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RESUMO:  
 
Partindo-se da problematização dos conceitos atrelados à Justiça Restaurativa, da forma 
como se deu sua institucionalização na Nova Zelândia, como ela vem se desenvolvendo no 
Brasil e do modo como se concebe e se exerce a cidadania neste país, objetivou-se verificar 
se a abordagem restaurativa tem potencial para incitar formação de cidadãos responsáveis 
e consolidar uma cidadania substancial, bem como se atualmente é social e juridicamente 
viável adotar um Modelo Restaurativo de Justiça. Realizou-se uma análise teórica dedutiva 
interdisciplinar, baseando-se a reflexão em bibliografia nacional e estrangeira sobre Justiça 
Restaurativa, cidadania, tutela de conflitos e em dispositivos normativos nacionais. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
Alguns trabalhos visam afirmar a necessidade de implementação de um Modelo 

Restaurativo de Justiça recorrendo à leitura do Modelo Convencional a partir dos 

pressupostos que norteiam essa racionalidade. Logicamente a incompatibilidade entre 

ambos é ululante, afinal seus princípios orientadores são essencialmente diversos, ainda 

que seu objeto imediato seja, a princípio, o mesmo: a tutela de questões (conflituosas, ou 

não).  

Assim sendo, faz-se a seguinte reflexão: é justo analisar uma perspectiva sob a ótica 

de outra? No caso, sendo que o Modelo Convencional configura-se para atingir suas 

próprias metas, aos olhos dos restaurativistas certamente ele será taxado como inadequado 

(a recíproca é verdadeira). Entende-se então que a eficiência de ambas as propostas seria 

mensurável de forma mais adequada avaliando-se cada sistema a partir dele mesmo, de 
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suas incoerências internas e da relação que possuem com seu objeto, não mediante as 

imputações de ausência2.  

Para a realização das futuras problematizações recorreu-se à metodologia de análise 

dedutiva, dissecando-se conceitos temáticos amplos para problematiza-los a partir de 

diretrizes que regem a Justiça Restaurativa. Trata-se de pesquisa teórica interdisciplinar 

(dialogou-se com a sociologia, a criminologia e a história) e analítica baseada em 

bibliográfica nacional e estrangeira acerca de concepções e do exercício da cidadania 

(especialmente no Brasil), da tutela de conflitos e do Modelo Restaurativo de Justiça e sua 

Institucionalização, contando-se com a leitura de dispositivos legais nacionais.  

Permeando as reflexões e a comparação entre os modos de implementação da 

Justiça Restaurativa no Brasil e na Nova Zelândia estiveram as considerações sobre os 

desafios da adoção dessa perspectiva nesse país, seus possíveis impactos sociais e a 

tendência do direito brasileiro em explorar práticas autocompositivas. Nessa senda, 

objetivou-se averiguar se, diante das peculiaridades da cultura social e jurídica braseira 

seria viável implementar amplamente um Modelo Restaurativo de Justiça no país e se este 

teria potencial para ressignificar a forma como se concebe e se exerce cidadania no Brasil. 

 
 

2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

Algumas questões conceituais relevantes: 
 
 
Em “Giustizia Dialogica – Luci e ombre della Restorative Justice” Federico Reggio 

tratou dos princípios e formas de aplicação das práticas restaurativas, apontando que 

inexistiria na atualidade um conceito universal acerca do que é a Justiça Restaurativa 

(REGGIO, 2010, p. 21-22). A fim de não deixar o leitor sem referência alguma, o autor citou 

algumas das propostas de tal vertente que são geralmente tratadas pela doutrina, como: 

tornar a experiência da vítima um objeto de narração, apresentar-se como uma antítese à 

antropologia individualista (que desconsideraria a dimensão relacional do ser humano) e 

operar como prova de que o Estado não é necessariamente o único garantidor da ordem 

jurídica e social (REGGIO, 2010, p. 24-25, 28-29). 

Segundo o autor italiano as várias pespectivas dos doutrinadores não tornam claros 

todos os pressupostos da Justiça Restaurativa, mas é possível identificar elementos 

essenciais (REGGIO, 2010 p. 69). Dentre tais elementos fez-se alusão ao empoderamento 

dos envolvidos no conflito a partir do reconhecimento de que seu espaço/papel no rito 
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processual deve ser relevante, bem como que esses devem ser tratados como seres 

racionais e capazes e não objetos de intervenção. Nessa linha, ainda que a ausência de 

clareza conceitual complique a compreensão da temática, um consenso teórico poderia 

representar algo mais negativo, pois engessaria o debate de questões que talvez 

necessitem de maiores reflexões (REGGIO, 2010, p. 69, 72). 

Nessa senda, o que se oferecerá por ora é uma das definições possíveis acerca do 

conceito envolvendo o tema, sem a pretensão de esgotá-lo, para fins de nortear o leitor 

acerca dos pressupostos adotados no presente texto.  

Assim sendo, tem-se que a Justiça Restaurativa, em seu nível macro, representaria 

um paradigma (REGGIO, 2010, p. 17) em construção (TIVERON, 2014, p. 32), o qual 

espelharia uma particular concepção de Justiça, Conflito e Cidadania na medida em que 

oferece uma perspectiva a qual vislumbra o sujeito como ser capaz, comunicativo e racional 

a ponto de reconhecer que este pode atuar como protagonista na resolução de questões 

que lhe sejam pertinentes e, principalmente, que ele necessariamente deve possuir o poder 

de escolher se deseja, ou não, fazê-lo.  

Tony Marshall, Paul McCold e Ted Watchtel descrevem a Justiça Restaurativa como 

um processo no qual vítima e ofensor se reunem e em conjunto buscam uma solução para o 

conflito baseando-se no diálogo (CUNNEEN; HOYLE, 2010, p. 1-2). Tal definição, sob a 

lógica da divisão ora proposta, representa a Justiça Restaurativa em seu nível micro 

(procedimental), pois trata apenas da via operacional da questão, de práticas restaurativas. 

Essas práticas, por sua vez, correspondem à abordagem concreta destinada à 

operacionalização do tratamento de questões conflituosas, ou não3, cujo enfoque é o 

empoderamento das “partes de fato”  4 envolvidas no caso.  

A Justiça Restaurativa em nível macro então transcende uma mera alternativa 

procedimental de tutela de conflitos, podendo ser considerada uma visão que redefine a 

Justiça como ideal a ser atingido pela participação ativa e democrática dos envolvidos em 

uma questão e pela concepção de conflito como uma oportunidade de aprendizado. Tais 

envolvidos poderão vivenciar uma experiência de alteridade que oportunize a sua 

reconstrução como cidadãos capazes de modificar a realidade a sua volta. 

Em nível operacional, a abordagem restaurativa divide a responsabildade de 

resolução do conflito entre Estado (jurisdição) e cidadãos, possibilitando que terceiros 
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afetados pelos fatos, ou pessoas que possam colaborar com dinâmica, participem dos 

círculos de solução de conflito representando a “comunidade” atingida por este.  

A título de ressalva, em “Um olhar crítico sobre o papel da comunidade nos 

processos restaurativos”, Fernanda Rosemblatt apontou que o ideal comunitário é invocado 

sob pretexto de que a comunidade: “falaria a mesma língua das partes”, teria sido afetada 

pelo conflito, poderia enriquecer as reflexões e auxiliar os envolvidos com o cumprimento de 

eventual termo de consenso (por aumentar o controle social informal) (2014, p. 45-46, 48-

49). Ressalta, contudo, que tais premissas ainda não foram verificadas empiricamente. O 

otimismo em relação a tal entidade abstrata poderia incorrer na desconsideração de riscos, 

como os envolvidos diretos no caso perderem relevância na condução da abordagem, ou 

sofrerem com a imposição de valores externos, ou constrangimentos (ROSEMBLATT, 2014, 

p. 50,57). Rosemblatt então refletiu se é possível falar-se em “comunidade” em um contexto 

social moderno no qual, segundo Hudson, as relações são marcadas por “alianças instáveis 

e temporárias”, de modo que não se pode presumir que as pessoas realmente se conheçam 

ou estejam comprometidas com causas alheias (2014, p. 54,57). Nessa senda, citando 

Bauman, a autora afirma que seria mais adequado supor que a abordagem restaurativa 

contribua para a formação de uma comunidade estética, a partir do fortalecimento do vínculo 

entre as pessoas, do que pressupor que essa comunidade já existe previamente à 

realização dos círculos (ROSEMBLAT, 2014, p.56). 

Acerca do enfoque pelo qual se direcionam as práticas restaurativas, autores como 

Federico Reggio, dividem a abordagem restaurativa entre as categorias “maximalista” 

(proposta por Walgrave) e “purista” (proposta por McCold).  

A primeira operacionaliza-se tendo como elemento principal de pauta a reparação do 

dano perpetrado pela ofensa (foco no resultado), espelhando-se nos pressupostos da 

reparitive theory (da qual Reggio e Zehr são adeptos), a qual apregoa que o elemento 

fundamental da Justiça Restaurativa é reparação do dano pelo ofensor5 (REGGIO, 2010, 

p.102-103,114-115).  

A segunda, por sua vez, toma o diálogo, a voluntariedade, o consenso e a 

informalidade entre os envolvidos os diferenciais dessa abordagem (foco nos meios), 

definindo que qualquer resultado que provenha desta será oriundo do encontro desses 

(REGGIO, 2010, p. 110-111). Abarcadas nessa vertente estão a encounter theory 

(defendida por Mark Umbreit) e a transformative theory. A teoria do encontro estipula que a 

partir da interação os envolvidos teriam uma visão holística do ocorrido, vivenciando um 

momento de reflexão e conhecimento mútuo, garantindo-se a responsabilização do ofensor 

e tornando a experiência da vítima um objeto de narração (REGGIO, 2010, p. 100-101). A 
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teoria da transformação vai mais longe e defende que a experiência de interação nos 

moldes restaurativos transformaria a subjetividade do indivíduo, o qual poderia desconstruir 

dogmas culturais acerca das causas do crime e portaria seus aprendizados para âmbitos 

externos à dinâmica, afetando a rede relacional que o envolve (REGGIO, 2010, p. 101-102).  

Em “Debating Restorative Justice” C. Conneen e C. Hoyle problematizaram a comum 

polarização que se faz entre “ofendido” e “ofensor”, apontando-a como fator etigmatizador e 

reducionista. Esse encapsulamento de pessoas em conceitos que remetem a uma natureza 

circunstancial poderia fazer com que os facilitadores desconsiderem que os envolvidos no 

conflito possam ter transitado de uma categoria a outra no decorrer dos fatos, ou de sua 

história (CONNEEN; HOYLE, 2010, p. 132-133). Tais conceitos, portanto, estão carregados 

de preconceitos, de modo que parece prudente que sejam encaradas como designações 

fluídas, circunstanciais. Dessa forma evitar-se-ia estigmatizações, pois um suposto ofensor 

pode também, em algum momento, ter sido ofendido, e vice-versa.6  

 
 

Desenvolvimento histórico do sequestro institucional do conflito: 
 
 
Séculos atrás a organização social, bem como o número de pessoas no mundo, era 

diferente do que se verifica nos dias de hoje. A estruturação dos agrupamentos humanos em 

tribos ou pequenas comunidades na antiguidade acarretou diversas consequências no que 

tange à forma como os seres humanos se relacionavam. Em comunidades tribais, a 

sensação de pertencimento, a consciência coletiva, o conhecimento do outro e 

reconhecimento mútuo faziam-se mais presentes, pois todos estavam em constante 

interação e as questões individuais tinham maior potencial para afetar a coletividade. 

Os vínculos intersubjetivos entre pessoas, portanto, possuíam maior rigidez e cada 

indivíduo detinha em si uma relevância social maior, afinal a força das tribos residia principal 

em sua união e seus números (não muito significativos). É comum que se pense que as 

comunidades antigas resolviam seus conflitos internos com base apenas em dogmas 

religiosos e punições como ostracismo e morte. Não é impossível que alguns desses 

agrupamentos humanos adotassem tal padrão para a tutela de conflitos, mas seria ilógico se 

todos o fizessem, pois esse modelo os enfraqueceria ao reduzir seu contingente e 

estimularia a violência interna, pois “institucionalizaria” a sua prática (podendo desestabilizar 

a união do grupo). 

Os aborígenes (na América do Norte) (PINTO, 2005, p. 28) e os maoris (na Nova 

Zelândia) (MAXWELL, 2005, p. 279) conduziam a resolução de conflitos a partir de 

dinâmicas circulares de diálogo comunitário com base em princípios que colaborassem para 
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a formulação conjunta de soluções. Trata-se de abordagem essencialmente autocompositiva 

que primava pela preservação numérica da tribo e fortalecimento dos vínculos entre seus 

componentes. A comunidade participava e deliberava ativamente em tais círculos, os quais 

eram conduzidos por membros de maior prestígio. É importante ressaltar que na época, 

diante das dimensões dos agrupamentos humanos, um conflito entre duas pessoas detinha 

maior potencial de afetar as relações da comunidade como um todo. 

Com a expansão da civilização, consequência do aumento populacional, os 

membros desta não mais interagiam intensamente com todos os demais e, com a grande 

disponibilidade de mão de obra, o corpo social passou a suportar mais facilmente as perdas 

de seus componentes, cada vez mais fungíveis.  

Em sociedades mais extensas os desconhecidos tendem a ser tidos como meros 

organismos que partilham o mesmo espaço. Tal desumanização (deixar de conceber o outro 

na sua complexidade humana), antes difícil de ocorrer devido ao intenso contato entre os 

integrantes tribais, implicou na “irrelevantização” dos “estranhos”, abstrações sem nome 

nem face7. Esse processo histórico de fungibilização e desumanização foi acompanhado por 

uma necessidade de fortalecimento da coesão social, que influenciou na configuração dos 

atuais modelos de gestão de conflitos. 

Com os altos índices demográficos e as modificações em relação ao sistema 

socioeconômico e seus valores, as abordagens casuístas comunitárias foram substituídas 

por sistemas de tutela de conflitos de maior amplitude e que, diante da demanda, oferecem 

respostas padronizadas supostamente mais ágeis e previsíveis.  

Em “Conflict as property” Nils Christie analisou o fenômeno do sequestro da 

titularidade do conflito do ofendido e do ofensor por parte do plano institucional. A 

consagração da transferência gradativa dessa titularidade deu-se sob o manto de 

legitimação da legalidade (WEBER, 1995, p. 350-351). Nessa perspectiva o foco do direito 

penal deixou de ser o dano material perpetrado pela ofensa e se tornou a agressão abstrata 

à norma jurídica (ZEHR, 2008, p. 78). A vítima do dano perdeu seu espaço no conflito para o 

Estado, reduzindo-se a complexidade da situação conflituosa a abstrações normativas de 

cunho tecnicista, incompreensíveis aos leigos (ACHUTTI, 2012, p. 16). Desse modo o 

ofendido tornou-se uma “nota de rodapé no processo penal” (ZEHR, 2008, p. 79) e o conflito 

se transformou em uma propriedade do plano institucional, sendo tal sequestro 

acompanhado pela profissionalização dos resolutores do conflito (CHRISTIE, 1977, p. 3). 

                                                           
7
 CHRISTIE apontou que em sociedades industrializadas ocorre o fenômeno da “migração cotidiana”, ou seja, o 

fato dos indivíduos migrarem diariamente de um grupo de pessoas para o outro sem necessariamente criarem 
laços intersubjetivos com tais grupos. A única interação desses sujeitos com os citados agrupamentos, portanto, 
seria seu o ato de contemplá-los e depois deixá-los. Tal fenômeno é notado, por exemplo, ao se observar a 
interação entre os colegas de trabalho, vizinhos e pessoas que se cumprimentam nas ruas. Nessa linha, a 
desumanização, referidos termos seria acentuada pela segmentação social promovida pela divisão do trabalho e 
divisão da sociedade em classificações abstratas que reduzem a figura do indivíduo às características imputadas 
à casta que lhe é atribuída. (CHRISTIE, 1977, p 5-7). 



Esses constatações são revoltantes sob uma ótica restaurativa, mas, analisando o 

sistema por si mesmo, a pretensão Estatal é justamente manter a coesão social a partir de 

regras universalmente reconhecidas cuja a previsibilidade é essencial para a consolidação 

de um sistema pretensamente racional. Por essa razão, a necessidade de racionalização, 

fruto do Iluminismo, a vítima não ocupa papel relevante no processo. O contrário seria 

admitir o ingresso de elementos irracionais (emoções) no rito processual, os quais 

ameaçariam o a lógica processual prescritivo (tornando-a reflexiva) (ACHUTTI, 2012, p. 16), 

comprometeriam a previsibilidade do procedimento e colocariam em cheque a coesão social 

legitimada também no reconhecimento de que o Estado detém o monopólio do “direito de 

dizer o direito” (BOURDIEU, 2010, p. 212). 

 
 

Desafios e considerações sobre a implementação da Justiça Restaurativa no Brasil: 

 
 
A implementação institucional da Justiça Restaurativa começou há pouco tempo, 

sendo amplamente difundida na Nova Zelândia na década de 80. Com relação a esta 

experiência pioneira, cabem algumas considerações iniciais: 

i) A demanda por um Modelo Restaurativo de Justiça surgiu com as reivindicações 

do povo Maori, cujos jovens que cometiam atos infracionais eram encaminhados para a 

Justiça Convencional e seu povo não se sentia representado pelo formato processual 

imposto pelo Estado. Diante disso, o judiciário dialogou com os Maori e então se organizou 

a dinâmica de Conferências Familiares, a qual passou a ser adotada na área da judicial da 

infância quando maoris estivessem sob sua tutela (MAXWELL, 2005, p. 279-280). Os 

resultados foram tão positivos que a abordagem Restaurativa Circular se difundiu para 

outras áreas da justiça e hoje é oferecida como opção para adultos e até aqueles que não 

pertencem ao povo Maori (MAXWELL, 2005, p. 284-287). Tem-se então que a 

institucionalização da Justiça Restaurativa na Nova Zelândia se deu a partir de uma 

demanda (de cunho cultural) da base popular para as Instituições (de baixo para cima). 

ii) O sistema de justiça penal neozelandês, bem como a maioria dos sistemas que 

iniciaram a adoção da abordagem restaurativa, é baseado no common law, ou seja, é de 

matriz anglo-saxã, regido pelo princípio dispositivo, o que significa que a gestão das provas 

no processo é divida entre as partes (acusado e acusação) sendo que o juiz atua de modo 

inerte, apenas analisando o que lhe apresentado no processo (DA SILVEIRA FILHO, 26-27, 

34-35, 38). Nos EUA o processo penal é antecedido pelo plea bargaining, que implica na 

negociação entre acusado e acusação (Ministério Público) acerca do que será discutido no 

processo e o que réu assumirá como culpa sua (TIVERON, 2014, p. 389). Sem entrar no 

mérito dos riscos e implicâncias negativas desse approach, fato é que, sendo tal sistema 



jurídico regido também pelo princípio da oportunidade (o órgão acusador não é obrigado a 

denunciar o suspeito), nos EUA mais de 90% dos casos são finalizados apenas através 

desse processo de barganha em que acusado e acusação tem autonomia para decidir em 

conjunto o qual será o desfecho do caso (TIVERON, 2014, p.389). Ainda que a figura da 

vítima também fique delegada ao segundo plano nesse sistema, fato é que as partes (em 

sentido técnico) tem maior independência dentro do processo e, em países de origem anglo-

saxã, diante da cultura neoliberal fortemente presente na cultura popular, o Estado tende a 

ser menos intervencionista, de modo que a iniciativa privada possui maior autonomia. 

Observa-se que o sistema processual penal brasileiro, ainda que contenha 

elementos do sistema acusatório, possui feições essencialmente inquisitórias, fornecendo 

ao juiz poder para produzir provas e ser o principal protagonista no processo. Mais além, o 

Estado Brasileiro é historicamente intervencionista e paternalista, o que também influencia 

na configuração do modo de se exercer cidadania e, consequentemente, na delegação de 

responsabilidades (recorrer a um terceiro para que “resolva” o conflito). 

Segundo Catherine de Vitto e Philip Oxhorn, em países onde a sociedade civil é 

fraca, a cidadania é refletida em direitos cuja amplitude espelha as assimetrias da estrutura 

social, garantindo-se o direito de reinvindicação e participação política a grupos sociais que 

já os possuem e mantendo-se a exclusão dos segregados (2005, p. 190). Com relação ao 

Brasil, James Holston concluiu que a cidadania brasileira é formalmente inclusiva (requisitos 

legais mínimos para o reconhecimento formal como cidadão), mas substancialmente 

exclusiva (a efetivação de direitos fundamentais do cidadão não é democrática, 

desfavorecendo as classes sociais mais humildes) (2008, p. 3, 28-30, 63-64). 

André Giamberardino apontou que se deve considerar o risco de cooptação do 

discurso restaurativista pela lógica economicista regida pelo princípio da eficiência, o que 

poderia transformar a inovação em apenas mais uma forma alternativa de desafogar o 

judiciário (2015.186-187). Tratando das desigualdades sociais, das diferenças entre “capitais 

simbólicos” e da “guetização”, a qual segrega as realidades diversas, o autor abordou a 

dificuldade que seria prostrar um integrante da periferia com alguém da classe média, por 

exemplo, cujas realidades e linguagens são diferentes (GIAMBERARDNO, 2015, 188). 

Ainda sim, observou-se que o potencial da abordagem restaurativa de desconstruir os 

muros invisíveis entre as pessoas e aproximá-las a partir da criação de vínculos pelo 

diálogo, tornaria a última ressalva algo superável (GIAMBERARDNO, 2015, 189).  

Com essas ressalvas, institucionalizar uma abordagem alienígena, oriunda de países 

com perspectiva cultural, conduta estatal, sistema processual e noção de cidadania diversas 

da brasileira, como enxertar esse órgão de outra espécie no organismo jurídico Brasileiro? 

Ora, tal pergunta parece menos assustadora quando se leva em consideração: 



 i) Que apesar das questões de autonomia e credibilidade do cidadão serem, a 

princípio, mais presentes nos Estados anglo-saxões, estes também contam com 

perspectivas sociais punitivistas, como a law and order, e com grandes populações 

carcerárias, o que não impediu a implementação da proposta restaurativa; 

ii) Que a Constituição Brasileira em seu preâmbulo dispõe que o Estado deve 

corresponder a um Estado Democrático destinado a assegurar a justiça como um dos 

“valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida (...) com a solução pacífica das controvérsias" (indo de 

encontro à lógica restaurativista) (BRASIL, 1988). Embora o Código de Processo Penal 

Brasileiro tenha reproduzido muito do conteúdo do fascista Codice Rocco (1930), marcado 

pelo princípio inquisitivo (SILVEIRA, 2012, p. 2), a Constituição desenha um sistema 

processual penal que se aproxima do acusatório. Observa-se um movimento do Legislativo 

e Judiciário brasileiros no sentido de se direcionarem soluções mais autocompositivas para 

os conflitos, vide: a) o Novo Código de Processo Civil (CPC) que prevê logo em seu art. 2º 

que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual de conflitos (BRASIL, 

2015); b) a lei 9.099/1995, que prevê a possibilidade de realização conciliação e de 

transação penal em seu art. 60; c) a  Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de 

Justiça que prevê a criação dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos e a atual Resolução 225 de 2016, a qual organizou a forma como o Judiciário 

deve operacionalizar as abordagens restaurativas em seu âmbito; 

iii) Que assim como na Nova Zelândia, o Brasil também iniciou a institucionalização 

da Justiça Restaurativa na área infracional da infância, mais especificamente em Caxias do 

Sul, na década passada. Hoje o país conta com mais de um Núcleo de Justiça Restaurativa, 

aplicando a abordagem também em escolas (socializando crianças em sua lógica). No 

Paraná, em Ponta Grossa, são realizados círculos restaurativos para lidar, inclusive, com 

casos de abuso sexual e violência doméstica, demonstrando que o potencial da metodologia 

pode também se expandir para os demais âmbitos do Direito Penal. 

No Brasil, portanto, fez-se o caminho inverso, a Justiça Restaurativa partiu como 

uma ideia do plano Institucional para ser aplicada no seio de uma sociedade não socializada 

para o diálogo e o exercício do protagonismo. Trata-se de um intruso paradigmático, o que, 

requer que seu manuseio cauteloso, a fim de que a ideia não se perca, ou se engesse. 

O potencial da abordagem restaurativa no Brasil é enorme. Como expressão de um 

sistema casuístico de “micro justiça” (não coincidente com o portentoso aparato estatal) a 

Justiça Restaurativa possibilitaria o desenvolvimento de uma sinergia entre cidadãos e 

Estado ao passo que ambos, em suas respectivas esferas micro e macro, promoveriam e 

conduziriam a resolução de conflitos. Essa atuação conjunta acarretaria no maior 

engajamento dos cidadãos na resolução de problemas enfrentados pela Justiça Estatal e, 



consequentemente, no aumento de sua inclusão nas estruturas jurídica e política nacionais, 

visto que esses influenciariam a promoção da “justiça” e fortaleceriam, desse modo, a 

democracia (DE VITTO; OXHORN, 2005, p. 196, 199). 

Luiza Maria de Carvalho observou que a Justiça Restaurativa ampliaria o exercício 

democrático ao permitir ao cidadão atuar ativamente na resolução dos próprios conflitos e 

ainda como “embaixador social”8. Nessa senda, o Estado poderia se pautar nas demandas 

sociais identificadas em círculos, implementando políticas públicas regionais e cujo êxito não 

apenas contribuiria para sanar a controvérsia concreta entre os envolvidos no conflito, mas 

evitar que outras controvérsias do gênero ocorressem (DE CARVALHO, 2005, p. 214-216). 

A abordagem restaurativa, portanto, além de depender do provimento de serviços públicos e 

atendimentos multidisciplinares para cumprir com sua missão emancipatória, operaria como 

vetor de orientação de políticas públicas por vezes necessárias para a resolução de 

questões as quais implicariam na prática de condutas geradoras de mais. Para esse fim, 

seria interessante que o Judiciário partilhasse dessa nova ferramenta com o Executivo e 

Legislativo, o que vem sendo feito, por exemplo, em Caxias do Sul –RS9. 

Por fim, enquanto o paradigma se afirma perante a seara dos atos infracionais e 

crimes de menor potencial ofensivo, é importante que não se perca o foco de avanço de tal 

perspectiva para outras áreas, em especial a do Direito Penal, cujas experiências no exterior 

vêm demonstrando êxito. Logicamente, diante das incompatibilidades culturais e sistêmicas, 

a implementação seria gradativa, mas o terreno é fértil para que os óbices10 sejam 

superados. Em pesquisa pretérita defendeu-se que o início da adoção da abordagem na 

seara penal poderia se dar pelo campo dos crimes culposos, diante de suas peculiaridades 

inerentes (próprias do tratamento legal direcionado a tais crimes, como a possibilidade de 

substituição da pena de reclusão por pena restritiva de direitos, bem como o grau, mais 

ameno, da sanção penal) e eventuais (relacionadas com a repercussão social e relacional 

dos efeitos desses crimes, com a forma como a mídia os trata, a inexistência do fator medo 

como óbice à aproximação entre ofensor e vítima, a maior probabilidade de remorso e 

reconhecimento do fato como uma injustiça por parte do ofensor, etc.) (FISCHER DA SILVA, 

                                                           
8
 Com tal termo visou-se designar os indivíduos que, ao abdicarem da confidencialidade que rege a abordagem, 

poderiam auxiliar o Estado na identificação de problemas sociais mais amplos que tenham contribuído para a 
configuração do seu conflito. 
9 A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul (RS) promulgou a Lei Municipal n° 7.754 de abril de 2014 
instituindo o “Programa Municipal de Pacificação Restaurativa”. Ver: CAXIAS DO SUL. Câmara dos Vereadores. 
Lei n° 7.754, de abril de 2014. Caxias do Sul, 2014. 
10

 Um dos grandes óbices que se levanta com relação à adoção da abordagem restaurativa na seara penal é o 

princípio da obrigatoriedade da propositura da ação penal quando esta for pública e incondicionada. Contestando 
tal princípio Raquel TIVERON aponta inexistência de previsão legal expressa acerca da obrigatoriedade e afirma 
que a atuação do Ministério Público estaria vinculada somente diante da indisponibilidade do interesse público 
(2014, p. 389). A autora nega a necessidade de observação do referido princípio em respeito ao princípio da 
legalidade. O Art. 24 do Código de Processo Penal determina  que “nos crimes de ação pública esta será 
promovida por denúncia do Ministério Público (...)” (BRASIL, 1941), dessa previsão é razoável concluir, como fez 
a autora, que apenas se estabeleceu o fato da ação pública incondicionada ser de competência exclusiva do 
Ministério Público, porém não que esse estaria obrigado a propô-la (TIVERON, 2014, p.389-390). 



2014, p. 4,13), mas com os atuais avanços, especialmente na área da violência doméstica, 

é provável que em pouco tempo tal extensão ocorra.  

A título de exemplo, observa-se que há quase uma década o Projeto de Lei 7.006 de 

2006 tramita pelo Senado e sua eventual aprovação, sem entrar no mérito de seus defeitos, 

permitiria a ampla e irrestrita adoção da abordagem restaurativa para qualquer crime no 

Brasil quando houvesse consenso de vítima (ou família desta), Ministério Público e ofensor. 

 
 
3. CONCLUSÃO 
 
 

Concluindo-se a análise, apesar das incompatibilidades iniciais entre a abordagem 

restaurativa e a cultura social e jurídica brasileira, a análise dedutiva das categorias da 

Justiça Restaurativa em seus fundamentos e diretrizes, somados às experiências incipientes 

nacionais, demonstra que há um grande potencial transformador com relação a tal modelo e 

à integração sócio-institucional (Cidadãos, Executivo, Legislativo e Judiciário). Ao incentivar 

a participação democrática, responsável e ativa das pessoas, a Justiça Restaurativa está 

apta a redefinir a forma de se exercitar a cidadania no Brasil, tornando-a substancial e 

colaborando para a formação de cidadãos críticos e proativos, sendo socialmente viável sua 

implementação gradativa, devendo-se respeitar as peculiaridades culturais brasileiras e 

evitando que a positivação precoce as abordagem engesse o seu desenvolvimento.  
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