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RESUMO 

O tema deste trabalho pretende expor a construção da Justiça Restaurativa no 
Brasil, o seu impacto positivo no Sistema de Justiça Criminal, a sua sustentabilidade 
jurídica, sua consequente positivação, bem como os desafios que se apresentarão 
aos operadores jurídicos frente a esse novo modelo e, ao final, o manejo de suas 
práticas, tendo por consideração recorrente a sua inserção nos postulados 
contemporâneos do nosso Estado Democrático de Direito. A pesquisa baseia-se na 
revisão bibliográfica e na exploração analítica de documentos sobre algumas 
práticas no Brasil e nos demais países. Avaliados são, igualmente, a Lei nº. 
9.099/95, o Projeto de Lei que tramita no Congresso Nacional sobre a implantação 
da Justiça Restaurativa no Brasil, e, ainda, alguns dos projetos pilotos que já estão 
em funcionamento no nosso país. Enfatiza-se, além disso, o potencial de Justiça 
Restaurativa como um novo paradigma de Justiça Penal e, a partir dessa 
consideração percebe-se que é cultural e juridicamente compatível com o Sistema 
Criminal brasileiro. Com o seu aprimoramento, é provável alcançar o seu real 
objetivo: construir uma justiça mais digna, uma sociedade civil mais saudável e obter 
um direito punitivo melhor.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo adota uma opção ao vetusto modelo processual penal, não 

tendo o novo por fim abolir o velho Sistema Punitivo, nem as suas penas, 

propugnando, sim, pela diminuição de seus efeitos, do seu efeito punitivo e 

marginalizador, em respeito à dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos e 

da democracia.  
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Objetiva assim, avaliar os aspectos relevantes acerca do tema Justiça 

Restaurativa, discutir a sua construção no Brasil, a sua sustentabilidade jurídica, o 

seu impacto positivo no Sistema de Justiça Criminal, e sua consequente positivação, 

bem como os desafios que se apresentarão aos operadores jurídicos frente a esse 

novo paradigma e, ao final, o manejo de suas práticas. 

Verifica-se que ainda não existe uma ruptura definitiva do Sistema Penal 

contemporâneo encontrado no nosso país, diante das suas antigas formas de 

procedimento. Talvez, o terreno até esteja sendo preparado para que sobrevenha 

uma verdadeira mudança desse comportamento. Na verdade, houve, somente, uma 

melhoria, nesse sentido. 

Para isso, os operadores do Direito terão que facilitar a sua prática, adotando 

uma nova atitude, proporcionando uma abertura ao pluralismo jurídico, 

reconhecendo a legitimidade do senso jurídico comum das pessoas direta ou 

indiretamente envolvidas no conflito criminal que participarão do diálogo e da 

customização da solução restaurativa, sem deixar de observar a voluntariedade das 

partes em sua aplicação.  

A Justiça Recuperativa inicia, dentro desse cenário, uma visão diferente sobre 

a situação conflituosa: buscando eliminá-los, e, ainda, oferecer uma ajuda às partes 

para pensar e conversar sobre uma desordem formada. Representa deste modo, 

uma forma sensível por excelência, na medida em que promove com maior 

facilidade a humanização das pessoas envolvidas, oferecendo oportunidades de 

transformação, assim como no modo de percebê-los. 

Surge assim, uma proposta de solução de conflitos através da reintegração 

das vítimas e transgressores à sociedade. Sendo esta alternativa um meio para a 

solução de dificuldades de forma que a vítima possa expressar de forma real seus 

prejuízos, possibilitando traçar formas de reparação, e com relação aos 

transgressores, autoriza a oportunidade de corrigir seus erros, deixado de ser 

estigmatizados por eles. 

O desenvolvimento dessa cultura de reconciliação humana, estimulando e 

apoiando organismos alternados, desviados e menos formais no lidar com a 

eventualidade nociva, incluindo-os e adequando-os, assim, busca, nesse contexto, 

constituir uma nova maneira de se abordar a justiça penal. 
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Fazer crescer esse questionamento e, ao menos, a dúvida a respeito da sua 

viabilidade positiva na inserção na Justiça Criminal brasileira, representa, por 

conseguinte, em uma modesta ajuda para a discussão jurídico-penal de tão 

comovente tema. 

 

2. JUSTIÇA RESTAURATIVA 
 
 

O significado da Justiça Restaurativa plena advém, antes de tudo, de uma 

conquista lenta e gradual da sociedade moderna, de suas lutas por direitos frente ao 

poder e diante daqueles que exerceram e desempenham o seu domínio. Pensar 

sobre a Justiça de Reparação é ter em mente que sua definição não é estanque, é 

um conceito construído gradualmente e o qual se visa conquistar.  

Verifica-se, portanto, que a Justiça Recuperativa em cada época específica 

possui peculiaridades próprias e apresenta-se de forma distinta, por isso, para 

entendê-la é preciso retornar e perceber que ela não brotou toda de uma vez e muito 

menos de uma ocasião por todas.  

Para melhor compreender esse desenvolvimento, é preciso, no entanto, 

mudar, primeiramente, o foco epistemológico sobre a definição de crime e da justiça, 

como menciona Howard Zehr, pioneiro a sustentar que: “o significado de crime para 

a Justiça Restaurativa não é apenas uma conduta típica e antijurídica, atentando 

contra bens e interesses penalmente tutelados. Constitui em uma violação nas 

relações entre o infrator, a vítima e a comunidade”. (ZEHR, 2008, p. 213) 

A Justiça de Reparação é baseada em valores, na ética e não nas leis. Esses 

valores estão investidos de Poder Normativo e, contidos, também, nos Direitos 

Fundamentais previstos constitucionalmente, os quais toda a comunidade almeja e 

espera que essa nova Justiça a alcance. 

A definição de Tony Marshall, acolhida por vários autores, é considerada a 

mais completa, como se observa, a seguir: “a Justiça Restaurativa constitui em um 

processo onde todas as partes ligadas de alguma forma a uma particular ofensa 

vêm discutir e resolver coletivamente as consequências práticas da mesma e as 

suas implicações no futuro”. (MARSHAL, 2000, p. 2) 
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Esse conceito estabelece, assim, seus requisitos: a participação direta dos 

envolvidos no conflito e o foco na consequência da reparação de um dano, 

usufruindo-se de uma responsabilidade coletiva. Desse modo, procura essa nova 

justiça reexaminar o fato ocorrido, reinstalar uma nova ideia e evitar, ao final, 

possíveis reiterações. 

A Justiça Restaurativa funda-se, ao final, no processo de entendimento, na 

resolução alternativa e efetiva dos conflitos, no consenso, no respeito aos direitos 

humanos e na dignidade da pessoa humana, bem como, no resgate de sua 

cidadania, constituindo-se, nesse sentido, num Sistema Penal que possui uma 

novidade na prática da Justiça Criminal.  

 
2.1 OBJETIVOS E PRINCÍPIOS;  
 

Diante de sua definição, busca a Justiça Reparativa: evitar a sobrecarga do 

sistema judicial; reconstituir as ligações sociais; reduzir a violência, a criminalidade e 

o agravamento da pena; proteger a vítima do crime, transcender dinâmicas de culpa, 

vingança e desempoderamento; conectar pessoas além de rótulo da vítima, ofensor 

e testemunha; responsabilizar o grupo social; atenuar o sentimento de insegurança; 

diminuir o número de processos que não chegam a ser clarificados no sistema 

judicial; promover novas respostas na gestão dos conflitos de proximidade 

(familiares, de vizinhança, de amizade, na empresa...) a um ritmo administrado pelos 

próprios interessados, mirando, assim, desenvolver ações construtivas que venham 

beneficiar a todos. 

Para Morris (2005), os objetivos da Justiça Restaurativa seriam:  

 

restituir à vítima a segurança o autorespeito, a dignidade e, mais importante, 
o senso de controle, e atribuir “(...) aos infratores a responsabilidade por seu 
crime e respectivas consequências; restaurar o sentimento de que eles 
podem corrigir aquilo que fizeram e restaurar a crença de que o processo e 
seus resultados foram leais e justos”. (MORRIS, 2005, p. 3) 

 

            Nesse sentido, procura tornar os seus participantes mais cientes de seus 

atos e de suas repercussões sociais, promovendo a conscientização dos direitos e 

deveres de cada um e a igualdade entre eles.  
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            O seu objetivo geral é, portanto, a construção de um Sistema de Justiça mais 

acessível e apto a intervir de forma mais efetiva na prevenção e exclusão dos 

conflitos. Conforme Mccold e Watchel (2003), a Justiça Restaurativa não tem como 

objetivo principal reduzir a criminalidade, mas reduzir o impacto dos crimes sobre os 

cidadãos, sem quaisquer aspirações retributivas ou pseudo-preventivas. 

            Os princípios têm importância fundamental na sua delimitação mínima para 

se manterem as características originais do procedimento restaurativo e não permitir 

que ocorra um desvio de ideias que sedimentam esse modelo original.  

            Percebe-se que procuram, dentro desse contexto, proporcionar um bom 

procedimento restaurativo e sem qualquer ilegalidade, garantindo: a autonomia e a 

voluntariedade das partes na participação em práticas restaurativas, o consenso na 

obtenção de um acordo, o sigilo do conteúdo dos contatos estabelecidos, a rapidez 

e economia processual, a informalidade no processo, a responsabilidade do ofensor 

em assumir a prática do delito penal e, ao fim, o respeito mútuo e a boa-fé entre os 

participantes do encontro recuperativo para que não venham cometer abusos.  

            Constata-se que o respeito ao ser humano e à sua capacidade de 

autodeterminação, individual e coletiva, estão alicerçadas, do mesmo modo, no 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e com ele, também, em 

consonância. Logo, a inclusão social, por meio da Justiça Reparativa, depende, 

somente, da observância irrestrita de todos esses princípios. 

            As diretrizes da ONU, igualmente, estabelecem como princípios em sua 

recomendação: plenas e precedentes informações sobre as práticas restaurativas e 

os procedimentos em que se envolverão os participantes; autonomia e 

voluntariedade na participação em suas técnicas, em todas as suas fases; respeito 

mútuo entre os participantes do encontro; co-responsabilidade ativa dos 

participantes; atenção às diferenças e peculiaridades sócio-econômicas e culturais 

entre os participantes e a comunidade, com respeito à diversidade; promoção de 

relações equânimes e não hierárquicas e expressão participativa sob a égide do 

Estado Democrático de Direito. 
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2.2. PROCEDIMENTO, PROCESSOS E RESULTADOS  
 

            As especificidades de cada procedimento vão depender da singularidade e 

das condições próprias do contexto de cada país em que se achar inserido. 

Contudo, seja qual for à tendência, há questões básicas que não poderão, aqui, 

deixar de serem seguidas: a) o delito, quando cometido, é mais que uma violação à 

lei; b) o acometimento de uma transgressão significa o rompimento em uma tríplice 

dimensão – vítima/infrator/comunidade; c) a infração causa ofensa tanto à vítima 

quanto à comunidade; d) todos – vítima, comunidade e infrator – devem participar do 

processo para conhecer o que está ocorrendo e encontrarem juntos o meio mais 

eficiente para restaurar a vítima e a comunidade, não no que pertine à necessidade 

de evidenciar-se a culpa do ofensor, mas nos perigos que ele possa vir a 

representar, como o seu histórico criminal.  

             O sistema de Justiça Restaurativa, portanto, não se prende a ritos ou 

roteiros rígidos. É comunitário, é sempre informal e funciona com as pessoas acima 

envolvidas, prevalecendo um trabalho voluntário e colaborativo. Consideram-se 

como partes desse procedimento: a vítima, o agressor, a comunidade, as 

autoridades, os profissionais do Direito e outros profissionais (como os psicólogos), 

ocorrendo a sua conclusão por meio de um processo decisório compartilhado com 

as pessoas envolvidas, sendo procedimento multidimensional, ou seja, indo além do 

que está previsto em lei.  

            A metodologia restaurativa percorre a superficialidade do conflito, promove 

reflexões sobre as necessidades que surgem a partir da situação conflituosa e das 

razões que levaram àquela situação. Dialogam, portanto, sobre o que sucederam 

suas consequências e de como será o futuro. Por conseguinte, concentra-se em 

quem está enredado no processo restaurativo e de como está envolvido, resultando 

na possibilidade de uma maior reparação do dano. No que pertine à vítima, analisa-

se o seu grau de afetação e com relação ao ofensor, busca-se compreender as 

causas e as implicações do crime por ele praticado.  

            Vale ressaltar que quando se tratar de ato criminoso é importante que o autor 

tenha assumido, de alguma forma, a autoria do ato, em virtude de que não haja o 

risco da revitimização, ou seja, que ocorra a sua retirada a qualquer momento do 

procedimento que está sendo realizado. 
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            O facilitador ou coordenador é sempre imparcial e justo e não precisa ser 

autoridade pública. Apenas exige-se que seja alguém que consiga exercer justiça 

como equitativa para a sociedade e com responsabilidade.  

            O sigilo, ainda, deve ser resguardado sempre de toda e qualquer discussão 

travada no decorrer do processo de proximidade, não se utilizando, inclusive, do seu 

teor em qualquer fase subsequente. 

            Assim, toda a metodologia caminha para o acordo restaurativo, que, uma vez 

alcançado, deve ser dirigido ao Poder Judiciário para uma posterior manifestação, 

obrigatória e indispensável, do Ministério Público e do advogado ou do Defensor 

Público. Após isso, o Juiz de Direito deverá homologar o acordo restaurador e, 

havendo dúvidas, poderá convocar as partes, o mediador e conciliador para 

esclarecimentos, em audiência, mantidos a informalidade, com a participação do 

Promotor de Justiça e do advogado ou do Defensor Público.  

            O próximo passo consiste na supervisão judicial dos acordos e 

incorporações dos ajustes às decisões ou julgamentos, para o fim da preclusão da 

ulterior ação penal. Caso haja o insucesso do processo restaurativo não poderá ser 

usado, no entanto, no processo criminal subsequente e o descumprimento do acerto 

deverão ensejar o retorno do caso ao programa. 

            O resultado restaurativo pode ser alcançado por diversos processos já 

viventes em suas práticas, como em mediações, conciliações, círculos, conferências, 

reuniões, mas, sempre, procedendo em técnicas criativas e inovadoras, que não 

devem ser tolhidas pelo legislador. São empregados, portanto, de forma voluntária, 

pelas partes, conforme suas reais necessidades. 

            Registre-se que os processos restaurativos mencionados, da mediação aos 

círculos restaurativos, oferecem um exemplo de compartilhamento de poder as 

comunidades agindo como guardiões, cuja finalização não arreda de seu foco 

central – a reparação do dano à vítima pelo ofensor.  

            Esses processos possibilitam, além disso, a reintegração, reparação e 

segurança da vítima sem maiores traumas. O dano material suportado, no entanto, 

não é o enfoque principal ou único do processo restaurativo, sendo seus fins muito 

mais amplos. A palavra da vítima passa a ter importância e a ocupar uma posição de 

destaque, tanto que o diálogo não se limita ao quantum devido. Assim, pode-se 
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afirmar que para a reconciliação das partes e da pacificação social, não haverá, 

aqui, limitações.         

            Os resultados restaurativos podem acarretar tanto em uma reparação 

simbólica (um abraço, um aperto de mão, um pedido de desculpas, uma promessa 

de uma boa relação entre vítima e ofensor para o futuro), como na restituição do 

trauma ético, como na reparação material (dinheiro ou algum serviço) e, ao fim, na 

paz social com dignidade. A meta é reparar, por conseguinte, o dano em seu sentido 

mais lato, isto é, não só o dano material, mas, principalmente, os danos aos 

sentimentos e às relações, pois inquestionáveis são os abalos emocionais a 

envolver todos.  

            Nessa medida, a reparação, considerada como um dos principais resultados 

restaurativos exercitaria o seu papel na confiança e nas expectativas da comunidade 

na manutenção da vigência das normas violadas, proporcionando o 

restabelecimento da paz jurídica comunitária, abalada pelo cometimento do crime.    

 

3. CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL 
COMO UMA MELHOR FORMA DE PUNIR;  
 

            Procura-se organizar um moderno exemplar a se inserir dentro do contexto 

interdisciplinar e a percorrer todos os aspectos das ciências jurídicas, a fim de 

promover uma mudança de uma cultura de medo e de guerra a se substituir por uma 

tradição de tranquilidade. O grande desafio, nesse sentido, proposto é, exatamente, 

o de demonstrar que a violência pode ser evitável e que é possível, também, 

recompor o equilíbrio social rompido sem necessitar do uso da força. 

            A ampliação dos espaços e a expansão das oportunidades, do mesmo 

modo, concedidas aos cidadãos comuns (vítimas, ofensor, comunidade) no 

procedimento restaurativo, exercitam uma parcela de poder e proporcionam 

caminhos para a consolidação da democracia, onde a própria sociedade é vista 

como um sistema de cooperação entre seus habitantes, promovendo uma tomada 

de decisão não coercitiva, com qualidades construtivas e terapêuticas. 

            Obtempera, contudo, o Professor Pedro Scuro Neto que “o paradigma da 

Justiça Restaurativa, quando adotada, não representará uma panacéia, um remédio 

para todos os males do modelo retributivo, mas irá introduzir novas e boas ideias, 
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como a necessidade de a Justiça assumir o compromisso de reparar o mal causado 

às vítimas, famílias e comunidades, em vez de se preocupar apenas com punir 

proporcionalmente os culpados”. (SCURO, 2006, p. 8) 

            No entanto, a transição para este exemplar no Brasil, não poderia ser 

repentina. É necessária a intermediação e o conhecimento do Estado. É descabido, 

ainda, defender, por enquanto, a perda do espaço para o domínio completo da 

sociedade, em relação à mediação e as conciliações utilizadas, envolvendo os 

comportamentos desviantes. 

 

3.1. CRISE DO ESTADO/DIREITO;  
 

            O sistema punitivo atual não funciona como não está resolvendo os conflitos 

penais. O cenário penal em nosso país encontra-se desgastado pelo tempo e pelas 

novas formas de criminalização. Não vai, destarte, ao fundo do conflito, que cerca 

cada ilícito penal e que afeta os envolvidos e a comunidade, pois seu alcance é 

muito superficial. Vivencia-se, com isso, um Estado de Direito em crise em 

decorrência da irracionalidade operativa que se transformou.  

            Na mesma linha, o sistema carcerário não consegue recuperar o 

delinquente, quando condenado a cumprir a pena privativa de liberdade. A 

reincidência sempre ocorre. Aplicam-se penas desarrazoadas e desproporcionais em 

regime correcional desumano, cruel, degradante e criminógeno, e também penas 

alternativas ineficazes, como é o caso da cesta básica, esta com conotação de 

desigualdade social e econômica.  

            Assim, vítima e infrator são isolados, desamparados e desintegrados e a 

ressocialização é secundária (na verdade ficta). Dessa forma, a Justiça Retributiva 

não consegue concretizar uma resposta efetiva para a comunidade que convive de 

forma invariada, com a violência.  

            Do mesmo modo, a Justiça Convencional observa que a palavra da vítima 

não tem tanta importância no momento da realização de uma audiência presidida 

pelo juiz de direito. O que, de fato, traz mais segurança ao magistrado no momento 

de julgar é a construção coletiva ao invés de um laudo o qual não descreve a dor da 

vítima. De acordo com esse sistema, o Juiz tem a função de julgar, de aplicar a lei, 

de avaliar, de ordenar e de decidir. O seu sustentáculo, logo, é um arcabouço 
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complexo e de um custoso aparato institucional, mas que, incontestavelmente, não 

funciona para a sua responsabilização, não produz a justiça aspirada, não satisfaz a 

vítima e muito menos repara o dano a este causado de notórias denúncias.  

            O retrato dessa situação é encontrado na lição de Pinto ao sintetizar que:  

 

No modelo clássico de Justiça Criminal a vítima foi neutralizada; seu marco 
de expectativas é muito pobre; a reparação dos danos não é prioridade, 
senão a imposição do castigo. (PINTO, 2005) 

 

            A Justiça Comum já se encontra tão integralizada, que não consegue se 

desvincular do que já está posto pelo Estado-Juiz e Promotor, assim como, enxergar 

as suas distorções. O ofensor é interrogado, não é ouvido. Desse modo, essa regra 

não visa a produzir um resultado frente ao que ele oferece, aproximando-se da 

Criminologia Crítica. A lógica desse preceito é que, quando se pune o réu por meio 

de uma sentença condenatória, o fato já se encontra, então, resolvido. No entanto, 

não houve chance de uma pacificação social e de uma reaproximação entre o 

ofensor e a vítima. 

            Quanto aos resultados, o Sistema de Justiça Retributiva decorre na 

prevenção geral e especial, com foco no infrator para intimidar e punir. Por 

conseguinte, centra-se na penalização – penas privativas de liberdade, restritivas de 

direito e multas, estigmatizando e descriminando o agressor, justificando-se na tutela 

penal de bens e em interesses de que a punição do infrator serve de proteção a 

sociedade.  

            Constata-se, do mesmo modo, que essa crise não é isolada. Significa a 

deficiência de todo o projeto da modernidade. Um plano superado e, por alguns, 

inacabado, visto que assente nos pilares da razão, da ordem, do progresso e da 

aplicação da lei como no meio de controle dos relacionamentos humanos. 

            Esses elementos críticos indicados e determinantes daquilo que se 

convencionou chamar “crise do sistema penal” são violadores determinantes dos 

direitos humanos. Desse modo, o próprio Preceito Processual Penal propicia o não 

acesso à justiça, na medida em que não promove ainda valores como o respeito à 

dignidade humana e à democracia – também consagrados como Princípios 

Constitucionais Fundamentais.   
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            Sem dúvida, a construção dogmática desse novo modelo tem enfrentado 

resistência dos doutos. Contudo, no seu processo unitário de descobrimento e 

ordenações dos conceitos, encontra-se uma cessão à dogmática na sua direção, 

que trabalha, principalmente, na mira da edifição de uma vítima concreta, como 

sujeito de direitos e titular de um bem jurídico real, não mais como aquela vítima 

abstrata encontrada, ou seja, sujeito passivo do delito.  

             O paradigma desse exemplar, portanto, integrador, ainda, que desperte 

expectativas, malgrado suas origens de âmbito reduzido, propõe-se a um 

alargamento para abranger todas as classes de conflito, e igualmente a redefinir o 

próprio imaginário de justiça, propondo, de tal modo, um direito penal mínimo, com 

fortes ingredientes garantistas e ressocializadores.  

            É preciso, logo, superar a responsabilidade passiva (Heterônoma) a qual 

acusa e, depois, defende, chegando a uma justificativa do que aconteceu pelas 

autoridades externas, as quais decidem como consequência o castigo do autor 

como recompensa à vítima, pela produção da responsabilidade ativa (Autônoma) 

que é restaurada.    

 
3.2 JUSTIÇA CONVENCIONAL VERSUS JUSTIÇA RESTAURATIVA; 
 

             O Sistema Convencional foi posto, de início, como um eficiente recurso no 

combate à criminalidade. O seu ritual caracteriza-se por ser solene e público, sendo 

norteados pelos princípios da indisponibilidade da ação penal, do contencioso 

(devido processo legal) e do contraditório, presentes uma linguagem, normas e 

procedimentos formais e complexos em nome do garantismo. São atores principais 

desse procedimento as autoridades (Delegado, Promotor, Juiz) representando o 

Estado, e profissionais do Direito, e o seu término se dá em um processo decisório a 

cargo daquelas autoridades, numa unidimensionalidade.  

            Verifica-se, nesse sentido, que o desviante poderá levar anos para ser 

instado ao cumprimento da decisão, ao ponto de não mais se encontrar naquela 

situação pessoal que estava ao tempo do delito. A diferença da Justiça Penal 

Tradicional, então, para a Justiça Restaurativa torna-se, desse modo, abissal. Enfim, 

o que se tem, nesta ocasião, é uma paz social com tensão.  
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            Perante esse quadro e sem a garantia de uma reparação efetiva dos danos 

sofridos pelas vítimas, muitas delas preferem não denunciar os fatos puníveis 

ocorridos. Assim sendo, observa-se que a superação do paradigma retributivo pelo 

paradigma restaurativo passa pela revitalização da vítima e de seus interesses. 

            A Justiça Restaurativa retira, portanto, a vítima da atitude neutralizada em 

que se encontrava, promovendo sua inclusão no cenário penal, resgatando-lhe 

direitos. Sobretudo, a sua dignidade. Os seus efeitos sobre o procedimento criminal 

poderão ser: o grau de satisfação poderá resultar da extinção, em concreto, do 

processo criminal ou da sua suspensão provisória, do efeito de diversão, do 

arquivamento da queixa-crime, da influência do acordo extrajudicial na sentença ou 

do adiantamento, substituição ou a redução da mesma na condição de o agressor 

cumprir com as suas obrigações restaurativas, bem como da imposição de uma 

sentença especial para jovens, na condição de estes exercerem o contrato ou o 

código de conduta determinado no caso de infrações penais.  

            Os princípios e as características apresentados diferenciam, também, a 

Justiça Restaurativa da Justiça Penal. Na primeira há participação, discussão, 

conscientização, compreensão, solução dos problemas passados, análise dos 

problemas presentes e preparação para os problemas futuros, enquanto na segunda 

há imposição (e não discussão), retribuição pelo fato passado, esbulho da vontade e 

interesse das partes, afastamento da comunidade. Aqui, inexiste, por conseguinte, a 

composição de conflitos, mas quase, exclusivamente, repressão, o que lhes dá, 

muitas vezes, um caráter mais grave que seu próprio contexto originário, criando 

novos conflitos dentro e fora do contexto fático original levado a juízo. 

            Nesse sentido, a Justiça Restaurativa surge como uma nova abordagem 

para a fundamentação ética das práticas do sistema judicial, uma ética de inclusão, 

diálogo e de responsabilidade social, orientada aos pressupostos dos direitos 

humanos. 

 

3.3. O IMPACTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO SISTEMA DE JUSTIÇA 
CRIMINAL BRASILEIRO;  
 

            Não há um procedimento ainda determinado ou modelo ideal para todo um 

país, principalmente, para o Brasil, com dimensões continentais. Há valores e 
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princípios comuns que identificam a Justiça Restaurativa e a sua possibilidade 

decorre do comento da legislação existente. Portanto, o seu procedimento deve ser 

individualizado em consonância com as comunidades e ressaltando-se cada caso, 

ante a informalidade, vivente desse processo.  

            A grande questão da atualidade, no entanto, é a busca por alternativas para 

se sair do projeto formal do Sistema Penal brasileiro e de seus estágios 

restaurativos, encontrados para as efetivas concretudes materiais dos direitos da 

vítima e do infrator, a fim de que o projeto constitucional (pós) moderno não se 

construa como mais um arcabouço das inutilidades jurídicas o que ocorre, 

constantemente, em nosso país.  

            Deve-se assinalar, de início, que não há na legislação brasileira dispositivos 

com práticas totalmente restaurativas. Existem, contudo, determinados diplomas 

legais os quais podem ser utilizados para sua implementação, ainda que parcial  

             No que se refere à Lei nº. 9.009/95 houve uma abertura da adoção do 

modelo consensual no procedimento penal brasileiro em que o princípio da 

oportunidade passou a conviver com o princípio da obrigatoriedade da ação penal. 

No entanto, a sua aplicação, ainda, possui muitas deficiências. Nesse sentido, seria 

necessária uma adequação dessa lei prevendo os procedimentos restaurativos que 

poderiam ser utilizados de forma complementar ou alternativo para que houvesse 

uma maior eficiência.  

             Foi apresentado na data de 10/05/2006 o Projeto de Lei nº 7006/2006 para 

alterar de forma profunda o Código Penal e de Processo Penal e a Lei dos Juizados 

Especiais, para, então, se legalizar o uso de técnicas restaurativas em casos de 

crimes e contravenções penais, possibilitando a sua introdução legal.  

             O objetivo primordial desse Projeto se tornar lei é evitar que as decisões 

tomadas por esse tipo de procedimento possam ser anuladas, numa fase posterior, 

em virtude de não estarem previstas na nossa Legislação Processual Penal. Daí a 

urgência de se aprovar esse Projeto preenchendo, logo, essa lacuna para que 

ocorra a devida acomodação sistêmica desse paradigma em nosso Direito Positivo.  

            As práticas restaurativas no Brasil, ainda, encontram-se no princípio, mas 

podem-se destacar três projetos que contam com apoio da Secretaria de Reforma 

do Judiciário e do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 
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Esses projetos estão sendo aplicados em São Caetano do Sul/SP e Porto 

Alegre/RS. ambos envolvendo apenas crianças e adolescentes infratores e tendo 

como base áreas da Infância e Juventude. O único desses projetos que envolvem 

adultos é o de Brasília, que funciona no Tribunal de Pequenas Causas do Núcleo 

Bandeirante. 

            O projeto piloto de Porto Alegre o qual funciona, hoje, na 3ª. Vara de 

Execução de Medidas Sócio-Educativas da Infância e da Juventude conseguiu em 

2010 alcançar um caráter definitivo. Além disso, o próprio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul sugeriu a sua implantação, igualmente, nas principais cidades do 

interior desse Estado, em conformidade com o que prevê a Carta do Recife de 2006.  

            As práticas restaurativas, aqui, se apresentam, como uma resposta eficaz na 

prevenção da violência, constituindo espaços de efetiva responsabilização e 

envolvimento comunitário e familiar, com um elevado grau de satisfatoriedade de 

quem participa, proporcionando o enraizamento de uma cultura de paz diante das 

qualidades imanentes a todo processo que vem sendo realizado.  

            Diante do exposto, conclui-se que no preceito de justiça, em particular, no 

Brasil, a reprodutibilidade depende dos procedimentos restaurativos que 

comprovem: o poder de serem aplicados, legalmente, no contexto judicial brasileiro, 

o respeito às partes envolvidas, a satisfação das partes com a sua aplicação, o 

impacto positivo no comportamento, a contribuição para diminuir a reincidência, a 

celeridade processual, menos trabalho aos operadores do direito com a sua adição e 

a consequente redução de despesas para o Poder Judiciário. 

            Espera-se que a Justiça Restaurativa floresça, desse modo, como produto 

de debates em fóruns apropriados, com ampla participação da sociedade, para que 

seja um programa concebido e desenvolvido para funcionar e se ver legitimado no 

Brasil.  

 

3.4. CRÍTICAS E CONTRACRÍTICAS  
 

            Alguns operadores do Direito consideram que as práticas restaurativas se 

constituem em um desvio do devido processo legal, que desrespeitam as garantias 

constitucionais e que ferem os princípios da processualista penal, as normas 
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infraconstitucionais, acarretando um verdadeiro desgaste no Direito Penal codificado 

e legítimo, que tem no princípio da legalidade o seu pilar de garantia para o cidadão. 

            Outros entendem no que concerne ao chamamento da vítima para seu 

reencontro com o seu ofensor, para abordar o conflito punitivo, que a Justiça 

Restaurativa caminha, desse modo, na contramão da história. Em retrocesso à era 

da vingança privada, entende-se que a questão reparatória da vítima não se reveste 

de legitimidade para ser pleiteada na esfera penal, mas sim na civil. 

            Quanto à primeira objeção sustentada pelos críticos, os defensores da 

Justiça Recuperativa sustentam que o modelo apenas prioriza o papel da vítima e do 

infrator no encontro restaurativo, e que esse acordo só terá validade e eficácia 

quando homologado judicialmente, com a anuência do Ministério Público. Nada 

impede, também, que o infrator e a vítima tenham acesso a advogados para se 

consultarem, numa ênfase mais ampla nos direitos humanos. 

            Quanto à segunda posição se relembra que é um grande equívoco imaginar 

que antes do advento do período da Vingança Pública só havia uma justiça privada 

bestial. Zeher procura demonstrar que havia, igualmente, práticas comunitárias de 

justiça, a mediação e características restaurativas, tanto é que a Justiça 

Restaurativa tornou-se um resgate de algumas dessas práticas, sobretudo de 

tradições indígenas. 

             Não há, pois, retorno, mas um avanço com a recuperação de valores 

culturais perdidos, abandonados e negligenciados pelos historiadores. Outro 

questionamento que se faz ao paradigma é que ele banaliza certos crimes, como no 

caso da violência doméstica, num retrocesso ao tempo em que se dizia que isso era 

“questão de vara de família” e agora, de Justiça Restaurativa. 

             A essa crítica os restaurativistas respondem com o argumento de que um 

dos requisitos para se admitir o encaminhamento das pessoas a esse processo é, 

primeiramente, a voluntariedade. Caso a vítima não queira, não haverá esse 

procedimento e o sistema formal continua acionável, de maneira normal.        

            Por fim, deve-se referir que as dificuldades, erros e êxitos das experiências 

comparadas podem auxiliar o Brasil a traçar uma abertura mais adequada e que 

seja capaz de reduzir, de uma vez por todas, a violência da sociedade e de 

proporcionar melhor uma resposta penal.  
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       4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, concluímos que urge se aplicar uma Justiça Restaurativa 

no âmbito do Direito Processual Brasileiro e sua consequente positivação, visando a 

um modelo mais justo de punir.  

Examina-se que no Brasil, particularmente, é manifesta a falência do Sistema 

de Justiça Criminal, o crescimento geométrico da violência e da criminalidade e a 

atividade jurisdicional cerca-se de formalismo estrito, gerando, na sociedade, uma 

desesperada demanda por enfrentamento efetivo desse complexo fenômeno.  

            A experiência do poder punitivo tem demonstrado, ao mesmo tempo, ser 

extremamente difícil, demonstrando, repetidas vezes, ser impossível ressocializar 

um indivíduo que cumpre pena em um estabelecimento penitenciário, tornando-se, 

mais complexo, ainda, prepará-lo para uma vida de conformidade com a lei. 

            Na mesma linha, os cidadãos, no Sistema Retributivo, sentem que, muitas 

vezes, a lei não lhes alcança e que, ante um delito nada ocorre, nem mesmo a 

esperada penalização. Assentem que continuam sendo vítimas e, por isso, 

concentram-se na busca de um meio mais seguro de tratamento particularizado, 

próximo e imediato e que garanta, com efetividade, uma resposta legal. 

            O estudo do Sistema Processual contemporâneo provocou, igualmente, a 

reflexão sobre a importância dos procedimentos processuais como caminhos 

viabilizadores da realização dos Direitos Fundamentais da Constituição da República 

Federativa do Brasil e do melhor acesso à justiça. 

            Nessa esteira, as respostas obtidas em projetos pilotos que estão em 

desenvolvimento no Brasil e em outros ordenamentos jurídicos contribuem para 

assegurar que a Justiça de Proximidade não se apresente como uma experiência 

passageira, apenas, e, sim, como um projeto em plena sedimentação. Assim sendo, 

as iniciativas pioneiras que se desenham para a sua aplicação prática levam consigo 

a responsabilidade adicional de enfrentar tais contingências e superá-las de pose a 

impulsionar suas técnicas em nosso país com maior eficiência e funcionalidade. 

            Verificou-se que essa nova justiça consegue reconstituir as ligações 

humanas e sociais, diminuir a reincidência penal, reduzir a sobrecarga e a 

morosidade processual, abater a criminalidade, atenuar a sensação de insegurança 
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pública, amortizar os custos do sistema de regulação judiciária dos conflitos, 

encolher a população carcerária e satisfazer os seus mais importantes direitos, 

interesses e necessidades.  

            No entanto, não poderá ser implementado sem uma mudança substancial no 

direito penal e processual penal, atualmente, obedecendo à compatibilidade com a 

nossa Constituição de 1988 e com as nossas leis vigentes, em espaços 

comunitários e face a nossas práticas judiciais, como também, com o senso de 

justiça e cultura diversificada de nosso povo.  

             Essa travessia da Justiça Convencional para a Justiça Restaurativa 

depende da ação própria do Estado de Direito, readquando suas práticas e 

reformulando seus espaços democráticos.           

            Consideradas essas ponderações e definidos, criteriosamente, os limites de 

aproveitamento desse novo paradigma, como acessório do Sistema Punitivo, após a 

aprovação do Projeto de Lei nº. 7.006/2006 pelo Congresso Nacional, 

transformando-se em Lei, possibilitaria a ampliação de seu alcance e o interstício 

imperioso para que a Justiça Restaurativa no Brasil se torne uma realidade 

suprema. E, além disso, tornar essa alternativa, como verdadeira auxiliar do Sistema 

Penal, em nome de um Estado Democrático de Direito, preenchendo de vez essa 

lacuna. 

            Não basta, portanto, só a aprovação do projeto de lei, é necessário que haja, 

em primeiro lugar, uma construção social, precedido de debates e em fóruns 

apropriados, bem como, um amadurecimento da democracia participativa do país. 

Essa passagem evolutiva servirá, ainda, como um estágio imprescindível para a 

conscientização e a compreensão dos operadores do sistema, para cada um dos 

cidadãos e para toda a comunidade em seu conjunto. Devem ser sempre, operados, 

até mesmo, com precaução e controle e, sucessivamente, monitorados e avaliados 

para que não crie no seio de nossa sociedade infratores impunes.        

            O Brasil, infelizmente, está atrasado. Recursos são necessários para isto e a 

nossa nação dispõe deles. Talvez, falte, na verdade, nesse momento, o recurso 

básico: uma vontade política menos retórica, mais consequente e pragmática a qual 

somos carentes.  
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             Acredita-se, ao final, que é possível a Justiça Restaurativa no Brasil, como 

oportunidade de uma Justiça Criminal não como substituto, mas como 

complementar em alguns segmentos criminais e em outras como alternativas e não 

suplentes das penas. Deste modo, uma justiça participativa que opere uma real 

modificação, permitindo um ingresso para uma nova configuração de acesso à 

cidadania, à inclusão, à paz social, à dignidade da pessoa humana e à 

reestruturação dos laços sociais. É preciso, por conseguinte, avançar. 
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