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RESUMO 

 

Promover uma reflexão sobre a Justiça Restaurativa no Brasil como uma alternativa mais 

eficaz e humanizada de justiça é a proposta desse trabalho.  Considerando que nosso atual 

modelo de justiça penal está em crise, diante de suas falibilidades que conduzem a sociedade 

a uma sensação de insegurança e exclusão, surge a possibilidade de se lançar um novo olhar 

para realização da justiça de um modo mais participativo e eficaz no que diz respeito às partes 

envolvidas no conflito e a própria comunidade. Eis um novo modelo de justiça que acena para 

uma restauração mais efetiva da paz social.  

 

Palavras-Chave: Brasil. Direito penal. Justiça Restaurativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

Promote reflection on Restorative Justice in Brazil as a more effective and humane alternative 

to justice is the purpose of this work. Whereas our current model of criminal justice is in 

crisis, facing their fallibilities that lead society to a sense of insecurity and exclusion, the 

opportunity to take a fresh look for achievement of justice in a more participatory and 

effective way in which arises respect to the parties involved in the conflict and the community 

itself. Here is a new model of justice that beckons a more effective restoration of social peace. 

 

 

Key words: Brazil. Criminal law. Restorative Justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando que estamos imersos em uma realidade onde impera a violência, a 

sociedade se reconhece afogada em um mar de angústias e insegurança refletindo o escuro do 

medo, onde a paz social parece inexistir de fato e o embotamento da justiça parece estar 

presente produzindo um ambiente permeado de hostilidades e frieza. Contudo, diante desse 

cenário mal iluminado, a Justiça Restaurativa emerge no cenário do direito penal como 

fagulhas que cintila a possibilidade de se propor uma via capaz de produzir uma espécie de 

profilaxia para os efeitos devastadores da violência produzidos na sociedade, pois, a proposta 

da Justiça Restaurativa envolvendo não só as partes do conflito, mas também a comunidade, 

faz com que seja possível se pensar na possibilidade de uma justiça capaz de promover a 

solução do conflito de um modo em que todos se sintam participantes e ao mesmo tempo 

diretamente responsáveis em buscar a mantença da paz social e, por conseguinte minimizar a 

violência.  

 

E nesse horizonte de entendimento, temos a noção que uma proposta para 

contribuir com a efetivação da justiça é sempre merecedora de apreciação. Sendo assim, 

convém mencionar que o procedimento restaurativo se originou em 1977, quando Albert 

Eglash escreveu um artigo intitulado de Beyond Restitution: Criative Restitution, publicado 

numa obra por Joe Hudson e Burt Gallaway, denominada "Restitution in Criminal Justice". 

Contudo, no Brasil, a Justiça Restaurativa é algo recente, mas já existem cidades que figuram 

no cenário nacional como pioneiras, tais como Porto Alegre e São Caetano, onde se tem 

aplicado o procedimento no caso de menores infratores. Para Jesus (2005, p. 41): 

 

A essência da Justiça Restaurativa é a resolução de problemas de forma 

colaborativa. Práticas restaurativas proporcionam, àqueles que foram prejudicados 

por um incidente, a oportunidade de reunião para expressar seus sentimentos, 

descrever como foram afetados e desenvolver um plano para reparar os danos ou 

evitar que aconteça de novo. A abordagem restaurativa é reintegradora e permite que 

o transgressor repare danos e não seja mais visto como tal. 
 

Diante das múltiplas imperfeições do sistema prisional brasileiro, que de certo 

modo acenam para os problemas enfrentados pela justiça no que se refere a sua efetivação no 

âmbito social, a expectativa reintegradora apresentada pelo procedimento restaurativo aparece 

como uma possibilidade revestida de maior eficácia para se combater o crime, pois em nosso 
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cenário vigente a criminalidade cresce e a justiça evanesce reconfigurando de forma 

degradante o aspecto psicológico de todos os envolvidos no mundo da violência.  

 

Para que ocorra uma minimização dos danos causados aqueles que sofrem de 

violência, e, por conseguinte se promova a justiça sob um viés mais humano, faz-se 

imprescindível a participação da sociedade, externando sua dor, sua insatisfação e, sobretudo, 

adquirindo um sentimento de autonomia para reconhecer a realização da justiça se 

concretizando no seu cotidiano, apresentando, pelo consenso da Justiça Restaurativa, a 

possibilidade real de se vivenciá-la na prática.   

 

Sendo assim, diante de um tecido social eivado de violência e sentimento de 

impunidade em relação aos infratores, evidencia-se a emergência de se reavaliar todos os 

procedimentos que constituem o cenário do direito penal perpetrado no sistema atual. 

Insurgindo nesse ambiente, figura a Justiça Restaurativa que se apresenta como meio capaz de 

viabilizar um combate efetivo ao crime embasado numa ideia de restauração da justiça. 

Segundo Pinto (2009, p. 237): 

 

A justiça restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, em que vítima e o 

infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados 

pelo crime, como sujeitos centrais, participam coletiva e ativamente na construção 

de soluções para a restauração dos traumas e perdas causados pelo crime. 

 

Assim, faz-se pertinente pensar na aplicação do princípio da disponibilidade no 

sentido de se permitir uma flexibilização quanto ao titular das ações, especificamente quanto a 

maior participação do ofendido no cenário processual penal. Considerando que um dos 

princípios norteadores da Justiça Restaurativa é o consenso, a vítima passaria então a ter uma 

postura mais ativa no processo, fazendo com que a sua vontade assumisse um papel de maior 

destaque, com viés fundamental para a solução da lide. 

 

Claro que nesse contexto, cabe um exame sobre o alcance da Justiça Restaurativa 

como procedimento contra a violência. Além disso, como a vítima faria uma participação 

ativa de maior expressão no processo restaurativo, externando a sua vontade, a aplicação do 

referido instituto se reveste como uma espécie de manto redentor da justiça que necessita ser 

efetivamente confirmado em sua constituição e aplicabilidade.  
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Portanto, se faz mister considerar a falibilidade do atual modelo de justiça em seu 

aspecto sancionador  parece fomentar a criminalidade, a ponto de desconfigurar o significado 

de segurança e paz social, elevando as nuvens a certeza da urgência de se considerar 

propostas que possam lançar luz sobre soluções possíveis para minimizar os danos  causados 

pela violência. 

 

Portanto, apresentamos nesse trabalho de pesquisa uma reflexão sobre a Justiça 

Restaurativa e sua aplicabilidade para corroborar no combate ao crime, considerando que o 

atual modelo de justiça penal adotado é falho e que a ideia de punir apenas por punir não 

resolve a situação da criminalidade. Destarte, no primeiro capítulo, abordamos a relação do 

direito penal com a sociedade no intuito de destacar primeiro a importância dessa ligação na 

configuração do cenário da justiça, considerando os aspectos pertinentes ao nosso modelo 

penal e suas falibilidades.  

 

No segundo capítulo referenciamos a ideia da justiça restaurativa notabilizando os 

aspectos conceituais e objetivos para que seja possível compreender de forma nítida sua 

aplicabilidade, bem como a viabilização de sua eficácia no congraçamento com nosso modelo 

penal retributivo. E por fim, no terceiro capítulo evidenciamos em nossa análise a importância 

de se pensar na contribuição da justiça restaurativa para a cidadania do Brasil, na medida em 

que esse novo modelo resgata a ideia do cidadão sob uma ótica mais humanizada no que diz 

respeito às soluções de conflitos que, em última análise, são geradores de sentimentos de 

injustiça e, por conseguinte de violência também. A reflexão orbita especialmente nessa 

viabilidade de se propor uma justiça balizada na participação efetiva das partes envolvidas e 

também da própria comunidade. 

  

Nesse sentido, analisar a implementação da Justiça restaurativa considerando o 

avanço da criminalidade e a falta de políticas públicas adequadas que visem minimizar, de 

modo efetivo, os danos psicossociais causados pela violência que prejudica o convívio social 

de todos é objetivo desse trabalho, bem como refletir sobre a sociedade e seu papel no 

combate a criminalidade. 

 

Para tanto, temos a seguir um estudo descritivo-analítico, desenvolvido através de 

pesquisa bibliográfica, qualitativa, descritiva, exploratória que foi desenvolvida para permitir 
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uma reflexão profícua sobre a Justiça Restaurativa como novo modelo penal de justiça e sua 

possibilidade de se mostrar como uma alternativa viável para se emoldurar em uma 

perspectiva de adequação na nossa justiça fazendo suscitar o desejo de refletir não apenas 

sobre o sistema penal que está posto, mas sobre a opção de acrescentar algo que possa, de 

fato, fazer diferença de forma positiva na vida da comunidade no que diz respeito a sensação 

de vivenciar a justiça!  
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2 A SOCIEDADE E O DIREITO PENAL  

   

Com o intuito de abordar como ponto de partida o direito penal em algumas de 

suas inúmeras nuances, se faz oportuno nesse primeiro momento destacarmos sua relação 

intrínseca e permanente com a sociedade. Para tanto, lancemos nosso olhar para refletir que o 

ser humano, por sua natureza gregária, sempre se reuniu em grupos interagindo de maneira 

direta com seus pares, produzindo uma diversidade de relações que naturalmente geraram 

interesses que se faziam ora comum, ora antagônica. E assim, a sociedade foi configurada 

nesse intercurso de relações, onde notadamente se erigiu uma estrutura de poder originando 

grupos dominantes e grupos dominados.  

 

Nesse passo, Bonavides (2005, p. 55-56) apresenta duas teorias acerca da 

sociedade: 

 

Teoria orgânica e teoria mecânica. Os seguidores da primeira vislumbram a 

sociedade como “valor primário ou fundamental”, importando numa “realidade nova 

e superior, subsistente por si mesmo”. De lado diverso, os adeptos da posição 

mecanicista não reconhecem na sociedade mais do que uma mera soma de partes, 

que “não gera nenhuma realidade suscetível de subsistir fora ou acima dos 

indivíduos”.  

 

E assim, a sociedade de todo modo se ergue imperiosa em produzir situações de 

congraçamento e conflito, sendo, portanto, necessário para sua própria sobrevivência a figura 

do controle social que se realiza mediante diversos aparatos e estratégias, com instituições 

formais e organizações figurando como seus pilares principais. Nesse sentido, importa, pois 

compreender que está na extensão e complexidade do controle social o indiciador para saber 

se uma sociedade é mais ou menos autoritária ou mais ou menos democrática. A imposição de 

regras de conduta social pelos grupos dominantes aos grupos dominados mostra a existência 

de uma estrutura de classes sociais que é reproduzida por diversos agentes. 

 

Desse modo, o Direito funciona como um provedor da ordem, delimitando o 

campo de atuação do ser humano. Na ótica de Zaffaroni e Pierangeli (2006, p. 61), “Qualquer 

instituição social tem uma parte de controle social que é inerente a sua essência, ainda que 

também possa ser instrumentalizada muito além do que corresponde a essa essência”. 

Seguindo nesse esteio de entendimento, lancemos nosso olhar agora para o crime enquanto 

elemento existente na sociedade e por consequência aspecto fomentador do controle social.   
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Nesse momento convém apresentar o crime ou delito não somente como uma 

conduta social que seja penalmente tipificada e ilícita; Mais do que isso, o crime é um evento 

social que deve ser analisado por uma ótica fenomenológica, tratando-se de uma 

exteriorização de um conflito intersubjetivo, que possui significados ímpares para as partes 

envolvidas. Nesse plano de compreensão, a realidade na qual estamos inseridos é ,por assim 

dizer, construída por nós mesmos através da nossa forma individual de compreendê-la, o que 

significa dizer que devido esse intercurso da subjetividade interpretativa, esta realidade que 

experimentamos pode nos conduzir  em significados totalmente distintos e até contraditórios 

se as pessoas partícipes estiverem inseridas em  um contexto social diferente. 

 

Partindo desse horizonte de entendimento, se torna plausível perceber que a forma 

que compreendemos o crime bem como o modo que reagiremos a ele, está impreterivelmente 

associada ao padrão de entendimento que adotamos em função do contexto em que estamos 

inseridos. E sendo assim, se faz possível admitir a reflexão de que o crime enquanto evento 

realizado pela conduta humana, passível de não possuir uma realidade ontológica, se faz 

compreender em sua substancia como qualquer outro conflito típico da vida social. A 

criminalidade é perceptível como resultado de um complexo processo de interação social que 

demarca sujeitos notadamente selecionados. 

 

Seguindo nesse passo de compreensão, se destaca que o processo de interação 

social assume uma relativização espaço temporal. Para aludirmos nossa afirmação, 

referenciamos que a violência doméstica, por séculos, foi considerada legítima no Brasil, 

enquanto na contemporaneidade é combatida com veemência pela nossa legislação; usar 

determinados psicotrópicos é proibido em alguns países, mas permitido em outros, e assim 

por diante. E nesse contexto se constata que o crime, na realidade, se configura como uma 

espécie de produto da política criminal. A criminalização, nesse sentido, não consegue 

representar uma resposta corolada de especificidade aos eventos, e se faz somente um modo 

particular de olhar a realidade e assim construí-la a partir desse viés. 

 

Tal configuração nos remete ao pensamento de Èmile Durkheim que em suas 

pesquisas sociológicas, desenvolveu sua teoria acerca do crime.  O sociólogo ao analisar a 

normalidade e a patologia dos fatos sociais, afirmou que o crime, em si, não é algo anormal, 

se trata na verdade de uma realidade intrínseca a qualquer tipo de sociedade, e tal fato, por si 
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só, exclui a possibilidade de este fenômeno ser considerado patológico. Nesse tom de 

compreensão, caminha também a criminologia crítica e sendo assim, temos a percepção de 

que se observássemos as condutas que têm a potencialidade de serem consideradas como 

criminosas, verificaríamos que todas as pessoas, por várias vezes de suas vidas, cometeram 

fatos que são penalmente tipificados.  

 

Ao perfilarmos a ideia de que toda a população pode reiteradamente praticar 

condutas potencialmente criminosas, nos conduz a reflexão de que o ser humano em suas 

relações interpessoais é dotado de uma complexidade que impossibilita que acolhamos um 

pensamento reducionista pautado no incauto entendimento de que os criminosos são uma 

parte anormal da sociedade, pois não há nada mais normal que o ser humano, diante da sua 

intersubjetividade complexa, venha praticar condutas que possam vir a ser rotuladas como 

criminosas. 

 

Nesse diapasão, encontramos nas relações sociais todo arcabouço necessário para 

compreendermos de forma nítida a relação entre o direito penal e a sociedade, levando nosso 

entendimento a alçar voos maiores delineados a partir desse intercurso, pois considerando a 

ideia da necessidade de uma harmonia social embasada na segurança de todos, teremos a 

noção do quão existe um laço inquebrantável entre a garantia do bem estar social e o direito 

penal. Nesse sentido, convém afirmar que encontramos no interior das próprias relações 

humanas a urgência premente de certo controle que garanta um desenvolver salutar desse 

intercurso social.  

 

Além disso, ao observarmos a ordem social da qual fazemos parte, podemos 

identificar que o mundo está passando transformações imediatas e incontroláveis, resultando 

em novas incidências prejudiciais à humanidade, com novas problemáticas gerando o 

acarretamento de novos riscos, tendo como sujeito passivo toda a coletividade. E assim, a 

sociedade, passa a exigir do Estado a solução para os recentes e crescentes problemas, e então 

o direito penal é convocado a atuar, como barreira de contenção às novas problemáticas. 

 

A repressão penal que era utilizada como meio de contenção dos abusos e 

domínios estatais, a criminalizar apenas condutas comprovadamente indesejadas, segue agora 

evoluindo na necessidade de se imiscuir em todas as esferas do direito. Desse modo, o campo 
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de atuação do direito penal alarga-se, passando a intervir também na economia, no meio 

ambiente, nas relações de consumo, dentre outros campos. E ao se expandir, novos dilemas 

estruturais se apresentam vez que as novas intervenções necessitam um atuar diverso de seus 

mecanismos tradicionais, esbarrando com conceitos que não acessam nem atendem às novas 

condutas, gerando divergências doutrinárias diante das diversas realidades fáticas, nascendo 

propostas inovadoras que visam uma abordagem diferenciada do direito. 

 

Conscientes de que devemos sempre ter em mente que as passagens históricas 

importam modificar o contexto social, transformando as características de uma determinada 

sociedade, estas novas nuances culturais exigem perceber a adaptação contínua do papel do 

direito penal diante das realidades que se apresentam, pois, ao mesmo tempo em que este 

apenas deve ser utilizado como barreira/limite à atuação estatal, não pode descuidar destas 

sensíveis transformações sociais, sob pena de perder sua função precípua de tutela dos bens 

jurídicos primordiais. Os conceitos penais devem passar por reflexões, fazendo-se andar ao 

lado destas mudanças sociológicas. 

 

E assim, cabe a reflexão de que partindo das mudanças sociais que se refletem 

diretamente no direito penal, se identifica nesse contexto a observação para se referenciar o 

sistema punitivo do Estado, admitindo este a partir de sua finalidade de defesa social, isso na 

ideia de que essa defesa é compreendida por aqueles que têm o poder de produzir as leis. Eis 

de forma especifica a exteriorização entre direito penal e sociedade, assim, esse sistema então 

se afigura nessa relação produzindo a ação diante da mais grave sanção jurídica, que é a pena, 

junto com a medida de segurança, em casos específicos.  

 

Desse modo, reside na pena aplicada a confirmação do dever do Estado de 

manutenção da ordem social e da segurança pública, que parte da sua função de mantenedor 

do ordenamento jurídico. Mediante a imposição punitiva tencionando a proteção dos bens 

jurídicos valorados com importância. Exatamente por isso, a perda de determinado bem 

jurídico por parte daquele que cometeu delito tem como função justamente garantir a 

integridade e respeito aos considerados bens jurídicos dos demais integrantes da sociedade. 

Nesse aspecto a sanção embasa essa garantia, configurando um dos seus pontos basilares. 
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Ao imiscuir-se nas relações sociais, o sistema penal impõe uma punição destinada 

àqueles que produzam suas condutas em desacordo com o estabelecido, o fato de se violar a 

regra determinada pela Lei, acena como um elemento norteador de cunho político desse setor 

no ordenamento jurídico, e assim se erguendo como ponto central estratégico de controle 

social nas sociedades hodiernas. O que nos conduz a reflexão sobre o alcance do sistema 

penal no âmbito da coletividade, haja vista que devemos, pois, partir da ideia de que existem 

na mantença das relações sociais, punições concretas para quem se insurgir contra ao 

desenvolvimento harmônico da sociedade. 

 

2.1 O crime enquanto elemento integrante da sociedade. 

 

 Admitindo o entendimento de que cada sociedade seja por meio de processos 

denominados democráticos, ou mesmo por vias autocráticas, quando todo o poder do Estado é 

exercido discricionariamente, têm fixada em suas leis o conceito de crime, passando a tipificar 

determinadas condutas como criminosas e passíveis de punição ou da aplicação de medidas de 

segurança de acordo com a situação factual apresentada. E assim, independente da teoria que 

adotemos para justificar a pena ou ainda sua inexistência, não podemos deixar de reconhecer a 

finalidade subjacente à normatividade jurídico-penal, que ao tipificar determinadas condutas 

criminosas aciona todo o aparelhamento judiciário e coercitivo do Estado para promover o 

controle social. 

       

 O comportamento criminoso é entendido como um comportamento desconforme 

com as expectativas morais que regem o organismo coletivo (considerando-se um regime 

razoavelmente representativo). Tais formas de comportamento poderão resultar quer de 

defeitos individuais congênitos, quer de socialização deficiente, resultante de insuficientes 

esforços da sociedade na transmissão das normas morais a cada geração. 

   

Nessa contextualização, se faz oportuno aclarar que é preciso uma visão de 

conjunto do homem, com seu comportamento considerado desviante examinado dentro do 

próprio contexto social e informada essa análise pela própria teoria social e pela teoria 

política, porque não se pode abstrair da realidade que se nos apresenta consubstanciadas na 

prática do ato delituoso, tipificado no Código Penal, toda aquela paleta de condicionantes e 

determinantes que somente poderão ser compreendidas, em sua totalidade e em todas suas 
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implicações, por meio de uma análise social baseada em critérios científicos político-sociais. 

Até porque se de outra forma se propuser, a própria ideia de crime assume uma nuance de 

indefinição. 

 

 Na realidade, somos sabedores que uma “Criminologia” geral de fato inexiste, o 

que de fato se oferece nesse sentido seria uma política social geral, que envolve uma política 

criminal específica, tendo as orientações, propósitos e apelos ligados à teoria e pesquisa 

criminológica admitida como ciência. E assim, a criminologia, por diversas vezes se apresenta 

como uma espécie de balizador legitimador da política social criminal, apresentada no sistema 

punitivo legislado bem como nos processos de sua aplicação. No Brasil, e no mundo, 

observam-se claramente o desejo iminente e necessário das ciências e da proporia sociedade 

em conseguir produzir e adotar uma normatização jurídico-penal que verdadeiramente possa 

estar ao encontro com os reais interesses da sociedade, pois essa se faz cada dia mais 

contaminada pelo ideário de falência das instituições jurídicas, proveniente naturalmente da 

própria aplicação da lei ao caso concreto que apresenta uma clara e indiscutível ineficiência. 

  

 Nessa perspectiva, vamos seguindo para a completa inocuidade, por assim dizer, 

de todo o nosso sistema jurídico-penal repressivo, punitivo destinado a recuperar aquele que 

delinquiu para o convívio social, porque não adianta apenar o indivíduo e uma vez cumprida a 

pena, bem se sabe que este será também quase que forçado a delinquir sempre, devido às 

impossibilidades reais de sua recuperação e reinserção na coletividade.  

  

 Nesse plano de compreensão, podemos afirmar que a Criminologia, em seus 

estudos, deve ter como escopo a possibilidade de conseguir vias capazes de apresentar 

resultados úteis que possam fornecer a viabilização de eficácia para a sociedade. O que 

significa dizer que é preciso a identificação de determinados resultados que conduzam à 

redução da criminalidade, porque todo e qualquer aparato incrementado em seus índices não 

poderá significar nada além do que mais um ponto fomentador e contribuinte para falência da 

utilização do sistema repressivo como instrumento de controle social. Precisamos que os 

estudos acerca do crime nos permitam vislumbrar no horizonte da justiça uma chance real de 

se obter, não a erradicação posto que fosse algo um tanto quanto utópico, contudo a 

diminuição da violência que se faz corolário da criminalidade. 
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E enveredando nesse enredo da criminologia, partamos da noção de que o 

comportamento criminoso deve ser visto sob a ótica da valoração atribuída ao fato 

considerado delituoso pela própria definição do crime, por isso a necessidade de uma análise 

prévia da natureza, do conteúdo e da significação ideológica dos parâmetros jurídicos e 

políticos de valoração do comportamento social. Porque desse modo se torna possível avaliar 

proficuamente a conduta criminosa no anseio de conter sua incidência no ambiente social. 

 

Bem sabemos que em sociedades caracterizadas pela existência de privilégios, 

desigualdades ou dominação injusta, os estudos no âmbito da Criminologia, sob a influência 

do meio, se distanciam da imparcialidade e se lançam sobre o manto da iminência emergente 

do controle social que envolve a ciência deixando inacessível seu desenvolvimento 

desvencilhado de poder material e político em vigência, o que significa dizer que é preciso 

estar atento a todos os aspectos pertinentes aos estudos criminológicos no afã de obtermos a 

confirmação da eficácia desejada no que diz respeito ao combate do crime. 

 

2.2 O controle social e a pena 

 

Temos que o sistema penal utiliza-se da pena como principal instrumento do 

controle social, até porque reside nessa ideia o fundamento de se impor o cumprimento da lei, 

o que significa dizer que na realidade a pena traduz a voz da sociedade reprimindo o delito 

cometido contra ela. E claro que não se faz objeto dessa pesquisa estudar a evolução histórica 

da pena, até porque, além de não fazer parte de nossa proposta monográfica, seria tarefa um 

tanto quanto complexa devido a minudencia dos detalhes a serem considerados, e como bem 

destacou Fonseca (2000, p. 573), “a análise dos institutos, conceitos ou teorias somente pode 

ser efetivada a partir de sua inserção num dado tempo, considerando todos os 

condicionamentos sociais, econômicos, políticos, mentais, etc.”. 

 

  Muito embora seja assim, não se pode olvidar de pelo menos referenciar a 

respeito da evolução da pena, brevemente rememorando que ao lado das evoluções e 

revoluções sociais, as penas foram se transformando e se adequando aos contextos sociais, e 

exatamente nessa perspectiva denotamos que a partir do século XIX não se identificava mais 

a aceitação da sociedade no que diz respeito à imposição de penas físicas e suplícios. As 

antigas práticas punitivas passaram a causar comoção e sentimentos contraditórios de 
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aprovação ou reprovação para penas cruéis. Nesse invólucro histórico se fez de grande 

pertinência a época, o movimento iluminista e seu ideal arraigado na razão, que trouxeram à 

tona as bases fundantes de uma nova ideologia penal.  

 

Vislumbram-se a partir dessa época o momento de nascedouro das condições para 

o surgimento da prisão como um novo olhar, uma proposta de um novo discurso, referendado 

na culpabilidade como ponto de partida para se atualizar uma análise profícua que atualiza a 

ideia de punição e redimensiona o impulso de vingança do ser humano.  É a pena pública que 

adentra nos costumes sociais e vai seguindo buscando alcançar uma espécie de 

proporcionalidade produzindo formas de imposição penal que açambarquem todas as ideias 

de composição, se trata, pois, de apresentar a comunidade uma perspectiva concreta de 

expulsão daquele que a maculou. 

 

  E assim, se torna possível perceber que ao longo da história evolutiva da pena, 

se evidencia que esta foi se desenvolvendo vislumbrando sempre a mantença da sociedade, 

permitindo uma maior estabilidade às relações interpessoais. Isso por obvias razões, 

considerando que o sistema punitivo do Estado enquanto instrumento de controle social de 

maior rigor, aponta para a conduta delituosa como a mais grave forma de transgressão da lei. 

Nesse ínterim, como dito alhures a incriminação de determinados comportamentos destina-se 

a proteger determinados bens e interesses, considerados de maior valor para a vida social.  

 

Nesse contexto, observando que a pena deve se revestir do manto reparador do 

dano social, para figurar sempre como fulcro garantidor da estabilidade e segurança social, 

Zaffaroni e Pierangeli (2006), referenciando um dos autores do cenário da história da ciência 

penal, nos diz que: 

 

Beccaria foi seguidor de Rousseau quanto às ideias contratualistas, e disto derivava, 

como consequência necessária, o princípio da legalidade do delito e da pena. 

Considerava que as penas deviam ser proporcionais ao dano social causado. 

Rejeitava duramente a crueldade inusitada das penas de sua época e a tortura, que 

era o meio de prova mais usual. Sustentava que se devia abolir a pena de morte, 

salvo nos delitos que colocavam em perigo a vida da nação. (ZAFFARONI; 

PIERANGELI, 2006, p.258). 

 

Naturalmente, não era possível não mencionar, ainda que de forma breve, acerca 

da importância da obra de Beccaria (apud ZAFFARONI; PIERANGELI, 2006) para a ciência penal 

contemporânea, pois em seu trabalho reside a identificação de pressupostos para uma teoria 
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jurídica do delito e da pena, assim como do processo penal, apresentando uma perspectiva de 

uma concepção liberal do estado de direito, embasada nas ideias do contrato social, 

destacando a proposta da divisão dos poderes. Eis nesse contexto a configuração acerca do 

delito e da pena como aparato fundamental para se compreender sua extensão diante do 

Estado. 

 

Considerando nosso entendimento na afirmativa peremptória da doutrina 

majoritária de que a pena visa à proteção da segurança jurídica, protegendo os bens jurídicos 

como forma manifesta de assegurar a estabilidade das relações sociais, se faz oportuno então, 

volvermos nosso olhar a respeito do crime, pois como já referenciado nesse trabalho, se trata 

de uma conduta pertinente a toda sociedade. E ousamos reafirmar que em toda convivência 

coletiva, por mais harmônica que essa consiga se configurar, sempre haverá conflito em seu 

interior, pois a humanidade, muito embora caminhe rumo a evolução, por assim dizer, sempre 

trará consigo o manto da discórdia entre seus pares emanados em suas indeléveis diferenças e 

enquanto houver sociedade haverá dissidência em seu interior.  

  

2.3 Sobre o Sistema Penal 

 

Após referenciar aspectos significativos acerca do crime destacando inclusive 

questões pertinentes a criminologia, bem como a respeito do controle social e a pena, convém 

nesse contexto, tecermos algumas considerações sobre o a sistema penal, enquanto via 

primordial para se entender a ideia do combate ao crime. Nessa tônica de discussão, se 

verifica que no modelo penal tradicional, o Estado detém o monopólio do poder absorvendo 

os conflitos das partes e na medida em que transforma as contendas em casos, vai por assim 

dizer, impedindo a existência de uma participação mais efetiva dos interessados na solução 

das contendas.  

 

Considerando que a criminalização é um modo específico de construir a realidade 

pelos próprios participantes envolvidos nesse fato, faz-se conveniente o crime ser apreendido 

como um evento que lesione as partes que direta ou indiretamente estiveram envolvidas e suas 

relações interpessoais. Destarte, nada mais coerente do que se pensar num ideário de um 

sistema de justiça que não subtraia o conflito de seus participantes. Partindo dessa perspectiva 

fenomenológica, compreendemos que o crime enquanto fato acarretam danos que ferem o 
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sistema social, mas, sobretudo as pessoas envolvidas, notadamente as vítimas que se veem 

maculadas em seus bens, em sua integridade psicológica e toda a ideia de ressarcimento ficam 

as expensas do sistema legal. O que de algum modo acena para a compreensão de que os 

conflitos são exclusivamente da alçada dos operadores do direito, onde as partes se revestem 

no manto de meros expectadores. 

 

Nesse contexto, sigamos com nossas observações levando sempre em 

consideração que situações problemáticas se constituem parte da vida social, portanto sua 

completa erradicação seria algo completamente inviável, e exatamente por isso, convém 

lembrar que mais importante do que preveni-las é tentar direcionar o foco para as estruturas 

sociais no sentido de proporcionar caminhos para que as pessoas sejam capacitadas a lidar 

com seus problemas, de modo que o sistema penal possa admitir uma reestruturação mais 

eficaz e assim mais condizente com as expectativas da própria sociedade.  

 

Ademais, se faz oportuno considerar que o nosso sistema punitivo não busca a 

reação aos conflitos, este entendido como a busca por uma solução entre as partes. Na 

verdade, o nosso modelo é de decisão vertical. A vítima não figura como pessoa lesionada, 

figura sim como um ensejo que propicia ou aciona a possibilidade de intervenção do poder 

das agências do sistema penal que intervém para realizar o poder estatal efetivo de punir no 

sentido coibir a vingança privada, mas vale ressaltar que não há, entretanto nada referente ao 

aspecto de humanidade da vítima.  

 

Nesse diapasão, a intervenção penal das agências judiciais é estruturada em uma 

construção dogmática de um sistema de regras que se propõe a tornar previsível e racional o 

exercício dos juristas, a fim de que as decisões exaradas não sejam contraditórias. Contudo, 

embora a necessidade de racionalização legitimadora seja necessária esta também reflete uma 

sensação de que a intervenção judicial se constrói a partir de categorias abstratas que a 

afastam da realidade e impedem que o sistema alcance o conflito em sua inteireza, 

notadamente as questões pertinentes à própria vítima.  

 

E assim, nos conduzimos à reflexão de que estas categorias abstratas criadas pela 

dogmática jurídica no aparato singular das normas são erigidas por meio de uma ótica que 

desconsidera em seu contexto as nuances complexas e singulares de cada ser humano e nessa 
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supressão transforma-os em objetos de unificação e comparação, sob o qual o sistema se 

configura pautado na ideia de atuar racionalmente. 

 

Flanando nesse horizonte de compreensão, nos conduzimos na apreensão de que o 

discurso jurídico-penal legitimante do sistema não permite que a intervenção judicial venha 

de fato a perquirir verdadeiramente a decisão mais adequada para o conflito, na realidade nos 

parece que esta adota na maioria das vezes aquela que mais se adéqua à sua premissa 

legitimante. No dizer de Zaffaroni (2001, p. 184), “a agência judicial pode decidir nos 

conflitos selecionados por outras agências, mas não pode solucionar esses conflitos (a não ser 

por acaso).” Considerando esse modelo, o Direito Penal tem o papel de definir os limites do 

exercício do poder decisório do sistema punitivo, para que a sua intervenção se dê da forma 

menos drástica possível,  a fim de se evitar a atuação estatal de maneira violenta e irracional. 

 

Até porque importa considerar que inexistindo o contexto do evento 

criminalizado, este perde toda sua gama de significados. E aí o processo se estrutura de tal 

forma que tanto o autor do fato como a vítima assumem um papel de insignificância e nem os 

personagens que fazem parte do sistema se dispõe para eles. A própria vítima não tem 

domínio dos acontecimentos que vivenciou, nem lhe é dada oportunidade de compreender o 

que se passou, e isso apesar de ter sido o seu conflito que deu azo ao processo. E nesse âmbito 

de compreensão, a participação dessa figura como uma ferramenta instrumental que corrobora 

com o sistema que visa nessa ótica somente como encaixar a adequação para àquele conflito. 

 

Seguindo nessa luz de entendimento, cabe considerar a necessidade premente de 

um sistema de resolução de conflitos flexível, que venha primar pela liberdade dos envolvidos 

permitindo que os partícipes não sejam excluídos por regras pré-determinadas e que lhes dê a 

chance de participar de fato do processo de forma ativa e com viés de emancipação no sentido 

de viabilizar as partes a possibilidade de atribuir um significado comum à situação na 

perspectiva de obter com essa um aprendizado significativo para vida. E mantendo esse olhar, 

vê-se que, para que haja um sistema de resolução de conflitos permeado de filigranas de 

humanidade é preciso pensar que às pessoas devem desenvolver o domínio de seus conflitos.  

 

Nesse esteio de compreensão, aduzimos que o marco inicial de uma ação deve ser 

exatamente o modo como os envolvidos percebem e constroem determinada realidade. E 
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sendo assim, um sistema que assume uma postura exclusão da complexidade humana, não 

terá condições de oferecer soluções justas e de viés humanizado, haja vista que tal sistema 

devido previamente estipular qual será a resposta dada a um ato, adotando uma linha de 

reação uniforme se afasta completamente dessa ideia de considerar a perspectiva das partes. 

 

Nessa linha, mostram-se coerentes os programas relacionados ao modelo de 

justiça comunitária, que partem da ideia de que a prevenção e combate aos delitos devem se 

operar na forma de “intervenção comunitária”. Isso porque o foco reside na compreensão de 

que a sociedade, precisamente na pessoa de seus cidadãos, na realidade é, por assim dizer, a 

verdadeira razão de ser da necessidade de uma atuação profícua do sistema penal, o que 

significa dizer que tudo começa no que envolve o cidadão, este ou o seu bem estar é ou 

deveria ser o protagonista ou ainda o destinatário final da aplicação do sistema penal. 

 

Obviamente, não se pode olvidar que o sistema legal tenciona fulgurar em todas 

as vertentes o cumprimento do seu papel de prevenir e elidir conflitos para garantir a 

mantença da ordem e paz social, contudo, diante da reconfiguração do mundo, sobretudo da 

iminência da diversidade e multiplicidade dos conflitos, além da urgência de um viés mais 

humanizado devido os terrores da neo violência, entendemos que se faz oportuno nesse 

momento partir, pois, da convicção de que o crime é um conflito interpessoal, isso porque 

reside no interior da própria pessoalidade o viés fomentador e estruturador do próprio crime. 

 

 Portanto cabe a reflexão de se gerar a solução partindo do seu nascedouro, ou 

seja, a solução efetiva, pacificadora, deve ser encontrada pelos próprios implicados, em um 

primeiro momento “internamente” no sentido de existir uma espécie de consciência acerca da 

capacidade de se compreender como parte solucionadora, haja vista que embora a sociedade 

seja diretamente atingida, os protagonistas são os que se fazem parte criadora do problema ou 

lide, o que se pretende de fato é proporcionar as partes uma sensação de participação 

significativa no processo, pois acreditando estar contribuindo de forma fática para que a 

justiça se efetive, certamente haveria a exteriorização de um resultado mais profícuo do que 

aqueles registrados pela imposição pelo sistema legal com critérios formalistas e elevado 

custo social. 
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Evidente que não se pretende uma espécie de promoção da auto tutela nem muito 

menos enaltecer o exercício arbitrário das próprias razões, o que verdadeiramente o discurso 

humanizado sobre como se resolver ou se conter o crime e por consequência a violência 

pretende é na verdade oferecer um modelo de reação ao delito que oportunize as partes e, por 

conseguinte a própria sociedade a chance de tratar seus conflitos com mais eficácia, por assim 

dizer, pois se acredita que dessa forma talvez se torne possível desfazer o embotamento da 

justiça que se apresenta ainda escura e fria na produção de algo que deve ser iluminado pelas 

luzes refletoras da própria subjetividade humana em toda sua individualidade complexa. 

 

E será exatamente nesse contexto que a Justiça Restaurativa busca sua inspiração 

e propõe flexibilizar os procedimentos, para que os conflitos possam ser tratados com 

soluções que trilham o caminho da informalidade no âmbito da própria comunidade, e nesse 

aspecto promovendo uma proposta de fazer com que o judiciário seja desafogado ao mesmo 

tempo em que apresenta uma nuance de aproximação do cidadão em vivenciar a concretude 

da justiça de modo atuante. A sociedade está petrificada com a violência e o medo que 

praticamente se industrializou, e por isso todos clamam por criação de novas leis, de penas 

mais severas e maior armamento, enfim tudo revestido de um olhar periférico que se afasta da 

raiz do problema e busca alternativas externas e sem eficácia no endurecimento da lei. Talvez 

seja a hora de se repensar e assumir uma postura mais diversificada e com outras ideias de 

ação. 
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3 JUSTIÇA RESTAURATIVA: O QUE SIGNIFICA? QUAIS OBJETIVOS?  

 

Nesse ponto do trabalho apresentamos a ideia de Justiça Restaurativa, que se 

configura como uma alternativa ao modelo penal tradicional. Este novo modelo que navega 

nas correntes abolicionistas, apoiado na análise crítica do sistema penal, tenciona questionar o 

estágio de crise e saturação identificado na contemporaneidade do nosso modelo penal. E 

nesse plano de compreensão partimos para referenciar nosso argumento considerando o olhar 

de Mylène Jaccoud sobre o tema, segundo a autora o surgimento contemporâneo do 

movimento restaurativista se origina, de certa maneira, da idéia de se retomar práticas de 

resolução de conflitos tradicionais dos povos comunais, por meio de uma ordem de justiça 

negociada, na busca de se estabelecer um reequilíbrio das relações afetadas e maior coesão 

social. 

 

Também foi importante para o surgimento do modelo restaurativista o movimento 

que fez a promoção da comunidade, relembrando as sociedades tradicionais (comunais), 

valorizando-as como o lugar em que os conflitos são menos numerosos, melhor administrados 

e onde há maior coesão social. (JACCOUD, 2005. p. 163-165.) 

 

Na verdade a Justiça Restaurativa defende uma reformulação do sistema penal, 

para que o Direito Penal possa de fato se fazer um instrumento que promova verdadeiramente 

a pacificação social e garanta a proteção da dignidade da pessoa humana. Não existe uma 

definição específica do que é a Justiça Restaurativa, pois esta ainda figura como um modelo 

relativamente novo, em processo de estruturação, por assim dizer, haja vista que não possui 

uma consolidação de padrão único. Contudo, se identifica um conjunto de valores e princípios 

típicos que precisam ser observados para que se possa confirmar que determinado projeto está 

situado num contexto restaurativo. 

 

Considerando a perspectiva de  Mylène Jaccoud e observando a inexistência de 

uma definição específica para a Justiça Restaurativa, se faz oportuno ressaltar que essa tem 

dois pressupostos principais. Primeiro, a mudança no procedimento de se lidar com o crime, 

para que o processo penal não faça a exclusão e a estigmatização e sim se faça um 

instrumento de inclusão das partes, estando aliado diretamente às garantias e direitos 

fundamentais. O segundo pressuposto traz a alteração dos valores que fundamentam o sistema 
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penal, para que ele não seja conduzido sob o um manto de vingança e retribuição do mal, mas 

sim pelo anseio de reconciliação e reparação, e assim permitindo que de fato a possibilidade 

de se restaurar a justiça se efetive fazendo com que ela externe uma espécie de calor humano 

que se concretiza em um ambiente de reconstrução social. 

 

Analisando os pressupostos, se evidencia que, sob a ótica da Justiça Restaurativa, 

o crime não é compreendido como um evento que viola o Estado, a sociedade – em seu 

sentido abstrato – ou a ordem jurídica, mas, sim, como lesão às pessoas e às suas relações 

intersubjetivas. O crime, portanto, é percebido como a manifestação de um conflito com 

profundos significados para as partes. Nesse sentido, a proposta da Justiça Restaurativa é a 

construção de um sistema que trabalha no processo de busca de alternativas capazes de 

promover a reparação dos danos ou a “restauração” das máculas causadas pela situação 

danosa, com ênfase em todas as partes afetadas, isto é, a vítima, o ofensor e a comunidade. 

A Organização das Nações Unidas – ONU – assim definem Justiça Restaurativa: 
 

 

A Justiça Restaurativa refere-se ao processo de resolução do crime focando em uma 

nova interpretação do dano causado às vítimas, considerando os ofensores 

responsáveis por suas ações e, ademais, engajando a comunidade na resolução desse 

conflito. A participação das partes é uma parte essencial do processo que enfatiza a 

construção do relacionamento, a reconciliação e o desenvolvimento de acordos 

concernentes a um resultado almejado entre vítima e ofensor. (...) Através deles, a 

vítima, o ofensor e a comunidade recuperam controle sobre o processo. 

 

Sendo assim, o processo deve se constituir como um instrumento de 

empoderamento das partes. Desse modo, fica evidenciado que as partes não devem assumir 

somente a postura passiva, na verdade deve lhes ser oportunizada a possibilidade de 

participação ativa nos procedimentos voltados às tomadas de decisões, haja vista ser o seu 

conflito que está se resolvendo. A construção de um sistema penal que possa fazer com que a 

Justiça seja de fato sentida pelas partes. Diferente do que ocorre no modelo retributivo, em 

que o caso é conduzido e decidido exclusivamente por terceiros, enquanto os atores do 

conflito, notadamente a vítima, ficam a margem de todo o processo de decisão, na Justiça 

Restaurativa existe a ideia de optar por procedimentos que tornem a justiça vivenciada por 

aqueles que se envolveram no conflito. 

 

Sob esta nova perspectiva, a atuação penal é conduzida por um horizonte que se 

volta para o futuro, no anseio de tentar reparar, em todas essas vertentes – ainda que de modo 

simbólico-as dores sofridas. Este é um dos pontos em que o modelo restaurativo se contrapõe 
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ao retributivo, na medida em que este tem suas operações voltadas para o passado.  Nesse 

modelo não há espaço para uma orientação subjetiva, contextual e individualizada.  Não 

existe essa particularidade de consideração das partes. Na verdade tenciona, na medida do 

possível, encontrar a “solução” de cada conflito na análise de casos análogos já ocorridos, de 

precedentes jurisprudenciais. 

 

Como considera Zehr (2008), a “culpa” que o modelo retributivo/punitivo procura 

auferir não é visualizada da maneira como foi vivenciada pelos personagens envolvidos. Na 

realidade, nem é considerado a maneira como eles se sentem ou interpretam aquela realidade. 

A culpa é configurada em uma percepção técnica, que, a partir da avaliação entre “culpado” 

ou “não culpado”, a atuação do sistema penal será emoldurada. Então, uma vez fixada a culpa, 

a resposta pré-definida não se interessa pelas relações rompidas e desestruturadas pelo crime, 

nem questiona se algo poderá ser feito para harmonizá-las.  

 

O modelo restaurativo, em contrapartida, busca ir além, lançando seu olhar para o 

futuro, pois mais do que investigar os exatos moldes em que o fato ocorreu, para, então, 

aplicar uma sanção ao ofensor, busca priorizar quais as relações que foram desestabilizadas, 

os danos causados, e em que âmbito isto ocorreu, para poder identificar o que pode ser feito 

para que eles sejam restaurados e assim se torne possível restabelecer o reequilíbrio social. 

Desse modo, se analisa o passado, contudo, sem que isto tenha em si a finalidade última. 

tenciona se melhorar o futuro, buscando uma solução para o problema e caminhos a serem 

trilhados para evitar que os erros sejam repetidos.  

 

Nesta perspectiva dos valores restaurativos, o direito penal é compreendido sem 

considerar o binômio crime-pena. Esse olhar novo sem dúvidas pode causar certo espanto 

para a nossa tradição jurídica.  Este viés restaurativo rompe com a ideia de responder o mal 

com o mal, aceita a ideia de que para que se alcance a confirmação das normas e a coesão 

social, ao mesmo tempo em que se espera estimular laços de solidariedade, a ordem vigente 

deve se conduzir pela ética da comunicação, ao invés de tentar alcançar tais metas pela 

atemorização da sanção. Na verdade se trata de desenvolver a ideia de que se faz necessário 

pensar a resolução dos conflitos de um modo mais humano, mais restaurador no sentido de se 

valorizar mais o plano subjetivo das partes envolvidas e, por conseguinte a própria percepção 

da sociedade. 
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Nessa linha de entendimento, se considera coerente que o Direito Penal se valha 

de instrumentos que não visem a simples punição, mas, também a reparação dos danos. A 

princípio nos parece que pode ser defendido que o sistema penal tradicional proporciona a 

reparação dos danos, pelo menos em relação à vítima, ainda que indiretamente. No entanto, se 

faz oportuno notabilizar que buscando apresentar algo maior é preciso considerar que a 

compensação dos danos, em seu sentido material não é o objetivo final do processo 

restaurativo, pois este se constitui na construção de um ambiente de paz. 

 

E confirmando essa ideia finalista vale a compreensão exemplar no caso de 

quando o ofensor não possui condições financeiras de arcar com os prejuízos patrimoniais que 

causou, quando os interesses lesados são difusos ou, ainda, quando o dano supera a dimensão 

patrimonial, se faz viável que as partes entrem em um acordo que possa promover uma 

reparação representativa de maior significado mediante a participação no qual o ofensor 

estará, ativamente, adotando uma postura de “restauração”, vez que foi viabilizado por um 

consenso que possibilita ao ofensor oferecer reparação do dano de uma maneira que satisfaça 

a vítima de forma a fazer esta se sentir restituída efetivamente. 

 

Existem muitas possibilidades criativas capazes de fazer a reparação quer seja 

patrimonial ou não. Ainda que haja a hipótese em que o procedimento restaurativo não se 

confirme com um acordo, é possível que nem por isso seja considerado fracassado. Basta 

considerarmos bem sucedido o procedimento em que a vítima sinta-se reparada com o simples 

fato de ter tido a oportunidade de expressar ao ofensor suas considerações pessoais e ter 

ouvido dele uma justificativa para o seu comportamento, fazendo com que ela, a vítima, fique 

emocionalmente restaurada ao perceber o arrependimento do ofensor. Isso pode conduzir a 

transformação da forma de percepção da realidade pelas partes.   

 

Seguindo nessa luz de compreensão, a Justiça Restaurativa se revela como um 

modelo delineado, sobretudo, na ética da alteridade, no qual não tenciona a simples punição 

do ofensor. Na realidade a proposta restaurativa busca por meio de um procedimento 

dialógico alcançar soluções substancialmente mais justas do que aquelas proporcionadas pelo 

modelo penal tradicional, em atenção, sempre, à singularidade e complexidade humana, bem 

como aos direitos e garantias fundamentais.  
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3.1 A vítima partícipe do processo de restaurador 

 

A Justiça Restaurativa apresenta em sua proposta um sistema que inclui a vítima 

de fato no processo de resolução do conflito, pois parte da noção de que ela deu ensejo ao 

conflito que deu causa à atuação estatal. Contudo, vale não esquecer que a inclusão da vítima 

não conduz a exigência de o Estado renunciar o controle penal. Apenas, faz anunciar que seria 

necessário haver, no sistema processual, procedimentos que possibilitem a vítima uma postura 

mais ativa a experiência para que ela sinta estar vivenciando a justiça.  Claro que não se 

pretende nesse plano de visão colacionar a ideia de privatização do sistema de justiça, o que 

se persevera é per lustrar a concepção de democracia. Ademais, bem sabemos que a sensação 

de justiça é algo pouco vivenciado pelos cidadãos em nosso sistema. 

 

Cabe assim validar que a vítima ao se sentir incluída ativamente no processo 

penal, permite uma percepção que vai de encontro à visão clássica sobre ela, que a coloca 

numa postura de fragilidade, para, em contrapartida, assumir o papel principal da relação 

processual. Contudo, como assevera Sica (2007, p. 170.), deve-se ter especial cuidado para 

não cairmos nos discursos repressivos e reacionários, que culminam com a adoção de medidas 

ligadas à filosofia do castigo, o que não se compatibiliza com a fórmula restaurativa, como se 

percebe: A reintegração da vítima, portanto, é movimento real, necessário e em andamento. O 

que significa dizer que é preciso flanar com delicadeza nos caminhos que conduzem a vítima 

a uma vivencia mais expressiva de justiça, pois para que a vítima possa verdadeiramente 

aderir seu papel de protagonista é preciso cuidado em como se fará esse procedimento.  

 

Nesse ponto da reflexão, se faz oportuno pensar a respeito do papel de 

potencialização da vítima no sentido de identificar quais são as necessidades dessa e trabalhar 

para que elas possam ser supridas e evitar que esta seja conduzida a um terreno de exploração 

por parte daqueles que desejam se beneficiar, ainda que indiretamente com o sofrimento 

alheio. Algo muito comum muitas vezes fomentado pela mídia para vender notícia. Portanto, 

o que se deseja no plano restaurativo é fazer com que o ofendido se sinta mais resguardado 

em sua condição de vítima sem, contudo, descuidar da possibilidade real dessa vir a ser alvo 

de hipocrisia conveniente a terceiros. 
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Em muitas situações, podemos identificar como uma das maiores necessidades da 

vítima o desejo que lhe seja devolvida a sensação de segurança, maculada pelo crime. Sendo 

assim cabe ressaltar que a atuação estatal necessita ser desenvolvida no sentido de se 

descobrir quem foi o causador do dano, mas, sobretudo, o Estado precisa demonstrar que algo 

foi realizado no sentido de tentar minimizar o dano e assim diminuir as chances de que aquele 

episódio danoso se repita. Ademais o ofendido necessita ter a chance de expressar seus 

sentimentos para as pessoas que de algum modo estiveram envolvidas com aquela situação, 

principalmente o ofensor, no intuito de que sua experiência seja validada junto com ele e, 

sobretudo que essas pessoas reconheçam que a situação conflituosa lhe causou um malefício.  

 

Perquirindo essa expectativa, a ideia restaurativa acena para a necessidade 

premente de o sistema penal estabelecer essa possibilidade de comunicação entre vítima, 

ofensor e sociedade. Este é um aspecto no qual o paradigma restaurativo faz contraste com o 

paradigma retributivo, pois nesse a vítima só participa quando vai prestar informações sobre 

determinados pontos específicos que a dogmática jurídica já consolidou como fundamental 

para esclarecer a controvérsia. E assim, quando o ofendido presta seu depoimento perante o 

Juiz, fica restrito a responder questionamentos específicos, cujas respostas são transformadas 

pelos operadores do direito em uma linguagem legal para adequação necessária do sistema e 

por isso não será levada em consideração a análise subjetiva que a vítima fez daquele fato. 

Não existe nesse sentido, interesse sobre o que ela sentiu ou pensou naquele momento.  

 

Uma singularidade restaurativa reside na possibilidade de viabilizar a ruptura dos 

estereótipos acerca do ofensor para fazer com que o ofendido tenha a oportunidade de 

enxergar o ofensor como um indivíduo real e a visualização do ofensor em sua humanidade 

potencializam a sua aproximação da vítima e contribui para o processo de redução do medo e 

insegurança causados pelo crime, fazendo com que se desconstrua aquela sensação de pânico 

intermitente em torno do ofensor. Nesse sentido, emerge um novo olhar sobre a vítima que se 

define como uma busca do reequilíbrio das relações sociais, sem que o seu sofrimento seja 

olvidado. Esta restauração da harmonia social se faz por medidas que impeçam a replicação 

de vitimização e que, dentro do possível, reparem os danos causados. 

 

3.2 Um olhar sobre o ofensor 

 



32 

 

Seguindo, pois em nossa exposição, confirmamos que o modelo restaurativo 

defende a viabilização de se promover a comunicação, para que a vítima externe seu olhar 

particular o sobre o conflito, e que também permita ao ofensor absorver a desaprovação social 

para que seja enfatizado junto a ele o quanto seu ato lesionou a outra parte e por consequência 

a própria sociedade, o propósito de se estabelecer essa possibilidade de diálogo é fazer com 

que os sentimentos de ambos possam ser experienciados e cada um possa fazer uma análise 

do contexto vivido.   

Nessa ideia se parte da compreensão de que o crime na realidade se faz um meio 

encontrado pelo ofensor de tentar externar uma mensagem, muitas vezes, um pedido de 

socorro. Zehr e Toews (2004, p. 49) ponderam que, em alguns casos, o próprio ofensor 

anteriormente também sofreu uma lesão, como um abuso sexual quando criança, ou a sua 

falta de capacitação adequada que o impossibilita viver dignamente. Então, diante disso o 

crime pode ser a forma encontrada por ele para se auto afirmar.  

 

A Justiça Restaurativa busca então, oferecer essa possibilidade do ofensor 

interpretar o real significado de seu ato e a partir dessa compreensão buscar uma 

reestruturação no sentido de tentar transmitir sua mensagem de uma forma menos agressiva, 

passando por processo apoiado no diálogo que não corrobore para a promoção da sua 

exclusão. Outro aspecto fundamental é que, em alguns tipos de crime, para poder melhor 

trabalhar a situação, o ofensor busca em algumas vezes racionalizar a sua conduta, negando 

sua lesividade ou a humanidade das vítimas. Trata-se de um recurso acionado por ele para 

tentar fundamentar sua ação. 

 

Em outras nuances, se identifica o ofensor buscando de algum modo atribuir à 

culpa do crime a vítima, demonstrando acreditar que essa de algum modo o conduziu a agir 

daquela forma e, portanto, não tinha a alternativa de se comportar de modo diverso. Então, se 

evidencia que comunicação entre os envolvidos ajuda no processo de rompimento dos 

estereótipos, da racionalização e faz com que ambos possam verdadeiramente além de 

verbalizar, compreender o reflexo de tudo na vida de cada um e na sociedade em geral. 

 

Portanto, para haver um ambiente que proporcione à restauração e por 

consequência à noção de ter que reconhecer e assumir as responsabilidades se faz necessário 

trabalhar os aspectos emocionais e psicológicos, possibilitando ao ofensor analisar, interpretar 
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e compreender o significado de seus atos e como eles afetam a vítima e a sociedade que o 

cerca de um modo geral. 

 

3.3 O papel da sociedade 

 

Cumpre nesse momento referenciar aqueles que são afetados pelo crime devido 

fazerem parte da convivência da vítima e do ofensor, como seus familiares, amigos e os 

demais que constam de seu relacionamento pessoal. Essas pessoas estão inseridas na mesma 

percepção de mundo, fazem parte do mesmo circulo de convivência e por isso, são 

diretamente atingidas pelo crime também. Sendo assim, mesmo que não tenham estado 

envolvidas no conflito, elas se sentem parte da situação, devido o vínculo emocional com a 

vítima e com o ofensor. Então, se delineia a partir desse viés o princípio da extensão do crime 

haja vista que começa num primeiro olhar a alcançar para além da vítima e do ofensor. 

 

Em seguida, se configuram também parte do conflito as pessoas que, muito 

embora não tenham um relacionamento direito com os envolvidos, convivem com eles no 

mesmo ambiente social, como na vizinhança, cidade, trabalho, etc. Para essas pessoas, o 

crime será vivenciado sob um comportamento que pode acarretar na perda ou diminuição do 

sentimento de segurança coletivo, isso porque as pessoas se sentem atingidas em seu ambiente 

de convivência, existe de fato um novo olhar da realidade que de algum modo foi modificada 

sob um aspecto negativo, pois quando acontece um delito cometido por pessoas que fazem 

parte da nossa rotina ou estão inseridas em nosso contexto social, figura a sensação de 

proximidade do crime.  

 

Ademais, devido essa sensação de medo iminente, erguem-se os estereótipos 

acerca do ofensor inviabilizando o diálogo e reforçando as desigualdades e preconceitos. À 

luz do paradigma restaurativo, a via comunicativa que o sistema de justiça deve propor ao 

incluir a comunidade é para ajuda a eliminação dos estereótipos concebidos e buscar  soluções 

justas e adequadas. A ideia repousa no desejo de proporcionar esta intercomunicação 

favorecendo as chances da comunidade identificar e suprir as suas necessidades, entre as 

quais devem estar a de realizar medidas que possam verdadeiramente reforçar a denunciação 

do crime como um evento socialmente negativo e indesejado e não fomentar preconceitos que 

venham a obliterar o diálogo. 
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O objetivo reside em ovacionar os valores comunitários, além disso, permite que 

nesse ambiente de comunicação seja proporcionada a realização de providencias de fato 

necessária para evitar que o crime se repita. Isso porque se promove a assunção de 

responsabilidades abrangendo também a comunidade, pois, em alguns casos vítima ou 

ofensor necessitam de suporte comunitário para desenvolver suas habilidades. Se for assim, o 

sistema apenas fomenta a fragilidade dos vínculos sociais promovendo a exclusão do ofensor 

e da revitimização do ofendido, o que de fato não corrobora na diminuição da violência, nem 

muito menos da prática de crimes. 

 

E sendo assim, importa, pois referenciar que nos projetos restaurativos, é 

interessante que haja a participação direta das pessoas que integram a micro-comunidade das 

partes (a participação de “todos” os membros da micro comunidade inviabilizaria, 

obviamente, qualquer projeto, mas seria interessante a participação, ao menos, daqueles que 

têm um relacionamento mais estreito com os envolvidos), enquanto a participação dos 

membros da macro-comunidade se dá de forma representativa, podendo ser idealizadas 

maneiras de incluir alguns representantes comunitários nos procedimentos sem que seja 

necessário colocá-los frente a frente com vítima e/ou ofensor. (McCOLD, 2003, p. 158.). 

Notabilizamos que quando o autor diz micro comunidade se refere as pessoas próximas da 

vítima ou ofensor, parentes, amigos, etc. E quando fala macro comunidade se reporta as 

pessoas que estão apenas inseridas no mesmo contexto social.  

 

Nesse diapasão, se faz necessário validar que precisamos considerar que o 

controle dos conflitos realizado pelas autoridades estatais, sem o apoio moral da comunidade, 

fica passível de apresentar um resultado insatisfatório no que diz respeito à promoção da 

pacificação e coesão social, pois não se pode olvidar que o alvo a ser resguardado é a própria 

sociedade, o controle estatal visa em análise precípua proteger e garantir o bem estar e a 

segurança da comunidade. 

 

Tais observações anunciam que o crime está inscrito em uma configuração 

pública, e isso não é de modo algum ignorado pela Justiça Restaurativa, na realidade 

corrobora a noção de que o seu modelo não é embasado pela ideia de se pensar na 

privatização do controle penal, na verdade o que se tenciona é aperfeiçoar sua 
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democratização. A proposta traz, por conseguinte, a conexão entre o sistema de justiça, os 

atores envolvidos no crime e a comunidade que os cerca, no intuito de que as decisões 

tomadas sejam, de fato, legítimas e emancipatórias, contribuindo assim para o verdadeiro 

favorecimento da comunidade, proporcionando uma sociedade mais justa e livre 

harmonicamente. 

 

4 UMA REFLEXÃO SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA E A CIDADANIA NO 

BRASIL  

 

4.1 Uma nova perspectiva de justiça 

 

Adentrando na parte derradeira desse trabalho de pesquisa, se torna oportuno 

iniciar nossa reflexão tendo em mente a noção de que o sistema fundamentado no ilícito penal 

enquanto ofensa ao Estado, que traz como retribuição do crime a pena, se apresenta ineficaz 

para satisfazer os desejos individuais de justiça, na medida em que não consegue conter o 

avanço da criminalidade, fazendo com que as pessoas se sintam violadas em seus direitos 

fundamentais e não consigam reconhecer em seu cotidiano a satisfação dos seus anseios de 

viver em segurança na sociedade, nos fazendo pensar que o mundo está ao contrário e 

ninguém reparou! O medo reside no olhar de cada cidadão que vive tentando driblar e se 

blindar do perigo advindo da violência, e nesse horizonte eis que se apresenta como opção a 

justiça restaurativa. 

 

Preliminarmente, convém asseverar que não se trata de uma alternativa que 

tenciona eliminar o sistema penal tradicional, na verdade a justiça restaurativa se propõe 

como uma opção para mitigar seus efeitos punitivos e traumatizantes, primando pela 

preponderância dos direitos humanos dos ofendidos e ofensores.  Não pretende o 

desaparecimento do modelo vigente, porque reconhece que nos tempos hodiernos os conflitos 

sociais exigem medidas bem salgadas para mantença da liberdade dentro da sociedade. Sob 

essa ótica, "a Justiça Restaurativa é encarada como uma forma complementar de reação e não 

como um substitutivo dos mecanismos estabelecidos do sistema de Justiça Criminal". 

(LARRUSCAHIM, 2006. p.183.). 
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Uma das finalidades fundamentais da Justiça Restaurativa é fazer com que a 

vítima seja revitalizada dentro do sistema, proporcionando a ela a oportunidade de atuar 

ativamente no curso do processo, experienciando a justiça e realizando a ingerência da 

comunidade. A proposta visa perquirir métodos consensuais de resolução das lides. 

Naturalmente sabemos que nem sempre participar ativamente do processo de realização da 

justiça é algo abrasador, no sentido de fazer com que exista somente a plena satisfação, mas 

ainda que tudo não seja exatamente como desejado, o fato de vivenciar e se perceber mais 

ativo já produz grande significado no sentimento de justiça. 

 

Seguindo com nossas considerações, se faz conveniente uma distinção 

evidenciada entre a justiça retribuitiva e a restaurativa, para tanto, seguiremos a ótica de Zehr 

(2008) conceituando "crime" e "justiça", em cada uma dessas linhas de compreensão: Justiça 

retribuitiva. O crime é uma violação contra o Estado, definida pela desobediência à lei e pela 

culpa. A justiça determina a culpa e inflige dor no contexto de uma disputa entre o ofensor e 

Estado, regida por regras sistemáticas. Justiça restaurativa. O crime é uma violação de pessoas 

e relacionamentos. Ele cria a obrigação de corrigir os erros. A justiça envolve a vítima, o 

ofensor e a comunidade na busca de soluções que promovam reparação, reconciliação e 

segurança. (AZEVEDO, 2005. p.140.) 

 

Sobre a Justiça Restaurativa, leiamos: 

  

Na modernidade, o Estado, dentro da estrutura atual, foi concebido deitando suas 

raízes em Hobbes, Rousseau e Locke, e a concentração da resolução dos conflitos, 

com a razão iluminista, sepultou qualquer forma de resolução de litígio por método 

não científico. A justiça restaurativa foi quase esquecida, com raras exceções. 

(SALIBA, 2009, p.147).  

 

Na verdade, muito embora tenha sido um tanto quanto suprimida, a ideia de 

justiça restauradora tem nascedouro nas comunidades que se formaram bem antes da chamada 

modernidade que de algum modo buscou suplanta-la sem conseguir erradica-la de vez.  

 

O paradigma restaurativo possui como norte princípios inclusivos da comunidade 

e vítimas, buscando uma cidadania participativa, possui um viés de complementaridade da 

justiça criminal. O consenso, o diálogo e as medidas informais são pontos basilares desse 

novo modelo de justiça.   Nesse ínterim, os programas de justiça restaurativa então, viabilizam 
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um retorno positivo no processo e no resultado da justiça, e isso independe do desempenho 

institucional e do nível de desigualdade. 

 

No olhar da justiça restaurativa, o delito não é visto somente como uma 

transgressão à lei, mas sim, é visto como uma violação a vitima, aos relacionamentos 

interpessoais, ao próprio ofensor e à comunidade. Ao ser encarado como uma violação ao ser 

humano, o crime enseja uma reparação dos danos causados, com a assunção de 

responsabilidades pelo vitimizador. Assim, o tratamento dispensado ao ofensor é realizado de 

maneira diametralmente oposta ao que ocorre quando recebe uma mera punição, situação em 

que "embora ela cause sofrimento por algum tempo, não envolve responsabilidades nem 

ameaça as racionalizações e estereótipos". (ZEHR, 2008, p. 186.) 

 

4.2 A ideia conceitual de Justiça Restaurativa 

 

Observando sobre os conceitos de justiça restaurativa, temos que o diálogo, a 

participação das partes interessadas e da comunidade são pontos em comum nos conceitos. 

Nesse esteio de compreensão, vale aludir que a Organização das Nações Unidas (2002), por 

intermédio de resolução de seu Conselho Econômico e Social, fez uma enunciação de 

princípios da Justiça Restaurativa: 

 

 1. Programa Restaurativo – se entende qualquer programa que utilize processos 

restaurativos voltados para resultados restaurativos. 2. Processo Restaurativo – 

significa que a vítima e o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou membros 

da comunidade afetados pelo crime, participam coletiva e ativamente na resolução 

dos problemas causados pelo crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. O 

processo restaurativo abrange mediação, conciliação, audiências e círculos de 

sentença. 3. Resultado Restaurativo – significa um acordo alcançado devido a um 

processo restaurativo, incluindo responsabilidades e programas, tais como 

reparação, restituição, prestação de serviços comunitários, objetivando suprir as 

necessidades individuais e coletivas das partes e logrando a reintegração da vítima e 

do infrator.  

 

Então, após ressaltarmos os enunciados da ONU para Justiça Restaurativa, 

convém, entretanto, anunciar que um dos pontos fortes da justiça restauradora é sua 

flexibilidade para se adaptar aos interesses envolvidos e às diferentes comunidades. O 

procedimento restaurativo pressupõe um encontro voluntário entre o ofendido, ofensor e 

membros da comunidade, para juntos, avaliarem e buscarem trilhar um caminho que os 

conduza na experiência da justiça. 
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Referenciando o Brasil, temos que os princípios do modelo restaurativo foram 

enunciados no I Simpósio de Justiça Restaurativa, em abril de 2005, mediante a Carta de 

Araçatuba, posteriormente ratificada na pela Carta de Brasília, na Conferência Internacional 

Acesso à Justiça por Meios Alternativos de Resolução de Conflitos mais eficaz e justa de 

solucionar o litígio. A existência de um processo permeado pelo diálogo é fundamental para 

assegurar a efetividade da justiça restaurativa.  

 

Há um atuar de modo inclusivo e ativo na justiça penal, em que os atores 

desempenham seus papéis de modo a discutir as motivações do delito e suas consequências, 

através de reuniões monitoradas por intermediadores. Devolve-se à esfera privada a 

possibilidade dos envolvidos resolverem particularmente seus conflitos. Diante desse quadro, 

a concordância das partes à submissão ao procedimento restaurativo é fundamental para sua 

viabilização. Busca-se o consenso em primeiro lugar, sendo que todos os participantes têm 

voz ativa e decisiva nos procedimentos e nos resultados.  

 

Ao possibilitar o encontro entre vitimizador e ofendido, o padrão restaurativo 

permite que os abrangidos pelo conflito compartilhem suas histórias e valores, objetivando 

achar uma maneira satisfatória de reparar os prejuízos advindos do delito.  

 

A reintegração possibilita a devolução da vítima e desviante mais conscientes de 

seus atos e repercussões sociais, diante das discussões realizadas e resolução alcançada. 

Verifica-se uma sensível mudança em relação ao modo de atuação que permeia a justiça 

tradicional comum. Nesse sentido assegura: 

 

A Justiça Restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, em que a vítima e 

o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade 

afetados pelo crime, como sujeitos centrais, participam coletiva e ativamente na 

construção de soluções para a cura das feridas, dos traumas e perdas causados pelo 

crime. (PINTO, 2009, p.20) 

 

As partes no processo são o ofensor e o ente estatal, sendo as dimensões pessoais 

irrelevantes. Os danos são definidos em abstrato, bem como o dano causado ao ofensor é 

periférico. Ademais, os direitos e necessidades da vítima são ignorados. Por outro lado, a 
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justiça restaurativa analisa o crime em seu contexto social, econômico, ético e político, e não 

somente no aspecto técnico-jurídico, como o faz o modelo retributivo. 

 

Reconhece-se a natureza conflituosa do crime, sendo colocado como ponto 

nevrálgico da modalidade restaurativa a atenção às dimensões interpessoais, respeitando-se os 

direitos e necessidades da vítima e do ofensor. O dano é definido concretamente, sendo a 

vítima e o vitimizador partes no processo. O foco diferenciador continua na visão geral sobre 

a justiça. No viés retributivo, a apuração da culpa é o tema central, ao passo que o prisma 

restaurativo coloca como ponto central a solução do problema. 

 

No viés restaurativo, apagam-se as luzes sobre o passado, focando-se no futuro. A 

busca de consenso através do diálogo é a norma, em oposição ao modelo de batalha 

adversária do sistema retributivo. Buscam-se traços comuns, ao invés de salientar as 

diferenças. De igual maneira, tenta-se afastar a imposição da dor como regra, objetivando-se 

atingir a restauração e reparação dos danos sociais e das vítimas.  

 

O dano praticado pelo ofensor não é contrabalançado pelo dano imposto a ele, 

mas sim pelo bem. Segundo Zehr (2008): 

 

[...] o conceito legal de culpa que orienta o processo judicial é altamente técnico, 

abstraído da experiência, e isto faz com que seja mais fácil para o ofensor negar a 

responsabilidade pelo seu próprio comportamento. Também frustra as vítimas, que 

têm dificuldades para casar a descrição jurídica dos fatos com sua própria 

experiência. Mas tanto vítima quanto ofensor são obrigados a falar a linguagem do 

„sistema‟, definindo sua realidade em termos que não lhes são próprios. (ZEHR, 

2008, p.69) 

 

Procura-se obter altos índices de restituição, bem como propiciar o maior nível de 

informações a vitima, fazendo com que ela vivencie a justiça. Busca-se a responsabilização do 

ofensor, incentivando sua integração com a sociedade. Fomentam-se valores de reciprocidade 

e colaboração, bem como a avaliação da justiça pelos seus resultados e frutos, não pelos seus 

procedimentos. A justiça restaurativa tem por escopo, enfim, a obtenção de resultados em que 

todas as partes ganhem, e não a presunção de resultados em que uma parte ganha e a outra 

perde como é concebido no sistema retributivo. 

Ademais, a comunidade, vista como vítima indireta do delito, é participante 

fundamental na administração da justiça restaurativa.  É mister salientar que os 
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procedimentos restaurativos devem reconhecer as diferentes comunidades e sua 

heterogeneidade cultural. O respeito ao multiculturalismo deve ser a pedra angular da 

justiça restaurativa, objetivando diminuir os desequilíbrios sociais. 

Assevera Zehr (2008), que os resultados do sistema retributivo incentivam a 

irresponsabilidade do ofensor:  

Todo o entorno carcerário é estruturado com o fim de desumanizar. Os prisioneiros 

recebem um número, um uniforme, pouco ou nenhum espaço pessoal. São privados 

de praticamente todas as oportunidades de tomar decisões e exercer poder pessoal. 

De fato, o foco de todo o ambiente é a obediência e o aprendizado de aceitar ordens. 

Numa situação assim, a pessoa tem poucas escolhas. Ele ou ela talvez aprendam a 

obedecer, a ser submissos, e essa é a reação que o sistema prisional incentiva. Mas é 

justamente a reação que menos propiciará uma transição bem sucedida para a 

liberdade da vida lá fora. (ZEHR, 2008, p.37) 

 

Portanto, se evidencia que considerando a perspectiva retributiva não identificamos retorno 

satisfatório no que diz respeito a incentivar o ofensor a de fato se redimir. 

 

4.3 Procedimento 

 

Para referenciar acerca do procedimento restaurativo, partamos, pois, da noção de 

que estamos diante de uma justiça criminal de viés participativo, fundamentada no interesse 

das pessoas envolvidas e da comunidade, de onde emerge a responsabilidade pela restauração, 

diante de uma dimensão social coletivamente compartilhada e direcionada para o futuro. 

Trata-se, sobretudo, de um caminho perquirido com olhar crítico para eleger um momento 

alternativo do direito que aparece acenando para o comprometimento efetivo da inclusão e da 

justiça social, esta vem proporcionando o nascimento de conexões, onde as relações são 

lastreadas pelo diálogo que conduz a um entendimento de nuance cultural flexível, arraigado 

no respeito à diferença e na tolerância para permitir uma persuasão eficaz no âmbito da 

realização da justiça. 

 

Estamos diante de uma Ritualística informal de perfil comunitário, com o 

envolvimento das pessoas de um modo voluntário e colaborativo baseado no Princípio da 

oportunidade que vem com o Procedimento informal sob o manto da confidencialidade; E 

nesse cenário, os protagonistas são as próprias vítimas, os ofensores, pessoas da comunidade, 

ONGs; A realização do processo decisório é compartilhada com todas as pessoas envolvidas, 

o que denota um viés caleidoscópio que se apresenta sob uma panorâmica multifacetada que 
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açambarca o reflexo em todos os partícipes. Na verdade, basta observar o procedimento para 

se compreender o processo e sua dimensão pluridimensional. 

 

Nessa perspectiva, se faz oportuno salientar que os pilares restaurativos lançam 

luz nas relações entre as partes, para restaurar, adentrando na estrutura do crime e suas 

consequências, e junte-se a isso a relevância dada aos aspectos que circundam todas as 

filigranas desse fato que maculou a ordem e a paz social. E assim, se faz um voo mais alto 

para promover algo maior no âmbito da restauração, e para tanto, se acrescentam pedidos de 

desculpas, restituição, prestação de serviços comunitários. Considera-se a importância da 

Reparação do prejuízo moral e dos traumas emocionais para restauração e inclusão. Isso tudo 

traz a responsabilização voluntária por parte do infrator, onde se verifica uma noção de 

proporcionalidade e razoabilidade das obrigações assumidas no acordo restaurativo.    

 

E assim, se torna oportuno destacar que nesse procedimento de manto acolhedor, 

a vítima possui um papel central no processo, com voz ativa e participação, o que lhe permite 

controle sobre o que se passa. Tem assistência, sente a afetividade presente, além da 

restituição de perdas materiais e reparação. E por isso, se reconhece com retorno positivo, 

sente ganhos que proporcionam a sensação de se estar suprindo as necessidades individuais e 

coletivas da vítima, bem como da sociedade. 

 

Além disso, o ofensor é percebido no âmbito da sua potencialidade de 

responsabilizar-se pelos danos e consequências diretamente, tem a oportunidade de interagir 

com a vítima e com a comunidade, tema chance de se desculpar, pois ao estar em contato com 

o trauma da vítima lhe é permitido a possibilidade de se sensibilizar com a situação da 

ofendida, ademais, tem acesso as informações sobre os fatos do processo restaurativo e 

contribui para a decisão. Este é norteado também das consequências do fato que praticou isso 

faz com que ele se reconheça envolvido no processo, saber de perto sobre o reflexo do seu ato 

para a vítima e para a comunidade lhe permite a chance de uma redenção efetiva e viabiliza o 

suprimento de suas necessidades perante a sociedade e a si mesmo. 

 

Sendo assim, convém prosseguir nesse esteio de entendimento destacando ainda 

que a justiça restaurativa se faz lastreada por uma informalidade do processo, apenas com a 

observância de um núcleo orientador dos procedimentos. É mister salientar que a ausência de 



42 

 

formalidades não configura uma violação às garantias dos entes do processo, mas ao 

contrário, as assegura, pois a burocratização do sistema penalista tradicional, seu formalismo 

exacerbado, acarreta inúmeros entraves à plena realização da justiça, gerando problemas 

como a vitimização secundária, a morosidade dos processos judiciais e ausência de 

participação da comunidade, o que inviabiliza a efetivação do verdadeiro restabelecimento e 

manutenção da ordem e da paz social.  

  

Nesse horizonte de entendimento, acerca da perspectiva da Justiça Restaurativa 

leiamos: 

Há flexibilidade frente aos complexos fenômenos sociais, em busca da efetividade 

das respostas ao caso concreto. Essa ausência de formalidades não representa 

ausência de garantias e desrespeito às prerrogativas mínimas para a proteção dos fins 

almejados pela justiça restaurativa, uma vez que violaria seus próprios; ao contrário, 

o objetivo da desformalização dos procedimentos é o cumprimento dos princípios 

propostos e qualquer interpretação diversa não encontra sintonia com esta. 

(SALIBA, 2009,  p.175.) 

 

Nesse mosaico de medidas relativamente informais que visam à restauração e à 

reintegração social da vítima e do ofensor, emerge a valorização e autonomia do diálogo, 

oportunizando para as pessoas envolvidas no conflito a possibilidade de identificar a causa 

real do conflito, uma chance outorgada às partes pela justiça restaurativa, de poderem 

encontrar-se pessoalmente, descrevendo os fatos a sua maneira, relatando como foram 

afetadas pelas consequências do delito e as maneiras de restaurar as relações interpessoais. 

Assim, Zehr (2008) destaca que: 

 

As vítimas querem respostas para suas dúvidas quanto ao que aconteceu, por que 

aconteceu, e quem fez aquilo. Rostos precisam substituir os estereótipos. 

Representações equivocadas precisam ser questionadas. Essa troca de informações é 

vital, e idealmente ela deveria acontecer numa interação direta. Num contexto assim 

é possível tratar do que aconteceu no passado e do que vai acontecer no futuro. Os 

resultados dessa interação devem ser registrados na forma de acordos passíveis de 

serem qualificados e monitorados... A mediação vítima-ofensor fortalece os 

participantes, põe em cheque as representações equivocadas, oferece ocasião para 

troca de informações e incentiva ações com o propósito de corrigir a situação. 

Quando mediadores da comunidade estão envolvidos, esse tipo de mediação 

também abre espaço para a participação comunitária. A mediação é totalmente 

compatível com a abordagem restaurativa na justiça. ( ZEHR, Howard. Op. cit., p. 

192.) 

 

Contudo, cabe compreender que ao término do processo restaurativo, sendo 

alcançado um acordo, este deve ser encaminhado para o Ministério Público, para que aprecie 

o acordo firmado e verifique a observância dos direitos fundamentais dos participantes. 
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Posteriormente, encaminha-se o acordo para o Poder Judiciário, que após uma análise 

minuciosa de seus termos o homologará. Em um momento posterior, passa-se para a fase 

executiva, com o acompanhamento integral do cumprimento do acordo. 

  

Saliba (2009) ressalta que: 

 

[...] a eliminação do Poder Judiciário como órgão fiscalizador, ante a regra 

constitucional da inafastabilidade da apreciação de lesão, ou ameaça de lesão de 

direito, nos termos do artigo 5°, inc. XXXV, da nossa Constituição Federal, não é 

possível, por estar a justiça restaurativa atuando dentro do poder punitivo estatal. A 

atividade fiscalizadora, porém, deverá ser exercida como forma de limitação e 

preservação dos direitos e garantias, para fazer respeitar os princípios e as regras da 

própria justiça restaurativa. (SALIBA, 2009, p.179). 

 

Na verdade o que se deseja é promover a Justiça Restaurativa como uma realidade 

no cenário jurídico brasileiro, buscando a promoção desta a partir de uma cooperação entre as 

instituições em âmbito nacional para que essa seja reconhecidamente uma alternativa eficaz 

na resolução de conflitos, nesse contexto destacamos, apenas a título de exemplo, que o 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é um dos Tribunais que 

integram o Movimento para Implantação da Justiça Restaurativa no Brasil. Desde 2006, conta 

com o Programa Justiça Restaurativa, cujo objetivo principal é ampliar a capacidade de 

resolução de conflitos por consenso no âmbito dos crimes de menor potencial ofensivo. 

 

Nesse contexto de compreensão, identificamos a Justiça Restaurativa configurada 

como uma nova modalidade de resposta ao crime. Ela permite a aproximação entre as 

instituições formais de Justiça Criminal e o controle informal, por via da participação ativa e 

interessada de todos os envolvidos em conflitos de natureza criminal, incluindo a própria 

comunidade. 

 

E assim, em 2012, por meio da Resolução Nº 13, a Justiça Restaurativa passou a 

ser denominada como Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Programa 

Justiça Restaurativa, vinculado diretamente ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos (NUPECON) e à 2ª Vice-Presidência. Contudo, não custa reafirmar 

que as práticas restaurativas pressupõem um acordo livre e plenamente consciente entre as 

partes envolvidas. Sem esse consenso, não é possível realizar procedimento restaurativo. 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, 2014) 
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Nessa perspectiva, convém destacar sobre a Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 

1995, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, trata dos 

Juizados Especiais Criminais, órgão responsável pelas infrações penais de menor potencial 

ofensivo (contravenções penais e crimes cuja pena máxima não exceda dois anos, ou multa). 

Nessa lei identificamos o viés restaurativo, haja vista que tal lei adotou como princípio 

fundamental a busca da aplicação de medidas alternativas, mediante consenso entre os 

principais envolvidos (vítima e autor do fato). Nesse sentido, ela estabelece que existirá uma 

audiência preliminar (art. 72 e ss.), na qual se tenciona a realização de um acordo civil, com 

vistas à composição financeira de eventuais prejuízos experimentados com a prática do ilícito 

penal, e, em seguida, um acordo penal, caso o primeiro seja frustrado, ou, independentemente 

do resultado da composição civil, quando se tratar de crime de ação pública incondicionada. 

Sendo assim, existe a ideia de se tentar resolver a contenda partindo da tentativa de um 

entendimento prévio pelo diálogo.  

 

Reportando-nos a transação penal, referenciamos também a presença da justiça 

restaurativa, posto que o representante do Ministério Público poderá, se presentes a prova da 

materialidade e os indícios de autoria, formular proposta de aplicação imediata de pena 

alternativa (restritiva de direito ou multa), a qual depende de aceitação do autor do fato e de 

seu Advogado e também de homologação judicial. Claro que a aplicação do instituto 

restaurador não vem sendo realizado de um modo ideal como desejaria o legislador, mas cabe 

a reflexão dos Juizados Criminais Especiais como a via de entrada para a Justiça Restaurativa 

no Brasil. 

  

Nesse diapasão, convém observarmos alguns pontos de viés restaurativo da Lei 

dos Juizados Especiais Criminais:  

 

Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua 

orientação. 

Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da 

lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam 

funções na administração da Justiça Criminal. 

Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo 

Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo 

civil competente. 

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal 

pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao 

direito de queixa ou representação. 
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Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao 

ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será 

reduzida a termo. 

Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não 

implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. 

(BRASIL, 1995) 

            

 

Em nosso Código Penal também podemos identificar institutos jurídicos que 

constituem aplicação parcial da proposta restaurativa, pois em 1984, a Parte Geral do Código 

Penal sofreu significativa alteração, destacando-se a criação das penas restritivas de direitos 

(prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de 

semana). Bem como em 1998, com a Lei n. 9.714, que ampliou o sistema das penas 

alternativas, não só admitindo sua aplicação a um número maior de infrações penais (crimes 

culposos e dolosos, cuja pena não ultrapasse 4 anos, cometidos sem violência ou grave 

ameaça à pessoa), mas também aumentando a quantidade de penas restritivas de direitos.  

Estas, abaixo mencionadas, se fazem alguns exemplos identificados no CP que caracterizam 

práticas parcialmente restaurativas: 

 

a) prestação pecuniária (art. 45, § 1.º, do CP): Se refere a pagamento de uma 

quantia em dinheiro à vítima ou a seus dependentes, ou, subsidiariamente, à 

entidade pública ou privada com destinação social, no valor de 1 a 360 salários 

mínimos; 

 

b) prestação inominada (art. 45, § 2.º, do CP):  Quando cabível a prestação 

pecuniária, o CP autoriza, contanto que haja concordância do beneficiário (vítima, 

dependente, entidade pública ou privada com destinação social), que a prestação 

pecuniária seja substituída por uma prestação de outra natureza (cesta básica, mão 

de obra, reposição de árvores etc.). 

 

Seguindo nesse horizonte de entendimento, se faz notório que a prática 

restaurativa já encontra disposição e alguma identificação para aplicação dento da nossa 

legislação, contudo, ao se refletir sobre o debate para efetiva prática da Justiça Restaurativa se 

evidencia que ainda estamos trilhando o início de uma longa estrada. Ainda temos muito a 

percorrer para que o modelo restaurativo seja aderido nacionalmente de um modo mais 

expressivo. Naturalmente estamos diante de um processo que está em seu nascedouro com 
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olhar voltado para o horizonte que mesmo distante, começa a se aproximar com firmes 

passos. E nesse passo itinerante, vale mencionar uma iniciativa estatal da Justiça do Distrito 

Federal e Territórios (capital da República Federativa do Brasil). O Presidente, o Vice-

Presidente e o Corregedor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios elaboraram 

um ato administrativo (Portaria conjunta n. 15, de 21 de junho de 2004), por meio do qual foi 

criada uma comissão visando estudar a "adaptabilidade da „Justiça Restaurativa‟ à Justiça do 

Distrito Federal e desenvolvimento de ações para a implantação de um projeto piloto na 

comunidade do Núcleo Bandeirante". Eis um bom caminho que começa a ser ladrilhado. 

 

Além disso, se faz oportuno mencionar que é possível se identificar viés de 

procedimento restaurativo em todas as propostas de acordo envolvendo o consentimento 

mútuo e diálogo entre as partes, participação da comunidade, enfim, quando for se evidenciar 

a importância da participação dos envolvidos e da própria sociedade na resolução do conflito, 

estaremos diante da realização de uma justiça restauradora que vai além do escuro e frio 

escudo da lei e busca alcançar o sentimento de justiça insculpido no coração de cada uma das 

partes e da própria comunidade. A noção de uma humanização na concretude do que é justo 

promove a sensação efetiva de que a lei foi cumprida em sua inteireza e não somente em sua 

moldura. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar sobre a aplicação da Justiça Restaurativa é, sobretudo, se propor uma 

reflexão crítica sobre nosso atual sistema penal que, sem dúvidas, não reflete na realidade 

fática o objetivo precípuo do legislador. Não é preciso repisar todas as falibilidades 

incrustadas no modelo de justiça penal vigente, para estarmos cônscios de nossa situação no 

que diz respeito ao combate ao crime e a violência presente em nossa sociedade. Bem 

sabemos também que não se trata tão somente de identificar a ineficiência ou ineficácia do 

controle estatal para mantença da ordem e da paz social, até porque as questões pertinentes ao 

crime e a violência ultrapassam o âmbito das falhas do sistema penal e adentram em 

instâncias maiores arraigadas nas vias entrelaçadas da educação, da política e da economia do 

país. 

 

Contudo, partimos de uma inquietação que emerge dentro do nosso cotidiano e se 

lança na panorâmica da sociedade como um todo. Vivemos em um ambiente de comuna 

muito desigual, onde as pessoas nos parecem submetidas a um esvaziamento ético e espiritual 

do qual temos a impressão que a justiça atual faz parte, isso diante de um cenário que nem 

sempre apresenta o cumprimento da dura e fria letra da lei. Não é nem preciso revisitar todo o 

aparato histórico que baliza nosso atual modelo de justiça penal para confirmar a necessidade 

de se repensar ou reavaliar a possibilidade de se propor alternativas que de algum modo 

possam corroborar para a efetivação de uma justiça mais justa, por assim dizer. 

 

Claro que a visitação de análise do modelo restaurativo não foi proposta como um 

convite para se sonhar um sonho impossível, não se trata da Utopia de Thomas More, nem 

muito menos de um novo modelo que vai se sobrepor ao que está posto no sentido de 

promover por completo seu desaparecimento na medida em que o substitui. Se fosse assim, 

estaríamos, pois de fato diante de uma ideia utópica sem nenhuma conexão com a realidade 

da qual fazemos parte. Uma reflexão acerca de um novo modelo de justiça penal precisa estar 

imantada na realidade do modelo vigente tendo por escopo os fundamentos que figuram como 

corolário de sua aplicação, bem como a noção dos elementos que impedem a plenitude de sua 

eficácia. 
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Nesse trabalho de pesquisa foi abordado a Justiça Restaurativa como uma 

possibilidade real de trilhar um novo caminho para otimizar a aplicação da justiça, mas não no 

sentido de se pensar essa como um modelo que vai substituir de imediato o atual, na verdade 

seria o caso de agregar-se a ele para que fosse iluminado por luzes da cooperação e 

participação mais ativa das partes e da própria comunidade. Como se sabe que nossa justiça 

orbita por muitos ângulos que precisam ser considerados, tais como a sua própria 

configuração histórica de viés político, educacional e econômico, como dito alhures, a ideia é 

que se faz oportuno pensar na realidade como ela se apresenta, não convém divagações acerca 

da substituição imediata de nosso modelo penal devido à constatação dos fracassos 

identificados em diversos ambitos de sua aplicação.  

 

Nossa reflexão trouxe a baila um tema que nos conduz a crer na otimização da 

justiça sob os mais diversos aspectos, principalmente no âmbito de atuação penal. Essa 

proposta de viés mais humanizado da Justiça Restaurativa apresenta em seu contexto não 

somente um novo olhar para compreender a aplicação da justiça, mas, sobretudo promove a 

possibilidade de um entrelaçamento entre a ideia restaurativa e retributiva no sentido de se 

pensar na viabilidade daquela atuando na égide dessa. Em outras palavras, buscar 

convergências eletivas nos dois modelos de justiça para que se possa promover um viés 

restaurador mesmo no plano retributivo.  

 

Assim, procurou-se no presente trabalho refletir sobre os ideais da justiça 

restaurativa, levando em consideração o modelo retributivo do sistema penal. Claro que não 

se pode olvidar que o paradigma retributivo representa um marco evolutivo no pensamento da 

ciência penal ocidental. Contudo, a crise do modelo tradicional de justiça penal é 

problemática discutida e clamada não apenas pelos operadores do direito, mas, pelos cidadãos 

que sofrem com os níveis de violência. 

 

Ademais, bem sabemos que o cabedal legislativo contemporâneo é incapaz de 

açambarcar de maneira satisfatória os conflitos que atingem as relações interpessoais. Diante 

desse cenário, a justiça restaurativa tencionar lançar luz na escuridão fria do sistema 

retributivo clássico. E assim, cabe validar que a proposta de uma justiça restaurativa não é, 

como dito alhures, uma utopia, nem tão pouco uma teoria jurídica sem possibilidades de 

implementação, como um resultado da mente dos juristas. 
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As bases do paradigma restaurativo tem seu nascedouro a partir da necessidade de 

buscar respostas satisfatórias para o aumento crescente dos conflitos interpessoais, diante da 

falibilidade do modelo retributivo vigente. E nesse horizonte de compreensão, o Direito deve 

estar aliado às mudanças sociais, se insurgindo contra seus antigos paradigmas. Nesse 

ambiente de entendimento, Possas (2005) argumenta pela utilização de modelos alternativos 

de pena, face ao evidente fracasso da pena privativa de liberdade: 

 

Se a pena não tem nenhum papel especial para o direito, porque não substituir com 

mais frequência, por exemplo, a pena de prisão por outras modalidades, tomando-se 

como exemplo o direito civil ou administrativo? Por que não valorizar a conciliação, 

a reparação de danos, os serviços à comunidade, o tratamento em liberdade? Por que 

não dar prioridade às multas reparatórias? Por que não, ainda pensar em outras 

possibilidades de sanção, em sentido amplo, que nem sequer foram cogitadas pelo 

direito penal, mas que se apresentam como „equivalentes funcionais‟(desculpas, 

explicações)? Em todos esses casos é bom esclarecer que não estou me referindo a 

penas alternativas à privação de liberdade, mas à hipótese de dar-lhes estatuto 

preferencial, de penas por excelência (POSSAS, 2005, p. 304). 

 

Nesse contexto, convém afirmar que os ideais de pacificação social e resolução 

dos conflitos interpessoais devem ser a pedra angular desse novo sistema penal. Dentro dessa 

perspectiva, a justiça restaurativa apresenta-se como proposta viável de implementação, 

rompendo com o formalismo exacerbado e promovedor de desigualdades das vetustas 

estruturas do paradigma retributivo.  E assim, podemos concluir que a análise do modelo 

proposto deve ser balizada sob um panorama funcional, considerando que o sistema penal não 

deve ser um sistema hermético, pois não trata de relações estanques e estratificadas, e 

exatamente por essa razão necessita ser um instrumento que deve produzir o reflexo da 

metamorfose valorativa na nossa sociedade. Somente assim, poderemos pensar na realização 

de uma justiça de face humanizada. 

 

 

 

 

  



50 

 

REFERÊNCIAS 

 

AZEVEDO, André Gomma de. 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 Pinto Campos; PINTO, Renato 

Sócrates Gomes (org.). Justiça Restaurativa: Coletânea de Artigos. Brasília: Ministério da 

Justiça e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 2005.  

 

 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

 

 

BRASIL. Lei n. 10.259 de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre a Instituição Especiais Cíveis e 

Criminais no âmbito da Justiça Federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 13 jul. 2001. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10259.htm>. Acesso em: 15 ago. 

2014. 

 

 

BRASIL. Lei n. 9.099 de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Civeis 

e Criminais e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 27 set. 1995. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>. Acesso em: 24 set. 2014. 

 

 

BRASIL. Lei n. 9.714 de 25 de Novembro de 1998. Altera dispositivos do Decreto-lei n. 

2.848 de 7 de dezembro de 1940 - código penal. Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil, Brasília, DF, 26 nov. 1998. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9714.htm>. Acesso em: 15 ago. 2014. 

 

 

FONSECA, Ricardo Marcelo. A história no direito e a verdade no processo: o argumento de 

Michel Foucault. Revista Gênesis de Direito Processual Civil, Curitiba, v.17, 2000. 

 

 

GOMES, Luis Flávio. Direito penal parte geral. 2. Ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2007. 

 

 

GONÇALVES, Antônio Batista. Justiça restaurativa: novas soluções para velhos 

problemas. Rio de Janeiro: Revista da seção judiciária do Rio de Janeiro, 2009.  

 

 

JACCOUD, Mylène. Princípios, Tendências e Procedimentos que Cercam a Justiça 

Restaurativa. In: PINTO, Renato Sócrates Gomes; et al. Justiça Restaurativa. Coletânea de 

Artigos. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, 2005. 

 



51 

 

 

JESUS, Damásio E. Justiça restaurativa no Brasil. Revista Consulex, Brasília, ano IX, nº 

208, set. 2005, p. 41.  

 

 

LARRUSCAHIM, Paula Gil. Justiça Restaurativa: tecendo um conceito para a margem. In 

AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de; CARVALHO, Salo de (org.). A Crise do Processo 

Penal e as Novas Formas de Administração da Justiça Criminal. 1. ed. Sapucaia do Sul: 

Notadez, 2006. 

 

 

MCCOLD, Paul; WACHTEL, Ted. Em Busca de um Paradigma: Uma Teoria de Justiça 

Restaurativa. XIII Congresso Mundial de Criminologia, Rio de Janeiro, ago. 2003. 

 

 

MIRABETE, Júlio Fabrinni. Manual de direito penal: parte geral. 25. Ed. São Paulo: 

Editora Atlas S.A, 2010.  

 

 

NETO, Pedro Scuro. Modelo de Justiça para o século XXI. Revista da Emarf, Rio de 

Janeiro,  v. 6, 2005. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolução 2002/12: Princípios básicos para 

utilização de programas de justiça restaurativa em matéria criminal. ONU, 37º Reunião 

Plenária, 24 jul. 2002. Disponível em:<https://pt.scribd.com/doc/25484865/Resolucao-2002>. 

Acesso em: 8 ago. 2014. 

 

 

PINTO, Renato Sócrates Gomes. A construção da justiça restaurativa no Brasil. O impacto no 

sistema de justiça criminal. Revista paradigma ciência jurídica, São Paulo, v. 10, nº 18, 

2009.  

 

 

POSSAS Mariana Thorstensen. O problema da inovação da teoria da prevenção geral 

positiva: uma comparação entre Jakobs e Lhumann. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais. São Paulo, n. 56, set/nov. 2005. 

 

 

SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça Restaurativa e Paradigma Punitivo. Curitiba: Juruá 

Editora, 2009.  

 

 

SICA, Leonardo. Justiça restaurativa e mediação penal: o novo modelo de justiça criminal 

e de gestão de crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.  

 

 

TELES Ney Moura. Direito Penal parte geral. 2. Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2006.  

 

 



52 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Fórum 

debate importância, limites, conceito e possibilidades da justiça restaurativa nesta sexta-

feira. TJDFT, Brasília, 3 abr. 2014. Disponível 

em:<http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2014/abril/forum-debate-

importancia-limites-conceito-e-possibilidades-da-justica-restaurativa-nesta-sexta>. Acesso 

em: 24 set. 2014. 

 

 

ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em Busca das Penas Perdidas. 5. ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2001.   

 

 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal 

brasileiro: parte geral. 5 ed. São Paulo: RT, 2006. 

 

 

ZEHR, Howard & TOEWS, Barb. Critical Issues in Restorative Justice. Washington: 

Criminal Justice Press, 2004. 

 

 

ZEHR, Howard. Trocando as lentes: Um novo foco sobre o crime e a Justiça. São Paulo: 

Palas Athenas, 2008. 

 


