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INTRODUÇÃO 

 

“As novas idéias são primeiro ignoradas, depois são violentamente combatidas, depois 

são adotadas como evidentes justamente pelos que as combateram [...]” 

Schopenhauer 

 

A justiça restaurativa tem aflorado num debate intenso e controvertido em 

quase todos os países, e o interesse pelo paradigma tem ganhado força, 

notadamente a partir do advento da Declaração de Viena sobre a Criminalidade 

e Justiça – Enfrentando os Desafios do Século XXI, em 2000, que preconizou o 

desenvolvimento da justiça restaurativa, como meio de promover os direitos, 



necessidades e interesses das vítimas, ofensores, comunidades e demais 

envolvidos em conflitos – criminais ou não. 

Em 2002, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas adotou a 

Resolução nº 2002/12, recomendando aos Estados-membros a implementação 

da justiça restaurativa e enunciando os princípios básicos para programas 

restaurativos na área criminal, a partir das conclusões apresentadas por uma 

equipe composta por notáveis especialistas. 

Em 2005, com a Declaração de Bangkok, se reiterou a importância de se 

avançar no desenvolvimento da justiça restaurativa. 

Na Europa, criou-se o Fórum Europeu de Mediação Penal e Justiça 

Restaurativa e, na América Latina, o modelo vem se expandindo rapidamente, 

com a Carta da Costa Rica e com introdução da justiça restaurativa, como é o 

caso da Colômbia. 

No Brasil, tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei (PL 

7006/2006) propondo alterações no Código Penal, Código de Processo Penal e 

Lei dos Juizados Especiais, para se permitir o uso de práticas restaurativas em 

casos de crimes e contravenções penais. 

Em agosto de 2007, no auditório da Escola de Direito da Fundação 

Getúlio Vargas, em São Paulo, restaurativistas de várias partes do Brasil 

fundaram o Instituto Brasileiro de Justiça Restaurativa, para explorar as bases 

teóricas e práticas do paradigma, integrando o referido instituto notáveis 

scholars internacionais, como os Professores Daniel Van Ness (EUA), Lode 

Walgrave (Bélgica), Adolfo Ceretti (Itália) e Gabrielle Maxwell (Nova Zelândia). 

Nesse trabalho, se aborda algumas questões acerca dos possíveis 

impactos que a implementação da justiça restaurativa pode ocasionar para os 

operadores jurídicos. 

 

1 COMPREENDENDO A JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Segundo Howard Zehr, para compreender o que é justiça restaurativa, a 

primeira coisa a fazer é mudar o foco epistemológico – mudar as lentes – como 

sugere Zehr (1990, p. 181), que assim vislumbra as noções de crime e justiça: 



“Crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to 

make things right.Justice involves the victm, the offender and the 

community in a search for solutions wich promote repair, reconciliation and 

reassurance.” 

Portanto, o crime, para a justiça restaurativa, não é apenas uma conduta 

típica e antijurídica que atenta contra bens e interesses penalmente tutelados, 

mas, antes disso, é uma violação nas relações entre o infrator, a vítima e a 

comunidade, cumprindo, por isso, à justiça identificar as necessidades e 

obrigações oriundas dessa violação e do trauma causado e que deve ser 

restaurado; oportunizar e encorajar as pessoas envolvidas a dialogarem e a 

chegarem a um acordo, como sujeitos centrais do processo, sendo a justiça 

avaliada segundo sua capacidade de fazer com que as responsabilidades pelo 

cometimento do delito sejam assumidas, as necessidades oriundas da ofensa 

sejam satisfatoriamente atendidas e a cura, ou seja, um resultado individual e 

socialmente terapêutico seja alcançado. 

A idéia, então, é voltar-se para o futuro e para restauração dos relacio-

namentos, ao invés de simplesmente concentrar-se no passado e na culpa1. A 

justiça convencional diz: você fez isso e tem que ser castigado! A justiça 

restaurativa pergunta: o que você pode fazer agora para restaurar isso? 

Como é um paradigma novo2, o conceito de justiça restaurativa ainda é 

algo inconcluso, que só pode ser captado em seu movimento de construção3. 

Trata-se de um conceito intrinsicamente complexo e aberto. 

Mas podemos avançar com um conceito preliminar, dizendo que ela, a 

justiça restaurativa, pode ser definida como um 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 restauração dos traumas e 

perdas causados pelo crime.  

Trata-se de um processo estritamente voluntário, relativamente informal, 

intervindo um ou mais mediadores ou facilitadores, na forma de procedimentos 

tais como mediação vítima-infrator (mediation), reuniões coletivas abertas à 



participação de pessoas da família e da comunidade (conferencing) e círculos 

restaurativos (sentencing circles). 

Na forma de mediação, se propicia às partes a possibilidade de uma 

reunião num cenário adequado, com a participação de um mediador, para o 

diálogo sobre as origens e conseqüências do conflito criminal e construção de 

um acordo e um plano restaurativo. 

Na forma de reunião coletiva e círculo restaurativo, ocorrerá, também, 

uma mediação em sentido amplo, mais abrangente e reflexiva, ou seja, o 

diálogo sobre origens e conseqüências do conflito criminal e a construção de 

um acordo e de um plano restaurativo ocorre não em nível individual, mas de 

forma coletiva e integrada com a comunidade. 

Tais procedimentos propiciam às partes a apropriação do conflito que 

originalmente lhes pertence, legitimando-os a construir um acordo e um plano 

restaurativo, alcançando o resultado restaurativo, ou seja, um acordo 

objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas das partes e se 

lograr a reintegração social da vítima e do infrator. 

Para tanto, além de desejarem resolver o conflito de forma responsável e 

honesta, é preciso, segundo afirma Adriana Sócrates, em Práticas restaurativas 

como diferentes formas de lidar com o que comparece à justiça, que exista 

“considerável disponibilidade psíquica e emocional das partes que são 

reconduzidas ao fato ocorrido, às emoções e vivências desencadeadas” numa 

oportunidade de fala que não encontram na justiça tradicional. Segundo a 

autora destacou, “a justiça restaurativa possibilita exatamente este espaço para 

fala, para expressão dos sentimentos e emoções vivenciados que serão 

utilizados na construção de um acordo restaurativo que contemple a 

restauração das relações sociais e dos danos causados” (Sócrates, 2006). 

É importante lembrar que a justiça restaurativa é um paradigma que 

transcende as controvérsias recorrentes da Criminologia e das Ciências 

Sociais, trazendo algo novo que vai além da velha discussão entre as correntes 

da lei e da ordem, da ressocialização e do abolicionismo. 

O grande equívoco epistemológico que se observa no debate sobre 

justiça restaurativa é a tendência dos juristas a reduzi-la a uma discussão 

jurídica, procurando inseri-la em algumas das vertentes desse debate 



criminológico, ou entendê-la segundo as velhas molduras do direito penal, 

quando, na verdade, a justiça restaurativa lança um novo olhar, ressignificando 

a noção de justiça, inclusive agregando outros olhares das ciências que 

compõe a interdisciplinaridade da justiça restaurativa, notadamente a 

Psicologia. 

A justiça restaurativa muda, de verdade, o foco para os sujeitos do 

conflito, que deixam de ser objetos do tratamento jurídico do sistema 

convencional para se tornarem protagonistas do processo. 

Segundo a Resolução nº 2002/12 da ONU, é essencial que o programa 

seja disponibilizado como algo que as pessoas optam ou não, voluntariamente, 

sem nenhuma coerção, para tentarem uma resolução profunda do conflito, com 

mútua responsabilidade, identificando-se as necessidades reais das pessoas 

envolvidas e da comunidade, que se envolverá para contribuir para um salto 

quântico naquela ruptura do tecido social, para restabelecer a paz, mas com 

dignidade. 

 

2 OS OPERADORES JURÍDICOS E A JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

A intervenção dos operadores jurídicos nas práticas restaurativas requer 

uma sensibilização e uma capacitação específica para lidar com os conflitos 

deontológicos e existenciais na sua atuação, pois estarão, por um lado, 

jungidos à sua formação jurídico-dogmática e a seus estatutos funcionais e, por 

outro, convocados a uma nova práxis, que exige mudança de perspectiva. 

Essa mudança exigirá deles o convívio com o pluralismo jurídico, com o 

senso jurídico comum e com o compartilhamento de decisões com a vítima, o 

infrator e as pessoas das famílias e comunidades – os verdadeiros donos do 

conflito. 

Terão que transcender a “velha opinião formada sobre tudo” – e o 

receituário legal formal inscrito numa moldura afixada na sólida e velha parede 

do poder.  



Mas ao mesmo tempo, não podem descurar dos seus conhecimentos 

técnicos para assegurar a subsistência jurídica do procedimento e dos atos 

desse procedimento. 

Obviamente, o procedimento restaurativo, para subsistir juridicamente, 

jamais poderá contrariar os princípios e as regras constitucionais e infra-

constitucionais – violando o princípio da legalidade em sentido amplo, vale 

dizer, o rule of law. 

Deve satisfazer as condições para que seja reconhecida sua existência, 

validade, vigência e eficácia jurídica, pois do contrário o procedimento e seus 

atos resultarão, naturalmente, inexistentes, nulos ou ineficazes, portanto 

inaptos para irradiar efeitos no mundo jurídico. 

É forçoso reconhecer que, à primeira vista, o ato de um juiz desviar o 

curso legalmente previsto de um processo penal para um meio alternativo, ou 

um promotor deixar de oferecer a denúncia ou de propor uma transação penal 

ou uma suspensão condicional do processo e permitir que o procedimento seja 

conduzido num outro forum gera uma crise constitucional que requer pronta 

intervenção para restaurar a força normativa da Constituição e o estado de 

legalidade democrática. 

Afinal, existe todo um intrincado conjunto de normas indisponíveis de 

direito constitucional, penal e processual penal, expressos em princípios e 

regras cogentes e atrelados a direitos e garantias fundamentais indisponíveis e, 

também, ao interesse público, que seriam violados com semelhante conduta de 

tais autoridades, que, inclusive, se exporiam a conseqüências e sanções 

graves decorrentes de error in procedendo et in judicando, considerando-se 

que não há previsão explícita, na lei, da possibilidade de encaminhamento do 

processo e julgamento de uma infração penal a um procedimento alternativo 

com as características do processo restaurativo. 

Os operadores do sistema estão vinculados a essas normas, que se 

expressam por princípios e regras inderrogáveis, tais como o do “devido 

processo legal”, que se não for observado, um outro princípio, ainda maior – o 

princípio da legalidade – estará, também, sendo violado, numa ruptura que o 

sistema responde com efetivos mecanismos de controle. 



E mais: a validade de qualquer acordo oriundo de um procedimento 

restaurativo, construído ao arrepio da Constituição e das leis, seria nulo de 

pleno direito, pois, segundo o direito civil, para validade, o ato jurídico requer 

que o seu objeto seja lícito, além de possível e determinado (ou determinável), 

inclusive sejam os agentes capazes e a forma seja a prescrita ou não defesa 

em lei (art. 104 do Código Civil). 

O advogado também, no seu ministério de defesa técnica, está jungido à 

legalidade e ao estatuto da categoria que também tem mecanismos de controle 

do exercício profissional. 

Mas todos esses temores e críticas são puramente imaginários e 

improcedentes, pois o que ocorre, com a justiça restaurativa, é um 

procedimento que combina técnicas de mediação, conciliação e transação 

previstas na legislação, com metodologia restaurativa, mediante a participação 

da vítima e do infrator no processo decisório, quando isso for possível e for 

essa a vontade das partes.  

É muito importante que, ao aprovar o acordo restaurativo ou não – e se o 

fizer terá que ser fundamentadamente –, o promotor, o advogado4  e o juiz 

procurem empregar toda a sua diligência e conhecimentos para evitar produzir 

um ato insustentável juridicamente. 

Felizmente, se falharem o juiz, o promotor e o advogado, a restauração 

da idoneidade jurídica da situação ficará, ainda, sob o crivo do princípio do 

acesso ao Judiciário – assegurado sempre que houver qualquer lesão ou 

ameaça a direito – ou seja, sendo o caso, tanto a vítima como o infrator – por 

meio de advogados – como o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do 

interessado, poderão questionar o acordo restaurativo em juízo, se 

manifestamente carente de requisitos essenciais de existência, validade ou 

eficácia. 

Certas advertências deontológicas devem ser consideradas ao lidarem os 

operadores jurídicos e as autoridades com a justiça restaurativa, no regime da 

legislação vigente brasileira. 



A primeira delas é no sentido de que as autoridades tenham presente que 

o procedimento restaurativo não é, pelo menos por enquanto, expressamente 

previsto na lei como um devido processo legal no sentido formal. 

Portanto, a aceitação, pelas partes, do procedimento restaurativo, por 

essa razão, não pode ser imposta, nem direta, nem indiretamente. 

Outro ponto importante é que as partes devem ser informadas, de forma 

clara, que se trata de uma ferramenta alternativa posta à disposição delas, e 

sua aceitação, que pode ser revogada a qualquer momento, deverá ser sempre 

espontânea. A participação deverá ser estritamente voluntária. 

Por outro lado, devem ser rigorosamente observados todos os direitos e 

garantias fundamentais de ambas as partes, a começar pelo princípio da 

dignidade humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, da adequação e do 

interesse público. Certos princípios fundamentais, aplicáveis ao direito penal 

formal, tais como o da legalidade, intervenção mínima, lesividade, humanidade, 

culpabilidade, entre outros, devem ser levados em consideração. 

Também é de ser considerado que, na fase preparatória, afigura-se 

aconselhável que a equipe interdisciplinar decida sobre a conveniência de se 

consultar primeiramente o acusado ou a vítima, pois é muito importante não 

criar expectativas e tensão entre acusado e vítima. Em função do risco de uma 

revitimização, usualmente consulta-se primeiro o acusado e posteriormente a 

vítima. 

Os operadores da justiça restaurativa – mediadores ou facilitadores – 

devem, também, ser adequadamente capacitados, devendo ser preferen-

cialmente psicólogos ou assistentes sociais, mas nada impede – e quiçá possa 

ser melhor – que sejam pessoas ligadas à comunidade, cuidadosamente 

selecionadas, com perfil adequado, e muito bem treinadas para a missão, pois 

mediadores ou facilitadores que pertençam à mesma comunidade da vítima e 

do infrator, que tenham a mesma linguagem, certamente encontrarão maior 

permeabilidade nos protagonistas para as práticas restaurativas. 

É, outrossim, de primordial relevância que o encontro restaurativo 

transcorra num ambiente informal, mas estruturado, tranqüilo e seguro, 

devendo os mediadores ou facilitadores estar rigorosamente atentos, 

observando se não há qualquer indício de tensão ou ameaça que recomende a 



imediata suspensão do procedimento restaurativo, como em casos de 

agressividade ou qualquer outra intercorrência psicológica, para se evitar a 

revitimização do ofendido ou mesmo a vitimização do infrator, no encontro. 

Outra questão sensível é a do desequilíbrio econômico, psicossocial e 

cultural entre as partes envolvidas nos processos restaurativos. 

Vítimas e infratores que se sentem estigmatizados, traumatizados, 

fragilizados, tais como pessoas econômica, social e culturalmente desfavo-

recidas – os PPPs5 , crianças, mulheres, idosos, negros, mestiços em geral, 

homossexuais, artesãos com aparência de vadios, mendigos, dependentes 

químicos, – têm que ter sua condição considerada e serem assistidas no 

procedimento restaurativo, em sua condição de desvantagem e desamparo, 

para que sua fragilidade e vulnerabilidade não levem à costura de acordos 

contrários à ética e aos princípios restaurativos. 

Como a implementação da justiça restaurativa envolve gestão 

concernente à administração da Justiça, é também fundamental que as partes 

tenham o direito de terem um serviço eficiente (princípio constitucional da 

eficiência – art. 37), com facilitadores realmente capacitados e responsáveis, 

com sensibilidade para conduzir seu trabalho, respeitando os princípios, 

valores e procedimentos do processo restaurativo, pois é uma garantia implícita 

dos participantes a um, digamos, “devido processo legal restaurativo”. 

O mais importante, talvez: os núcleos de justiça restaurativa deverão 

atuar em íntima conexão com a rede social de assistência, com apoio dos 

órgãos governamentais, das empresas e das organizações não 

governamentais, operando em rede, para encaminhamento de vítimas e 

infratores para os programas indicados para as medidas acordadas no plano 

traçado no acordo restaurativo. 

Essa conexão é requisito essencial para a idoneidade de um programa 

restaurativo comprometido com metas de inclusão social. 

Na análise jurídica do que as partes decidirem sobre como querem 

restaurar os traumas produzidos pelo conflito e como desenham um plano 

restaurativo para atender as necessidades identificadas no encontro 

restaurativo, o operador do Direito – promotor, advogado e juiz – deve também 

estar sensível ao fato de que o que ali se construiu tem como fundamento não 



aquela ilusória “verdade real” que pretende ter alcançado o processo criminal 

formal, mas uma verdade consensual, frente à impossibilidade cognitiva da 

verdade. 

A esse respeito, colhe registrar oportuna reflexão de Silvina e Silvana Paz 

(2005, 133-134), em Mediação penal – Verdade – Justiça restaurativa: 

“Nestes últimos tempos vêm aparecendo propostas que podem significar 

a possibilidade de mudar a verdade material por uma verdade 

consensual. Isto se denota pela idéia de considerar o consenso como 

uma forma alternativa para a solução de casos especiais, evitando a 

pena, simplificando ou acelerando a sua imposição ou pactuando a sua 

extensão. 

Esta verdade consensual vai ter a total aceitação e desenvolvimento 

dentro do processo de mediação penal que, como processo comunicativo, 

vai nos levar a verdade do acontecido, com seus sentimentos e 

conseqüências que afetam as partes e toda a comunidade. 

No que toca ao método jurídico a ser empregado, na construção e na 

validação dos acordos restaurativos, é primordial que o operador jurídico 

esteja aberto e vá para além do positivismo jurídico da Escola da Exegese 

e do normativismo de Kelsen e Hart. 

O caminho para a validação jurídica das práticas restaurativas há que ter 

uma perspectiva crítica, com o uso da abordagem tópico-retórica ao invés 

do uso de silogismos lógicos baseados na pretensão de que a aplicação 

do Direito é um ato cognitivo. 

É importante a percepção de que a resolução restaurativa dos conflitos se 

dá numa perspectiva volitiva – mediada – que possibilite a construção 

compartilhada do razoável. 

Do contrário, será inevitável, na dinâmica do encontro restaurativo, a 

tensão entre o direito dos iniciados em ciência positivista e o senso jurídico 

comum das pessoas da comunidade. 

Com o uso do método tópico-retórico, segundo Cláudio Pereira de Souza 

Neto, “ao invés do mediador trazer ao debate um conhecimento que ele 



monopoliza, buscará construir argumentativamente, junto com as partes, o 

arcabouço normativo em que se fundamenta a conciliação”6. 

Arremata o citado autor que com esse compartilhamento corresponde ao 

ideal habermasiano de diálogo, num ambiente em que transitam as falas de 

todos os envolvidos, que devem ter assegurado o direito de participar, 

questionar, expressar e defender suas opiniões, seus desejos e suas 

necessidades e não ser impedido por qualquer tipo de coação ou 

constrangimento interno ou externo para exercer esses direitos, que, em última 

análise, é o direito humano de expressão e participação (Sousa Neto, 2001, p. 

81-98).  

 

CONCLUSÕES 

 

É razoável concluir que o impacto da justiça restaurativa no contexto da 

comunidade jurídica brasileira e em nosso sistema de justiça criminal é ainda 

difícil de se avaliar, ou mesmo prever, porque não há ainda registro de 

divergências muito significativas no debate que existe a respeito, que é ainda 

incipiente. 

É possível que aflorem incredulidades, ceticismos, divergências, críticas, 

resistências e dificuldades que requererão estratégias adequadas de 

sensibilização. 

Embora seja desejável um marco legal7  permissivo do uso de práticas 

restaurativas na área criminal, é sustentável a tese de que a Lei nº 9.099/1995 

pode respaldar procedimentos restaurativos, como complemento do sistema. 

Uma coisa é certa: apesar das possíveis vantagens que podem oferecer 

as práticas restaurativas, no sistema de justiça criminal elas devem ser imple-

mentadas com cautela e controle, e devem estar sempre sendo monitoradas e 

avaliadas. 

Cumpre atentar também para a premissa de que, se trilharmos esse 

caminho, é preciso construir uma justiça restaurativa brasileira e latino-

americana, considerando que nossa criminalidade retrata mais uma reação 

social, inclusive organizada, a uma ordem injusta, cruel, violenta e, por que 



não, também criminosa. O que não devemos permitir é que ela, a justiça 

restaurativa, seja um veículo de receita neoliberal, baseada numa criminologia 

pós-estrutural, pós-moderna ou pós-social, que preconiza uma criminologia 

gerencial mercadológica, mediante a privatização da segurança pública e do 

sistema de justiça para os ricos e no abandono das classes empobrecidas à 

própria sorte na resolução de conflitos de natureza penal, sob o pretexto de 

estarem “empoderados” para operarem microssistemas de justiça criminal da 

“comunidade”. 

Seria um erro legitimar no movimento restaurativo brasileiro um modelo 

baseado em teorias neoliberais, já abandonadas em diversos países, ou seja, 

estimular a replicação de microssistemas legitimados por uma concepção de 

governança, no campo da política criminal, cujos resultados foram desastrosos 

na Austrália, como descrito pelo Professor Benoit Dupont8 . 

Uma lúcida e aprofundada crítica a esse modelo é feita por Pat O´Malley, 

professora da Universidade La Trobe, da Austrália, em Criminologia e 

neoliberalismo9 , em que ela enfatiza o fato de que nem os defensores do 

modelo de criminologia neoliberal acreditam que a comunidade possa ser 

mobilizada e, até mesmo, que exista. Diz ela que: 

“[…] There is plenty of evidence that ideologues of New Liberalism have 

few illusions that communities simply ‘exist’ and can simply be mobilized 

[…]” 

O que se espera é que modelo brasileiro de “Justiça Restaurativa” 

floresça 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, onde é manifesta a 

falência do sistema de justiça criminal e o crescimento geométrico da violência 

e da criminalidade, gerando, na sociedade, uma desesperada demanda por 

enfrentamento efetivo desse complexo fenômeno. 

Afinal, nosso sistema, em que pese algumas reformas, continua obsoleto, 

ineficaz e carcomido, sendo certo que a criminalidade dobrou nos anos 80 e 

triplicou nos anos 90 – e continua a expandir –, e a aumentar a cada dia a 

descrença nas instituições democráticas, inclusive com o complicador da 



influência da “mídia” sensacionalista mobilizando a opinião pública rumo a uma 

atitude fundamentalista que agrava o quadro e produz uma sensação geral de 

insegurança. 

Talvez seja possível a justiça restaurativa no Brasil, como oportunidade 

de uma justiça criminal participativa que opere real transformação, abrindo 

caminho para uma nova forma de promoção dos direitos humanos e da 

cidadania, da inclusão e da paz social, com dignidade. 
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