudos ainda variam em relação aos intervalos de tempo da volta 

ao sistema, uns consideram o tempo mais curto (seis meses) outros o tempo mais longo (dois 

anos). O Projeto reconhece a dificuldade desse instituto, razão pela qual elege como critério 

de pesquisa, a reincidência como retorno ao sistema antes de haver transcorrido mais de 12 

(doze) meses da sua participação na Justiça Restaurativa. 

Quanto ao grau de satisfação dos usuários, a pesquisa do Projeto busca informações 

qualitativas dos entrevistados que participaram dos procedimentos restaurativos, no afã de 

coletar dados que demonstrem grau de satisfação dos ofensores e das vítimas. Da pesquisa, o 

Projeto colheu o resultado de satisfação e de aprovação da Justiça Restaurativa, de 95% das 

vítimas e 90% dos adolescentes. 

Por fim, importa trazer o impacto das ações do projeto, em termos de contingente de 

pessoas, de políticas e de serviços da rede e da comunidade, atingidas por suas iniciativas, 

pela implementação de práticas restaurativas, pela mobilização social e pela formação de 

recursos humanos para o desenvolvimento da estratégia restaurativa, a saber, pelo tipo de ação 

                                                 
469 “- Auto-responsabilização dos adolescentes com pedidos de desculpas; - Resposanbilização e envolvimento 

dos pais e familiares na reparação dos danos; - Fortalecimento de vínculos afetivos e familiares dos 
adolescentes; - Responsabilização e envolvimento de outros significativos para os adolescentes e de 
representantes da comunidade na reparação dos danos; - (Re) Estabelecimento de relações sociais saudáveis, 
sem violência para adolescentes, vítimas e comunidade; - Atendimento das necessidades de reconhecimento e 
compreensão demonstradas pelos adolescentes, vítimas e familiares no momento do círculo; - Envolvimento e 
participação dos atores que compõem a rede socioassistencial, através de encaminhamentos de adolescentes, 
vítimas e familiares aos serviços disponíveis.” (AGUINSKY et al., 2008, p. 35). 
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e pelo número de participante470: i) procedimentos restaurativos realizados em processos 

judicias – 2.583; ii) procedimentos restaurativos realizados na execução das medidas 

socioeducativas – 722; iii) procedimentos restaurativos realizados nas escolas – 104;  

iv) mobilização institucional, social e comunitária e formação de recursos humanos – 5.906. 

O “Projeto” tornou-se “Programa: Justiça do Século 21” e se firmou, na atualidade, 

como o maior movimento de Justiça Restaurativa dentro do Judiciário brasileiro, a ponto do 

seu corpo técnico de instrutores em “círculo de construção de paz” ministrar o curso dessa 

técnica para os outros Tribunais de Justiça brasileiros. 

5.1.2 Experiência no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) 

– Juizado Especial Criminal 

Em visita técnica para colher dados471 e coordenar a Mediação junto ao Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte, a pesquisadora pôde conhecer toda a estrutura do TJDFT, nos 

dias 28 e 29 de maio de 2015, vinculada à Segunda Vice-Presidência do TJDFT, responsável 

pela gestão e política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos 

consensuais de solução de litígios. 

A servidora pública e pesquisadora foi recebida pelo Segundo Vice-Presidente, Des. 

Waldir Leôncio C. Lopes Júnior (biênio 2015/2016), e sua equipe, oportunidade em que 

recebeu relatórios anuais do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (Nupemec) e  

do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupecon), ambos 

do TJDFT. 

O TJDFT subdividiu a estrutura administrativa proposta pelo CNJ, contida na 

Resolução nº 125/2010, em Nupemec, encarregado de técnicas autocompositivas da esfera 

cível e gerenciamento dos Cejuscs a ele vinculados, e do Nupecon, responsável pelo apoio aos 

Cejuscs a ele vinculado em áreas diversas, quais sejam: Programa Justiça Comunitária (PJC), 

                                                 
470 Sistematização pelo NUPEDH de registros de presenças em atividades de formação e mobilização, planilhas 

de registros de Círculos Restaurativos do Juizado da Infância e Juventude (CPR), planilhas de registros de 
Círculos Restaurativos da FASE e FASC/PEMSE, planilhas de registros de círculos de escolas e guias de 
procedimentos restaurativos preenchidos pelos coordenadores de Círculos Restaurativos. 

471 O presente item encontra-se baseado no Relatório Anual de 2014 do NUPECON do TJDFT. (DISTRITO 
FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Relatório Anual 2014: Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. 
Brasília: CJM/NUPECON/GPSP, 2014b. Disponível em: <http://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-
presidencia/nupecon/centro-judiciario-mulher/relatorios/relatorio-anual-2014/at_download/file>. Acesso em: 
05 set. 2015). 
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Central Judicial do Idoso (CJI), Programa de Justiça Restaurativa (PJR) e Centro da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CJM). 

Apesar de a visita técnica ter ocorrido em toda a estrutura do Nupemec e do Nupecon, 

sem embargo da importância do que se foi visto e coletado, apenas interessa ao presente 

trabalho o Programa Justiça Restaurativa (PJR), instituído em 2005, como projeto-piloto, no 

Fórum Des. Hugo Auler, localizado no Núcleo Bandeirantes-DF. 

O Projeto Justiça Restaurativa atende, pela técnica da MVO, a pessoas envolvidas e 

afetadas pelos crimes de pequeno e de médio potencial ofensivo, na justiça adulta. O 

encaminhamento dos casos é da responsabilidade de juízes ou promotores, quando 

identificada a pertinência para receber essa técnica. 

No Núcleo, os mediadores, previamente capacitados, promovem o encontro entre a 

vítima e o ofensor, advogados, se for o caso, por intermédio de uma comunicação respeitosa, 

a fim de propiciar o diálogo sobre os danos materiais e emocionais, advindos da infração 

penal, com a preocupação de atender à necessidade da vítima, considerando a possibilidade do 

autuado. 

Além das partes, a técnica permite a participação de apoiadores que são sujeitos da 

comunidade ou da família, envolvidos ou não com o crime ou a contravenção. Nesse sentido, 

podem ser apoiadores os representantes da rede de proteção da comunidade ou do Estado, tais 

como: conselheiros tutelares, professores, representantes da administração local, policiais, 

técnicos da rede de saúde mental, representantes comunitários e outros. 

Em 2014, o Programa se expandiu de forma significativa atendendo os casos do 

Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirantes, do Juizado Criminal de Planaltina 

e do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, além dos casos 

do Juizado Criminal de Ceilândia e da Segunda Vara Criminal de Planaltina. O Programa 

atende, ainda, de forma eventual, os casos do Juizado da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher do Núcleo Bandeirantes; Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do 

Núcleo Bandeirantes e do Primeiro Juizado Criminal de Brasília. 

Cabe registrar uma peculiaridade desse Programa de Justiça Restaurativa que, sendo 

constatada alguma necessidade, fora o conflito, será encaminhada à rede de serviços de 

atendimento à saúde, assistência social, educação, proteção à criança e ao adolescente 

(Conselho Tutelar) e outros. A finalidade do Programa reside em atender, também, à 

vulnerabilidade física, psicológica e social, para que o participante possa adotar passos mais 

seguros e independentes no encontro. O relatório do ano de 2014 contabiliza 86 (oitenta e 
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seis) atendimentos processuais, dos quais: 19 (dezenove) devolvidos com acordo, 29 (vinte e 

nove) não foram iniciados, 18 (dezoito) em andamentos e 20 (vinte) devolvidos sem acordo. 

Outro destaque do Programa é o atendimento nos crimes de médio/grave potencial 

ofensivo, quando a intervenção restaurativa ocorre simultaneamente ao processo criminal. 

Registra que o Programa atendeu estupro de vulnerável, crime de trânsito com óbito e óbito 

por questão médica. O objetivo é a pacificação das relações envolvidas direta ou 

indiretamente no crime. 

O Programa, ainda, conta com o Projeto de Acompanhamento de Produção e Pesquisa 

Acadêmica (Pappa) que atende à demanda espontânea de estudante, da graduação e da pós-

graduação, de instituições de ensino superior com interesse no assunto de Justiça 

Restaurativa, com o objetivo de produção acadêmica. O Pappa tem a meta de promover e 

difundir a divulgação da Justiça Restaurativa no meio acadêmico, para legitimação de política 

pública da mediação. No ano de 2014, consta, no relatório que o Pappa atendeu 25 alunos. 

Na pesquisa de satisfação do Programa, obteve-se a resposta de 26 casos, com a 

participação de 41 participantes, sendo avaliado pelos seguintes questionamentos: i) satisfação 

com o procedimento: 68,30% consideraram excelente e 31,70% consideraram bom; ii) de 

maneira geral como avalia os encontros realizados pela Justiça Restaurativa?: 70,74% 

responderam excelente e 29,26% responderam bom; iii) a(o) Sr.(a) acredita que a Justiça 

Restaurativa ajudou a resolver o conflito: 100% responderam sim; iv) a Justiça Restaurativa 

soube esclarecer suas dúvidas? 100% responderam sim. 

Assim, ficou demonstrada pela pesquisa a viabilidade da MVO, enquanto técnica 

autocompositiva exitosa de resolução de conflitos. Os resultados mostram alto índice de 

satisfação e o fato de os participantes saírem do Programa de Justiça Restaurativa com suas 

dúvidas esclarecidas. 

5.2 PROJETO DE LEI Nº 7.006/2006 

O Projeto de Lei nº 7.006/2006472, em trâmite na Câmara dos Deputados, na Ccjc, 

propõe alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e nos Juizados Especiais 

                                                 
472 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 7.006, de 2006b. Propõe alterações no Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, e da Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995, para facultar o uso de procedimentos de Justiça Restaurativa no sistema de justiça 
criminal, em casos de crimes e contravenções penais. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoes 
Web/fichadetramitacao?idProposicao=323785>. Acesso em: 04 jan. 2016. 
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Criminais (Lei nº 9.099/95), para facultar o uso de procedimentos de Justiça Restaurativa no 

sistema de justiça criminal, em casos de crimes e contravenções penais. 

O Projeto se encontra paralisado e conta com a última movimentação, datada de 

04/06/2014, quando o atual relator, o Deputado Federal Lincoln Portela (PR-MG), emitiu 

voto473, no sentido de que não vislumbra, no referido projeto, ofensa a princípio 

constitucional, notadamente às cláusulas pétreas acerca do Direito Penal e Processual Penal. 

O relator conclui o voto, reconhecendo a constitucionalidade, juridicidade e adequação da 

técnica legislativa, e, no mérito, manifestou-se pela sua aprovação. 

Em análise ao Projeto, o art. 1º inicia considerando o uso facultativo e complementar 

dos procedimentos de Justiça Restaurativa no sistema de justiça criminal, nos casos de 

contravenções penais ou de crimes. 

Pallamolla reporta-se ao termo “facultativo” como algo problemático, haja vista o 

dispositivo não se referir a quais tipos de crime ou contravenções penais possa ser passível de 

aplicação do modelo restaurativo. Afirma a autora, ao não fazer referência, surgiu o risco de 

que se encaminhe ao espaço restaurativo apenas os casos de bagatela. A autora justifica seu 

pensamento no campo empírico, ao afirmar que, existindo regras claras acerca de quais 

hipóteses sejam passíveis de encaminhamento, a tendência é o envio de casos de menor porte, 

reduzindo o seu campo de atuação.474 

Contudo, diferentemente do que afirma a autora supracitada, o dispositivo não traz 

qualquer limitação a respeito da gravidade da infração penal. Assim, a base interpretativa não 

deve se circunscrever a aplicação aos delitos de menor gravidade afetos à exclusividade dos 

Juizados Especiais Criminais. 

Como definição, o Projeto considera procedimento restaurativo as práticas e atos 

conduzidos por facilitadores, compreendendo os encontros entre ofendido e ofensor, e, 

quando adequado, poder contar com a participação de outras pessoas ou membros da 

comunidade afetados pela infração penal (crime ou contravenção), que atuarão coletiva e 

ativamente na resolução da lide, num espaço estruturado, denominado de núcleo de Justiça 

Restaurativa (art. 2º). 

Para tanto, o Projeto compreende como atos do procedimento restaurativo as consultas 

às partes a respeito do interesse em participar da prática (voluntariamente), entrevistas 

                                                 
473 BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer do Relator nº 2, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

Projeto de Lei nº 7.006, de 2006a. Parecer do Relator, Dep. Lincoln Portela (PR-MG). Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=618109>. Acesso em: 04 jan. 
2016. 

474 PALLAMOLLA, 2009, p. 179. 
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individuais e prévias ao encontro restaurativo com o objetivo de oferecer uma resposta 

adequada ao conflito (art. 7º). Esses atos ocorrem tanto nas técnicas de MVO como nos 

círculos restaurativos. Aliás, há de acrescer mais um ato, a sessão posterior para averiguar o 

cumprimento do acordo, seja na mediação (pós-mediação) seja no círculo (pós-círculo). 

A remessa dos casos ao núcleo restaurativo pode se dar pelo juiz, com a anuência do 

Ministério Público, enviando peças de informação, termos circunstanciados de ocorrências 

(TCO’s), inquéritos policiais ou autos de ação penal, quando a hipótese preencher os 

requisitos do procedimento restaurativo (art. 4º). 

O espaço, onde funcionará o núcleo, deve ser apropriado e contar com estrutura 

adequada, dispondo de recursos materiais e humanos suficientes para o seu bom 

funcionamento (art. 6º). Os facilitadores que irão atuar nesse local e conduzir as práticas 

devem ser previamente capacitados, por um corpo técnico qualificado. 

Com a Meta nº 8/2006475, do CNJ, a tendência é a instalação ou qualificação de uma 

unidade restaurativa dentro do Cejusc, nos termos da redação da meta. O “Centro” já foi 

criado com esse fim, para ser um espaço de multiportas de resolução de conflitos dentro do 

Judiciário, conforme a Resolução nº 125/2010, do CNJ. Não há mais necessidade da 

instalação de núcleo restaurativo independente, salvo se algum Tribunal de Justiça entenda 

que essa é a melhor forma. 

A técnica prevista para o núcleo, segundo o Projeto, seria a mediação pautada nos 

princípios restaurativos (art. 8º). Atualmente, os tribunais que já implantaram as práticas 

restaurativas, em especial, a Vara da Infância e Juventude, utilizam a técnica do círculo 

restaurativo. Nessa particular, o Projeto precisa desse ajuste, tendo em vista de acrescer como 

técnica os círculos, até porque, atualmente, consiste na prática mais difundida no Judiciário 

brasileiro e já ter demonstrada sua eficiência como estratégia restaurativa viável e exitosa, 

conforme tratado no item 4.4.3. Assim, poder-se-ia constar no projeto de lei, tanto a MVO 

quanto os círculos restaurativos. 

A gestão do núcleo restaurativo será composta por “uma coordenação administrativa, 

uma coordenação técnico-interdisciplinar e uma equipe de facilitadores que deverão atuar de 

forma cooperativa e integrada” (art. 6º). 

A coordenação administrativa será a gestora do núcleo restaurativo, e irá apoiar  

a realização das atividades desenvolvidas pela coordenação técnico-interdisciplinar. Esta,  

por seu turno, orientar-se-á por uma metodologia interdisciplinar, sendo integrada “por 

                                                 
475 Meta n° 8/2016 do CNJ: Implementar projeto com equipe capacitada para oferecer práticas restaurativas, 

implantando ou qualificando pelo menos uma unidade para esse fim, até 31.12.2016. 



164 

profissionais da área de psicologia e serviço social, que promoverão a seleção, a capacitação  

e a avaliação dos facilitadores, além da supervisão dos procedimentos restaurativos” (art. 6º,  

§ 2º). 

Os facilitadores serão recrutados, preferencialmente, por profissionais das áreas da 

psicologia e do serviço social (art. 6º, § 3º). Essa delimitação no Projeto parece desnecessária, 

e, a despeito dos profissionais dessas duas áreas serem importantes, percebe-se, também,  

a necessidade dos bacharéis em direito, de pedagogos, administradores e dos voluntários,  

de diversas áreas, que possuem o perfil, desde que capacitados para integrar a equipe 

multidisciplinar. 

No núcleo, ocorreram as práticas restaurativas, e, pela atual nomenclatura do CNJ, 

será em Unidade dentro do Cejusc. Do encontro, pode surgir o acordo, o qual estabelecerá as 

obrigações assumidas pelas partes, com o escopo de suprir as necessidades individuais e 

coletivas das pessoas envolvidas e afetadas pelo crime ou pela contravenção, com auxílio de 

facilitadores (arts. 3º e 558). 

Assim, ao obter os esclarecimentos dos pontos obscuros, e identificar os sentimentos 

das partes, por vezes, encobertos pelo discurso posicional, o facilitador deve estabelecer cada 

ponto combinado, considerando item por item,476 a fim de encerrar o procedimento com a 

solução mais adequada, considerada pelos participantes. Para tanto, o Projeto prevê que o 

acordo será reduzido a termo: 

Art. 559. [...] fazendo dele constar as responsabilidades assumidas e os programas 
restaurativos, tais como reparação, restituição e prestação de serviços comunitários, 
objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas das partes, especialmente 
a reintegração da vítima e do autor do fato. 

Importante destacar que, quando há o fechamento do procedimento pelo acordo, a 

resposta avençada além de ser mais sólida com mais chance de ser cumprida, é sempre 

considerada mais justa pelas partes, por óbvio, pela participação na sua construção. O acordo 

deverá ser homologado pelo magistrado, salvo se houver cláusulas humilhantes, degradantes 

ou violadoras de direitos humanos. O art. 562, parágrafo único, ainda estabelece que o juiz 

poderá deixar de homologar o acordo, se ele não observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade ou deixar de atender às necessidades individuais ou coletivas dos 

envolvidos no conflito criminal. 

                                                 
476 BACELLAR, Roberto Portugal. Técnicas de mediação para magistrados. In: PELUSO, Min. Antonio Cezar; 

RICHA, Morgana de Almeida (Coords.). Conciliação e mediação: estruturação da política judiciária 
nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 191-192. 
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Segundo o Projeto, ainda, os princípios restaurativos são “a voluntariedade, a 

dignidade humana, a imparcialidade, a razoabilidade, a proporcionalidade, a cooperação, a 

informalidade, a confidencialidade, a interdisciplinaridade, a responsabilidade, o mútuo 

respeito e a boa-fé” (art. 9º). 

Para a homologação, o juiz analisará ainda a legalidade dos itens combinados, não 

tendo qualquer acesso ao processo de construção do acordo, nem as discussões havidas 

durante as práticas. Ademais, é oportuno ressaltar o encontro restaurativo que deve sempre se 

pautar pelo sigilo e pela confidencialidade. 

Até a homologação do acordo, o Projeto prevê a possibilidade de desistência das 

partes do processo restaurativo. Para o caso de desistência ou descumprimento do acordo, o 

magistrado “julgará insubsistente o procedimento restaurativo e o acordo dele resultante, 

retornando o processo ao seu curso original, na forma da lei processual” (art. 560). 

O Projeto prevê, ainda, a possibilidade do facilitador suspender, de forma imediata,  

o procedimento restaurativo quando observada a impossibilidade de seu prosseguimento  

(art. 561). Nessa via, é papel do facilitador velar pelos propósitos restaurativos; e, quando 

verificar que a prática não está surtindo efeito e os fins estão sendo desviados, ele deve 

suspender o procedimento e devolvê-lo para segui-lo no procedimento tradicional. 

O Projeto propõe alterações em alguns dispositivos do Código Penal, do Código de 

Processo Penal e da Lei dos Juizados Especiais Criminais, visando à institucionalização 

normativa de procedimentos de Justiça Restaurativa no ordenamento jurídico brasileiro, 

conforme se verá na sequência. 

No Código Penal, será introduzida modificação no art. 107, inciso X, para disciplinar 

uma nova forma de absolvição, por meio da extinção da punibilidade, quando o acordo 

restaurativo for cumprido. No mesmo dispositivo, ainda, será acrescido o inciso VII, 

estabelecendo nova modalidade de interrupção da prescrição, a saber: da homologação do 

acordo até o seu efetivo cumprimento. 

A proposta para o CPP reside nas seguintes modificações: 

Art. 10. [...]. 
§ 4º A autoridade policial poderá sugerir, no relatório do inquérito, o 
encaminhamento das partes ao procedimento restaurativo. 
Art. 24. [...]. 
§ 3º Poderá o juiz, com a anuência do Ministério Público, encaminhar os autos de 
inquérito policial a núcleos de justiça restaurativa, quando vítima e infrator 
manifestarem, voluntariamente, a intenção de se submeterem ao procedimento 
restaurativo. 
§ 4º Poderá o Ministério Público deixar de propor ação penal enquanto estiver em 
curso procedimento restaurativo. 
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Art. 93 A. O curso da ação penal poderá ser também suspenso quando recomendável 
o uso de práticas restaurativas. 

No CPP, ainda serão introduzidos no Capítulo VIII, sete novos artigos (arts. 556 a 

562), que irão disciplinar o procedimento restaurativo e os requisitos para a sua indicação, na 

forma acima já tratada, começando com a análise de algumas circunstâncias judiciais, 

passando pela remessa do caso pelo juiz, com anuência do Ministério Público, ao núcleo, 

assim como a regulamentação do atendimento pelos facilitadores, a elaboração do acordo e 

sua homologação. 

Em relação à Lei nº 9.099/95, o Projeto altera os seguintes dispositivos, passando à 

seguinte redação: 

Art. 62. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, buscando-se, sempre que possível, 
a conciliação, a transação e o uso de práticas restaurativas. 
Art. 69. [...] 
§ 2º A autoridade policial poderá sugerir, no termo circunstanciado, o 
encaminhamento dos autos para procedimento restaurativo. 
Art. 76. [...] 
§ 7º Em qualquer fase do procedimento de que trata esta Lei o Ministério Público 
poderá oficiar pelo encaminhamento das partes ao núcleo de justiça restaurativa. 

Nessa configuração, para os Juizados Especiais Criminais, o Projeto acrescenta, no 

dispositivo que orienta os princípios do microssistema, o uso das práticas restaurativas ao lado 

da conciliação e da transação penal, como um dos seus institutos a ser remetido os casos. 

No Brasil, a implantação desse Projeto será sob o crivo do Poder Judiciário, com a 

ampliação do leque de mais um serviço público para incluir a Justiça Restaurativa, como 

opção para às partes e mais uma técnica de solução de conflito. A Justiça Restaurativa contará 

com os profissionais de todas as instâncias judiciais do âmbito criminal; são eles: os 

magistrados (juízes de direito e desembargadores), os facilitadores, promotores de justiça, 

defensores públicos, advogados, serventuários, membros da rede de atendimento judicial e 

voluntários capacitados e sensibilizados para a transformação da cultura do litígio em cultura 

de paz. 

Embora haja espaços normativos para a aplicação da Justiça Restaurativa no contexto 

brasileiro, com maior razão diante da Meta nº 8/2016, do CNJ, necessita-se incluí-la no 

ordenamento jurídico nacional, a fim de fixar o procedimento, padrões e diretrizes legais. Sem 

embargo do contido na Resolução nº 2002/12, da ONU, é de grande relevância a adaptação e 

a contextualização da aplicação da Justiça Restaurativa à realidade e peculiaridade nacional. 
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O Projeto de Lei nº 7006/2006, apesar de necessitar de alguns ajustes, caminha na 

direção para estruturar o sistema de Justiça Restaurativa perante as instâncias judiciais, 

regulamentando o procedimento restaurativo, inclusive com alterações propostas no Código 

Penal, no Código de Processo Penal e na Lei dos Juizados Especiais Criminais. 

Investir, nesse modelo, implica muito mais uma mudança de cultura e percepção do 

que uma mudança legislativa. Esse caminho evidencia-se em um importante passo para 

sedimentar uma nova competência de lidar com conflitos penais, tornando-o acessível a toda a 

sociedade essa nova forma de pacificação social. 

5.3 JUSTIÇA RESTAURATIVA: NOVO PARADIGMA DE POLÍTICA CRIMINAL NA 

DEMOCRATIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO: DESAFIOS E RISCOS 

Fatores, como a necessidade de criar alternativas capazes de promover maior 

resolutividade e sustentabilidade às intervenções no sistema de justiça criminal, impulsionam 

a Justiça Restaurativa para ser um serviço oferecido dentro do Poder Judiciário nacional, 

como política criminal baseada no diálogo, no consenso, na participação, na proximidade e na 

restauração dos vínculos afetados por conduta delitiva. 

Uma crítica utilizada, quando da institucionalização da mediação, também se aplica à 

Justiça Restaurativa. A crítica consiste na Justiça Restaurativa ser uma técnica de solução de 

conflito surgida fora do Judiciário, devendo lá ficar restrito, sob pena de se transferir a 

formalidade e objetivo do sistema judicial, o que desviaria a natureza consensual e 

participativa do instituto.477 Pode-se citar, como exemplo, o que ocorreu com os Juizados 

Especiais Criminais, procedimento com diversas falhas no campo empírico, conforme já se 

abordou no item 4.3.2. Como resposta à crítica, verifica-se sua insubsistência por não se 

pretender substituir a prestação jurisdicional, mas ofertar aos envolvidos no crime, na 

contravenção ou ato infracional de se utilizarem, quando necessitar, de outra técnica mais 

humana e colaborativa, paralelamente ou não a prestação jurisdicional, com fins de 

pacificação social. 

A institucionalização das práticas restaurativas, enquanto Política Judiciária Nacional, 

possibilitará novas oportunidades para que o sistema de justiça criminal e a sociedade possam 

lidar com as necessidades dos afetados pela infração penal (crime ou contravenção penal), 

ultrapassando a barreira da simples adjudicação de uma decisão judicial, através da sentença. 

                                                 
477 LUCHIARI, 2012, p. 78. 
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Busca-se, assim, a complementaridade da prestação jurisdicional tradicional, para oferecer 

respostas adequadas e acrescer soluções para quem experiencia o crime. 

Isso significa dizer que a Justiça Restaurativa deverá ser vista como mecanismo de 

mudança e ressignificação da atividade judicial, buscando novo potencial para criar uma 

ponte entre a Justiça Criminal e Juvenil e os participantes da sociedade civil. 

Espera-se que o trabalho restaurativo, além de um serviço, seja uma oportunidade para 

transformar vidas e redirecionar valores dos envolvidos no crime, reparando as necessidades 

das vítimas e das comunidades e responsabilizando o agressor, com o objetivo de construir 

relações saudáveis para o futuro. 

O resgate da vítima e a mudança de papel do acusado no processo penal revelam-se a 

partir do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, visando a uma maior humanização do 

processo penal. Os problemas podem ser geridos, ao menos, em parte, pelo plano relacional, 

interpessoal e comunitário. 

Segundo Pinto478, a Justiça Restaurativa implementa uma abordagem holística e 

relacional ao conflito que permeia o fato delituoso, constituindo-se numa concepção 

ressignificada e ampliada de justiça. 

Combinando os valores de encontro, inclusão, indenizações, reintegração, visa-se 

permitir que os participantes descubram a verdade sobre a ocorrência do crime, quem foi o 

responsável, como os envolvidos percebem uns aos outros e o impacto do crime na vítima, no 

infrator e na comunidade.479 

O grande desafio do Poder Judiciário consistirá numa sensibilização, inicial, de seus 

membros para alterar cultura interna, por meio de uma revisão crítica de valores. No dizer de 

Brancher, a mudança “diz respeito a valores implícitos na cultura, que sustentam estruturas 

internas e externas muito consolidadas”480. A proposta, conforme o mesmo juiz, paira na 

substituição da “culpa por responsabilidade, perseguição por encontro, imposição por diálogo, 

castigo por reparação do dano, coerção por coesão social”481. 

Assim, não há como pensar em mudança de paradigma e no surgimento de uma 

cultura de paz, se não houver a difusão e divulgação do modelo a ser implantado. Urge que o 

Poder Judiciário se mobilize para expandir informações sobre o novo modelo, pelos meios de 
                                                 
478 PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa: o paradigma do encontro. Revista Jus Navigandi, 

Teresina, ano 12, n. 1496, 6 ago. 2007. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/10238>. Acesso em: 05 
jan. 2016. 

479 PARKER, L. Lynette. Justiça Restaurativa: um veículo para a reforma? In: SLAKMON, Catherine; DE 
VITTO, Renato Campos Pinto; PINTO, Renato Sócrates Gomes (Orgs.). Justiça Restaurativa. Brasília: 
Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2005. p. 248. 

480 BRANCHER, 2009, online. 
481 Ibid. 
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comunicação de massa e redes sociais em relação aos métodos, demonstrando patrocínio 

desse novo serviço. 

Outro desafio é configurado na disseminação da cultura restaurativa nas demais 

instâncias judiciais (Advocacia, Defensoria, Ministério Público e Delegacias de Polícias), 

buscando o envolvimento dos profissionais dessas áreas como solucionadores de problemas, 

como curadores de casos. 

Importa realizar uma mobilização externa, junto às demais instituições públicas e 

privadas, integrantes ou não da rede, à comunidade e à sociedade, em geral. A difusão desse 

método em outras áreas como educação, psicologia, antropologia, sociologia, saúde, entre 

outras, otimizaria o funcionamento da rede. Finalmente, é possível, estimular as instituições 

de ensino, graduação e pós-graduação, com o propósito de orientar o corpo docente e discente 

da academia acerca da Justiça Restaurativa nas diversas áreas já apontadas, inclusive  

no Direito. 

Luchiari manifesta sua preocupação pelo fato de não, apenas, argumentarem no 

sentido de que a judicialização dos meios alternativos de solução de conflitos infringe o 

princípio da autonomia da vontade, mas também com a pretensão de excluir do Poder 

Judiciário a divulgação e implantação desses métodos no Brasil.482 

Fora as preocupações acima citadas, verifica-se uma restrição operacional, o 

procedimento restaurativo é sofisticado e ambicioso. Exige-se uma atuação personalizada, 

artesanal, inviável de aplicação com o processamento e tratamento intensivo das disputas em 

geral, cuja realidade vivencia o Judiciário brasileiro483. 

Ultrapassadas as restrições, nota-se que a superação do desafio dessa temática consiste 

em demonstrar a possibilidade de “restaurar” no lugar de punir, quando possível, buscando 

gerenciar o conflito visando à pacificação social. Refuta-se a tese de enfraquecimento das 

garantias adquiridas e rejeita a tese de a Justiça Restaurativa servir, apenas, para sanções 

alternativas e soluções transacionais típicas, aliás serve ao propósito de ampliar o espectro de 

casos penais, em vez de diminuir a incidência desses mesmos casos.484 

É importante, ainda, a vigilância dos defensores dos programas restaurativos para que 

fiquem atentos e não descuidem de seus princípios. Segundo Zehr, a experiência demonstra 

que desvios e deformações são comuns, quando se promovem mudanças no campo do direito, 

apesar de encerrar as melhores das intenções. Segundo o autor, cabe aos defensores das 

                                                 
482 LUCHIARI, 2012, p. 79. 
483 BRANCHER, 2009, online. 
484 ZEHR, 2015. (Teleconferência). 
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mudanças reconhecer e atacar os prováveis desvios, sob pena de seus esforços produzirem 

algo muito diferente do imaginado. Para tanto, a Justiça Restaurativa precisa ser guiada como 

“bússola” pelos princípios fundamentais e pelas metas para se manter no caminho correto.485 

Nesse contexto, a judicialização da Justiça Restaurativa divulgará e instalará essa 

prática, tornando-a conhecida tanto para as partes quanto para os advogados, como método 

factível de combate à violência. Busca-se afastar dos advogados o temor de perder seu 

sustento, para reconhecer os benefícios da prática, pautada no valor de que todos ganham. 

Sob esse pano de fundo, a proposta restaurativa, com sua visão humanista, aposta na 

linguagem dialogal como modelo a ser inserido no sistema de gerenciamento de conflitos 

criminais judiciais. Assim, é possível pensar num modelo menos criminalizante, menos 

estigmatizante e menos focado no binômio crime-castigo. A sua introdução tende a mudar o 

paradigma punitivo e abrir espaço para uma nova cultura criminal, participativa e 

democrática, que reforce laços de solidariedade social dentro do sistema de justiça. 

As práticas restaurativas, como Meta Nacional, conferem ao Judiciário a 

democratização do sistema de justiça, por compartilhar o processo decisório com os 

envolvidos na disputa. Ou seja, se trata de um serviço judicial a permitir que vítima e ofensor 

e, quando apropriado, outros indivíduos ou membros da comunidade atingidos por um crime 

participem em conjunto da construção da resposta deste, deixando o Estado-juiz de conferir 

uma decisão única e imposta. 

Prevalece a democracia participativa, por incluir diferentes pessoas e instituições no 

processo de resolução do conflito, que auxiliam na reparação dos danos causados e na 

recuperação social do ofensor, aplicando a definição de corresponsabilidade social do crime. 

A adoção da estratégia restaurativa para o sistema criminal importa em mudança de 

paradigma para a justiça tradicional, com fundamentos diversos e densos, a ponto de 

redimensionar o sistema de justiça. 

Os fóruns de debates nacionais e internacionais consistem em importante ferramenta 

para discussão de novas metodologias, como a Justiça Restaurativa, bem como para entrar em 

contato com as boas práticas de cooperação entre os Estados e países, como forma de 

aprimorar o sistema de gestão da justiça criminal. 

A União Europeia, conforme Hulsman, instituiu o Fórum Europeu para a Segurança 

Urbana. Nela, realça o autor a existência de muitas formas de cooperação entre cidades de 

                                                 
485 ZEHR, 2012, p. 16-18. “A justiça restaurativa não é um mapa, mas seus princípios podem ser vistos 

como uma bússola que aponta na direção desejada. No mínimo, a Justiça Restaurativa é um convite ao 
diálogo e à experimentação”. (Ibid., p. 21, negrito proposital). 
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diferentes países e como os resultados da experiência são trocados. Salienta, ainda, o autor 

que essa cooperação pode ser um caminho para novas práticas e novos sistemas de referência 

para organizações que estão na base da justiça criminal e possam levar a sua abolição.486 

Nessa via, observam-se, ainda, as conclusões extraídas do V Congresso dos Juízes 

Portugueses487: 

Apesar de aí se ter criticado o ‘excesso de garantismo processual’ e de se ter 
enfatizado a necessidade de uma maior ‘implantação de meios adequados de gestão’ 
do aparelho judiciário, bem como um ‘adequado apetrechamento tecnológico dos 
tribunais’, não deixaria de se defender a criação de instâncias alternativas ao modelo 
judicial (clássico) de realização da Justiça, através de uma judicatura não togada e 
combinada ou complementada por um serviço de mediação extrajudicial. 

A Justiça Restaurativa proporciona uma nova forma de pensar sobre o crime, a pena e 

a justiça e oferece uma nova direção, desafiando o sistema criminal tradicional e apontando 

algumas alternativas para enfrentar as consequências do crime. 

Além da ausência de normatização a respeito do assunto, as maiores dificuldades, para 

a implantação desse novo paradigma, residem nas estruturas e cultura do sistema penal, em 

todas as suas instâncias, e nas concepções dos profissionais do direito que operam o sistema, 

como juízes, promotores de justiça, defensores públicos, advogados e delegados. 

O que se busca, na mudança de mentalidade não é, apenas, uma cultura de paz como 

sinônimo de ausência de problemas, mas também de compreender a paz como um resultado 

possível de uma nova competência judicial em lidar com conflitos, na busca da melhor 

solução488. Assim, como resultado, tem-se uma releitura do sistema criminal pela perspectiva 

da linguagem, integrando a comunicação e o diálogo como elementos viáveis de pacificação. 

                                                 
486 HULSMAN, 2003, p. 212. 
487 FERREIRA, 2006, p. 23. 
488 BRITTO, 2013, p. 96. 
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6 CONCLUSÃO 

O Estado Democrático Constitucional se organiza e se limita, juridicamente, visando à 

garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. A Constituição Federal de 1988 adotou o 

Estado Democrático de Direito, construção da era moderna, cujo princípio democrático irradia 

sobre todos os aspectos do ordenamento jurídico. 

Nessa perspectiva, uma das funções do Estado de Direito consiste na promoção da 

segurança dos cidadãos. Para tanto, o Estado Constitucional exerce a função do direito  

(dever-poder) de punir legitimado pelo povo, visando garantir a convivência pacífica, livre e 

socialmente segura. Assim, quando tais garantias restarem ameaçadas, a intervenção jurídico-

penal deve estar presente, se por outro meio político-social menos gravoso que afeta a 

liberdade dos cidadãos, não for suficiente para resolver o problema. 

O direito (dever-poder) de punir do Estado, sob o postulado democrático, que lhe 

confere autoridade e legitimidade, deve ser exercido em absoluto resguardo aos direitos 

fundamentais, em especial, o princípio da dignidade humana. 

No campo penal, pode-se dizer que a economia e o Direito Penal encontram-se 

vinculados, numa influência direta. A globalização da economia, processo marcado pelo 

avanço da comunicação, interação e organizações mundiais, desenvolveu uma nova 

criminalidade transnacional e local, por haver uma interferência direta, a exigindo mudança 

de postura na política criminal e no Direito Penal. 

Na realidade nacional, as tensões e os impactos da violência criminal sobre os direitos 

básicos dos cidadãos ameaçam o Estado Democrático de Direito, pela combinação de 

elevados níveis de delitos e baixos níveis de confiabilidade nos entes estatais encarregados do 

manejo dessa questão. O caos da segurança pública revela que a intervenção penal tem sido 

seletiva e dirigida à população socioeconomicamente excluída, com todos os custos sociais, 

políticos e morais que essa postura acarreta. O combate à criminalidade, no Brasil, ainda  

não acontece de forma sistêmica para as classes dominantes e políticas, o que ocorre são 

operações pontuais, motivados por uma corrupção endêmica e enraizada. 

A política criminal deve se preocupar em reduzir as desigualdades presentes  

no sistema de justiça; daí a necessidade de iniciativas de procedimentos ou programas 

alternativos ou complementares, cuja potencialidade pode minimizar ou reduzir os desníveis 

estruturais do sistema, visando a contribuir para uma justiça mais democrática, acessível  

e universal. 
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Essa democratização passa pelo acesso à justiça, a exemplo da diversificação 

processual, cujo instrumento de política criminal, apresenta-se como modelo eficiente na 

gestão de conflitos criminais e demonstra certa funcionalidade na aplicação da práxis  

dos Tribunais, à medida que a resposta à infração penal for validada pela participação e 

deliberação dos cidadãos envolvidos. 

Por isso, encampa-se, na esfera criminal, que as atenções devem ser voltadas às 

vítimas. O processo penal deve redirecionar e redimensionar o tratamento conferido ao 

ofendido no sentido de atender às suas necessidades diante da conduta delituosa suportada. 

Deve-se extrair das vítimas o sentimento de ser ignoradas, negligenciadas e agredidas pelo 

sistema de justiça. Para tanto, precisa-se avançar com o movimento de reinserção dos 

interesses da vítima no processo judicial, por meio de instrumentos, capazes de assegurar o 

efetivo direito à sua participação, inclusive permitir a interação entre vítima e agressor (se 

desejarem), assim como oferecer o atendimento às suas necessidades, por meio, se for o caso, 

da rede de assistência estatal. 

Nesse cenário, a Justiça Restaurativa se encontra em um movimento globalizado, 

visando a modificar a forma como as sociedades modernas percebem e respondem outros 

problemas, mediante diversas técnicas, procedimentos e programas. 

Passados 40 (quarenta) anos do ressurgimento da Justiça Restaurativa contemporânea, 

a sua definição ainda se encontra aberta, a sua teoria em processo de crescimento. Assim, 

pode-se dizer que o conceito de Justiça Restaurativa é aberto, fluido e flexível, em construção 

e em desenvolvimento, em face da possibilidade de novas práticas que vão surgindo e se 

formatam, conforme a necessidade da situação problemática. Desse modo, qualquer tentativa 

de fechar sua definição é inócua, tendo em vista a sua constante evolução empírica. 

O paradigma restaurativo traz consigo o propósito de mudar o modelo mental,  

firmado no sistema criminal, e pautado em visões alternativas, embasadas em princípios  

e experiências, para trabalhar com uma nova abordagem sobre o crime e sua maneira de 

responsabilização. Ademais, propõe uma releitura da conduta do agressor e promove sua 

reintegração à sociedade, com o compromisso de fazê-lo assumir as responsabilidades 

advindas dos fatos ilícitos e reparar os danos causados, de acordo com as necessidades da 

vítima, com a participação e apoio da comunidade. 

A Justiça Restaurativa se desenha como um movimento democrático-participativo, a 

se integrar ao sistema de administração da justiça tradicional, de modo a modificar o alcance e 
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os fundamentos desse sistema, pela complementaridade do serviço que oferece, a partir do 

encontro, reparação, reintegração e inclusão. 

A justiça criminal não tem conseguido, com sua racionalidade de crime-castigo, que  

os sentenciados se sintam responsáveis pelo delito cometido e se esforcem em reparar o dano. 

Os condenados de justiça se sentem estigmatizados pelo cárcere e percebem logo que não  

há possibilidade de ressocialização e de reintegração à sociedade, como promete o sistema. 

Nesse cenário, os apenados possuem respostas defensivas de negação da responsabilidade,  

ao mesmo tempo que se sentem e se autojustificam como vítima do próprio sistema e  

da sociedade. Isso faz com que, ao cumprirem a pena, os detentos deixem os presídios se 

sentindo que nada mais “deve” à sociedade, sem, na maioria dos casos, nunca haver assumido 

qualquer responsabilidade perante a vítima, seja de diálogo ou de reparação de dano. 

Para suprir essas e outras demandas, a Justiça Restaurativa entra em ação, recorrendo a 

técnicas que viabilizam o encontro restaurativo. A mediação vítima-ofensor e os círculos 

restaurativos são as técnicas utilizadas nos projetos-piloto do Poder Judiciário brasileiro e 

devem servir de parâmetro para a implantação das práticas nas Unidades Restaurativas. 

A mediação vítima-ofensor consiste no processo de resolução de conflitos, 

autocompositivo, em que um terceiro imparcial (mediador) auxilia as partes a construir o 

acordo, pelo diálogo e escuta ativa. A mediação busca restabelecer laços ou pôr fim a 

relacionamentos de modo que minore os custos e danos, advindos da infração. 

Os círculos restaurativos reúnem pessoas afetadas pela infração e membros da 

comunidade e da rede, interessados em apoiá-los, com o objetivo de construir uma solução 

consensual, estabelecer a responsabilidade do agressor e a reparação da vítima, com o auxílio 

de um terceiro imparcial (facilitador ou guardião). 

O resultado restaurativo, da mediação ou do círculo restaurativo, pode ser estabelecido 

pelo acordo, com o objetivo de buscar, sempre que possível, a reparação do dano e a 

responsabilização do agressor. Para tanto, deve ser observada a proporcionalidade entre a 

prestação acordada, se for o caso, e a infração correspondente. O acordo restaurativo ainda 

não pode violar o princípio da dignidade humana, aviltar os direitos humanos, estipular 

cláusula humilhante ou degradante. Por isso, deve ser submetido ao crivo do Poder Judiciário 

a sua homologação, quando o procedimento restaurativo for decorrente de crime, 

contravenção ou ato infracional. 
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A Justiça Restaurativa passou a ser obrigatória para os Tribunais de Justiça brasileiros, 

pela Meta nº 8/2016 do CNJ. Restou institucionalizada uma nova forma de tutelar as pessoas 

dentro do Poder Judiciário. 

Desse modo, foi exigida, a partir daí, uma nova gestão de política criminal no sistema 

de justiça brasileiro, um alinhamento entre a Justiça Restaurativa e a justiça tradicional,  

a fim de implantar as práticas restaurativas dentro do Poder Judiciário, como serviço  

opcional, através de processo democrático, inclusivo, dialogal e reintegrador, na busca de 

complementar à atividade judicial existente. 

É importante que, na organização de atuação conjunta dos dois modelos, restaurativo e 

retributivo, a lógica e a racionalidade de cada um sejam preservadas. A Justiça Restaurativa 

não deve ser invadida pela racionalidade repressiva da justiça criminal. Pode-se dizer que  

o serviço restaurativo é prestado de forma alternativa (diversificação), quando substitui o 

procedimento criminal ou juvenil, ou complementar, quando é aplicado paralelamente ao 

processo tradicional. 

Nos Juizados Especiais Criminais, os casos podem ser encaminhados à Justiça 

Restaurativa, nas seguintes etapas procedimentais: 1) na fase preliminar, em especial as 

infrações de ações penais de iniciativa privada e nas ações penais públicas condicionadas à 

representação, com prevalência para as hipóteses que envolvem laços interpessoais de relação 

continuadas, como de família, de vizinhança e de trabalho; e os casos de ação penal pública 

incondicionada, desde que haja a participação direta do representante do Ministério Público 

ou com a anuência dele; 2) na fase da audiência de instrução e julgamento: 2.1) antes do 

recebimento da denúncia, quando o juiz perceber que o caso merece tratamento restaurativo. 

O próprio juiz faz o encaminhamento, suspendendo a audiência de instrução; 2.2) após o 

recebimento da denúncia, por ocasião da suspensão condicional do processo. 

Na justiça juvenil (Varas da Infância e Juventude), os casos podem ser encaminhados 

à Justiça Restaurativa em todas as fases procedimentais, incluindo desde a fase  

pré-processual, passando pela fase de conhecimento e indo até a última etapa processual,  

a execução da medida socioeducativa. 

Na violência doméstica (Lei nº 11.340/06), os delitos foram retirados da competência 

dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 41 daquela lei, independentemente  

de o crime se enquadrar ou não no conceito de infração de menor potencial ofensivo.  

A constitucionalidade dessa lei foi questionada, resultando no julgamento do STF, na ADC  

nº 19 e na ADI nº 4424, que proferiu decisão pela constitucionalidade da Lei Maria da  
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Penha e pela dispensa da representação da vítima para os casos de lesão leve ou culposa. 

Nessa última hipótese, o STF entendeu pela dispensa da representação, como condição  

de procedibilidade, para garantir de forma incondicional os instrumentos de proteção  

aos interesses e bens jurídicos da mulher. Nesse sentido, a intervenção restaurativa, apenas,  

é admissível para programas, destinados ao apoio da mulher e para as hipóteses das demandas 

adjacentes, a exemplo de alimentos, guarda e visita de menores. 

Vale registrar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a 

mulher, o legislador fez a opção de intensificar os mecanismos repressivo-retributivos no 

combate à violência doméstica, inclusive com a possibilidade da decretação da prisão 

preventiva. O critério utilizado foi o da qualidade da vítima e das circunstâncias em que o 

delito é cometido como indicador para equiparar a infração de maior gravidade 

Na criminalidade grave, os casos podem ser encaminhados à Justiça Restaurativa, em 

qualquer fase, para resolver questões adjacentes/subjacentes ou para apoio à vítima, em 

complemento e paralelamente ao procedimento criminal tradicional, sem alcançar efeito 

prático ou resolutivo para o processo. A proposta restaurativa não substitui a justiça 

tradicional, apenas, a complementa e a qualifica, como suporte à reação do crime de forma 

mais justa e eficiente. 

Na execução penal, pode-se inserir a Justiça Restaurativa no acolhimento do 

condenado no sistema penitenciário, assim como, na progressão de regime do “meio fechado” 

para o “aberto” e no livramento condicional. A Justiça Restaurativa visa contribuir para a 

reinserção social do detendo, por meio de redirecionar sua vida para o convívio na 

comunidade e de conscientizá-lo para o abandono de práticas delituosas. 

Sem embargo da possibilidade do emprego da Justiça Restaurativa nas hipóteses 

acima, não há leis que regulamentem tal serviço. Nesse cenário, em face da completa ausência 

de normatividade acerca desse assunto surge o desafio da implantação do novo paradigma. 

Assim, há necessidade de regulamentação para disciplinar: a forma de implantação; a 

formação e capacitação dos facilitadores/mediadores e suas respectivas remunerações; as 

técnicas a serem utilizadas e a forma de admissão de novas práticas, entre outros. 

Apresentaram-se os desafios e os riscos da implantação do novo paradigma de política 

criminal, tendo, como ponto de partida, as experiências existentes no Judiciário brasileiro, 

pelo mapeamento das respectivas técnicas instaladas: a mediação vítima-ofensor e os círculos 

restaurativos. 
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O grande desafio da implantação da Justiça Restaurativa no Poder Judiciário brasileiro 

evidencia-se na mudança de concepção dos profissionais do direito para a cultura de 

pacificação. A transformação, em primeiro plano, deve ser interna, por meio de campanhas  

de sensibilização desse instituto para magistrados e servidores. Na sequência, deve-se ampliar 

a campanha para o meio externo, pela divulgação e expansão do modelo restaurativo  

nas demais instâncias judiciais, nas instituições de ensino, nas redes de atendimentos e  

na sociedade. 

A superação do desafio consiste em demonstrar, no campo empírico, a possibilidade 

de “restaurar” no lugar de punir, na busca de gerenciar o conflito visando à pacificação social. 

Refuta-se a tese de o enfraquecimento das garantias adquiridas e rejeita a tese de a Justiça 

Restaurativa ser utilizada, apenas, para sanções alternativas e soluções transacionais típicas, 

aliás, serve ao propósito de ampliar o espectro de casos penais, em vez de diminuir a 

incidência deles. 

Por outro lado, o risco da padronização reside em suplantar a criatividade 

metodológica, pela superinstitucionalização, vindo um modelo imposto e engessado fora dos 

propósitos restaurativos. A despeito do risco, necessário se faz enfrentar o desafio da 

regulamentação da Justiça Restaurativa pelo CNJ e sua implantação. 

Nesse viés, a regulamentação da Justiça Restaurativa evitará a arbitrariedade judicial; 

assim qualquer iniciativa restaurativa pode ser considerada técnica, programa ou 

procedimento restaurativo. Se isso acontecer, será um desastre para o paradigma, enquanto 

novo referencial da Justiça Criminal, seja no sentido preventivo, seja no controle do conflito 

penal. 

Dessa forma, é possível atribuir ao Nupemec, núcleo responsável por centralizar e 

implementar programas de mediação penal ou qualquer outro processo restaurativo, o 

controle de entrada de uma nova prática ou programa restaurativo, quando surgir a 

necessidade de nova implementação. Se a fiscalização não for rigorosa, a Justiça Restaurativa 

pode cair em descrédito e ser banalizada. 

Espera-se que o trabalho restaurativo, além de um serviço, afigure-se uma 

oportunidade para transformar vidas e redirecionar valores dos envolvidos na infração penal, 

reparando as necessidades das vítimas e das comunidades e responsabilizando o agressor, com 

o objetivo de construir relações saudáveis para o futuro. 

O novo paradigma de política judiciária nacional reside na democratização do 

Judiciário brasileiro, por incluir diferentes pessoas e instituições no processo de deliberação e 
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resolução do conflito, que auxiliam na reparação dos danos causados e na recuperação social 

do ofensor, aplicando a definição de corresponsabilidade social ao crime. 

Concluiu-se que a Justiça Restaurativa possui os componentes ou atributos necessários 

a uma adequada integração à política criminal e judiciária no país, entendendo-se na 

perspectiva de um verdadeiro movimento democrático-participativo que há de se somar ao 

cenário já existente, sem que isso configure a substituição do modelo da justiça tradicional. 

Por fim, constata-se que o novo paradigma de política criminal se expressa na 

democratização do Poder Judiciário, visto que consiste em uma nova competência para lidar 

com conflitos, a partir do encontro, reparação, responsabilização, reintegração e inclusão, 

como forma de pacificação social. 
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