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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como temática a aplicabilidade, função e execução 

da justiça restaurativa, como alternativa às penas privativas de liberdade. 

O direito penal mínimo muitas vezes é esquecido frente a direito penal 

fortemente sancionador, sustentado pela sociedade que não vislumbra mais 

soluções para a criminalidade crescente e, assim, aceita qualquer resposta rápida e 

forte, mesmo que traga, na prática, apenas uma ilusão de segurança. 

Com efeito, o direito penal máximo, não mostra redução na criminalidade e a 

aplicação da norma se mostra cada vez mais banalizada, com descrédito em sua 

função de prevenção geral, frente a tantos tipos penais, penas altíssimas e tanta 

impunidade. 

Em muitas situações, um mero pedido de desculpas confere mais benefícios 

aos envolvidos e evita com que se mova todo o aparato judiciário. 

Será analisada a justiça restaurativa, como alternativa às sanções impostas, 

trazendo números menores de novos crimes, cometidos pelo mesmo indivíduo, 

quando aplicada e, consequentemente, uma ressocialização mais adequada e 

comprovada. 

 

 

 

Palavras-Chave: Justiça Restaurativa – mediação – ressocialização. 
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ABSTRACT 

 

The topic of this paper is the applicability, function and execution of restoring 

justice, as an alternative to imprisonment.    

Often, the minimum penal law is not considered regarding strongly sanctioned 

penal law, supported by society, which does not see any more solutions to the 

growing criminality, and thus accepts any quick and strong response, even if in 

practice it brings just an illusion of safety.    

Indeed, the maximum penal law does not show reduction of criminality, and 

the application of the rule is getting more and more trivial, with discredit in its function 

of general prevention, concerning so many criminal kinds, high penalties, and so 

much impunity.    

In many situations, a mere apology brings more benefits to the ones involved, 

and avoids that the whole judicial apparatus is moved. The restoring justice will be 

analyzed as an alternative to the sanctions imposed, bringing a smaller recidivism 

when applied, and consequently, a more adequate and proved resocialization.         

  

Keywords: Restorative Justice – Mediation – Resocialization. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Observamos claramente uma falência da pena de prisão, onde seus 

objetivos principais e mais dignos não se cumprem, a prevenção do crime e 

ressocialização do indivíduo.  

Aplicar o Direito Penal de maneira intensa e a qualquer ofensa não 

demonstra bons resultados, a justiça restaurativa parece  apresentar-se com mais 

relevância a partir da constatação de que maiores penas apenas refletem em maior 

população carcerária, e não em menor criminalidade. 

A pena privativa de liberdade, na prática, traduz índices de reincidência 

assustadores, custos altíssimos para o Estado, afrontas claras à dignidade da 

pessoa humana no cumprimento da pena, efeitos sociológicos e psicológicos 

nefastos e a criminalidade ascendente.  

Todo esse conjunto faz com que os legisladores e operadores do direito 

busquem alternativas ao sistema carcerário, dentre elas, explicita esse trabalho, a 

justiça restaurativa. 

A presente dissertação propõe uma alternativa viável ao sistema 

puramente retributivo atual, uma análise de uma alternativa à pena de prisão, 

desonerando o cárcere e contemplando o princípio da dignidade da pessoa humana, 

muitas vezes ferido em nossos presídios.  

Analisar-se-á a eficiência da justiça restaurativa em diversos casos, 

objetivando-se não só a satisfação do Estado que detém o monopólio do poder 

punitivo, mas também as partes envolvidas no litígio, observando mais qual tipo de 

delito foi cometido, o envolvimento da vítima, sociedade e ofensor. 

Para comprovar essa alternativa proposta, diversos projetos foram 

lançados, e apresentam índices que não podem ser olvidados por um Direito Penal 

moderno e eficiente. 
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Em São Caetano do Sul, Guarulhos, São Paulo, Salvador etc., foram 

recolhidos índices de acordos entre as partes, cumprimento do estipulado e até de 

ressocialização dos acusados, mostrando, no resultado final, não só uma alternativa 

viável, como também uma das mais interessantes saídas para redução da 

criminalidade, da população carcerária, diminuição da estigmatizarão das partes 

envolvidas e solução mais justa e adequada de conflitos. 

Trata-se de um processo voluntário e relativamente informal, podendo ser 

utilizadas diversas técnicas, de mediação, conciliação e transação, para se alcançar 

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. 
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2. PRINCÍPIOS RELACIONADOS À JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Inicialmente, se faz necessária uma pequena introdução sobre princípios. 

Conforme leciona José Afonso da Silva, “princípios são ordenações que irradiam e 

imantam os sistemas de normas”.1 

Segundo Bandeira de Mello, princípio é mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 

normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão 

e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, 

no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.2 

São enunciados de profunda significação ética, política, jurídica ou ideológica, 

que sustentam, como os pilares de uma obra, o conjunto da construção jurídica. 

Como enunciações valorativas amplas, permitem o conhecimento da longitude, da 

latitude e da profundidade do ordenamento jurídico de direito positivo, oferecendo, 

indiretamente, as referências para a apuração e compreensão do grau de 

desenvolvimento político, social e cultural da nação. Por meio deles se expressa a 

forma como o Estado e a sociedade foram organizados bem como a ideologia que 

sustenta o poder político, numa simbiose perfeita com as mensagens subjacentes 

que propalam3. 

No tocante à Justiça Restaurativa, os princípios se tornam fundamentais para 

a criação a aplicação de uma legislação específica ao tema, norteando as diretrizes 

e garantias fundamentais a serem seguidas. 

Temos, assim, os princípios como verdades ou juízos fundamentais, que 

servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados 

em sistema de conceitos relativos a dada porção da realidade. Às vezes também se 

denominam princípios certas proposições que, apesar de não serem evidentes ou 

                                                           

1
 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. p. 92.  

2
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito administrativo. p. 747-748. 

3
 BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. P. 25. 
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resultantes de evidências, são assumidas como fundamentos da validez de um 

sistema particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessários.4 

Com efeito, os princípios a seguir expostos guardam afinidade intrínseca com 

a Justiça Restaurativa e sua possível aplicação. 

 

2.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

Trata-se de metaprincípio e suprapenal, reconhecido pela Carta Magna de 

1988 como um dos fundamentos da República, também referido na Declaração 

Universal dos Direitos Humano e no Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e 

Políticos, o que demonstra sua importância. 

É de fundamental importância a existência e aplicabilidade dos princípios, 

seja na criação ou aplicação das normas e, nesse contexto, a dignidade da pessoa 

humana se torna vetor principal. 

Quanto à importância dos princípios, nos leciona NUCCI, que nos campos 

penal e processual penal, com maior razão, a primazia dos princípios deve ser 

respeitada, vez que lida, diretamente, com a liberdade individual e, indiretamente, 

com vários outros direitos fundamentais (vida, intimidade, propriedade, integridade 

física etc.) 5. 

No mesmo sentido: 

“Eles representam o núcleo essencial da matéria penal, servindo de alicerce 
ao edifício conceitual do delito, limitando o poder punitivo do Estado, 
salvaguardando as liberdades e os direitos fundamentais do indivíduo, 
orientando a política legislativa criminal, bem como oferecendo pautas de 
interpretação e de aplicação da lei penal conforme a Constituição e as 
exigências próprias de um Estado Democrático de Direito. Em suma, 
servem de fundamento e de limite à responsabilidade penal”.

6
 

 

                                                           

4
 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 60 

5
 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais penais e processuais penais. p. 38. 

6
 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. V. 1. p. 138. 
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Temos, assim, que “princípios são ordenações que irradiam e imantam os 

sistemas de normas”. 7 

Desse modo, tendo em vista as liberdades e garantias fundamentais, os 

princípios norteiam, tanto os criadores quanto os executores das normas, limitando o 

jus puniendi estatal, possibilitando, inclusive, que o operador do Direito deixe de 

aplicar uma norma, por afrontar um princípio. 

Nesse prisma, JUAREZ TAVARES, mostra que a proteção à dignidade 

funciona como parâmetro ao legislador na configuração dos tipos, bem como na 

determinação da responsabilidade pelo seu cometimento. Com base nela, a ordem 

jurídica não pode tomar o cidadão como simples meio, mas como fim.8 

Especificamente, em relação à justiça restaurativa, garante aos envolvidos 

um tratamento mais adequado e condizente com o conflito causado, evitando o 

cárcere, quase que sempre em condições desumanas e, por outro lado, deixa de 

movimentar todo o superlotado sistema judiciário.  

Nesse contexto, o Princípio da Dignidade Humana se apresenta como 

alicerce e vetor de todos os outros princípios, o que demonstra sua real importância. 

Versa sobre um mínimo essencial para a vida e desenvolvimento de um ser 

humano, resguardando os direitos mais intrínsecos e inerentes do indivíduo. 

Sobre o tema, nos demonstra BARROSO: 

"Dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de valores 
civilizatórios incorporados ao patrimônio da humanidade. O conteúdo 
jurídico do princípio vem associado aos Direitos fundamentais, envolvendo 
aspectos dos direitos individuais, políticos e sociais. Seu núcleo material 
elementar é composto do mínimo existencial, locução que identifica o 
conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e 
indispensável ao desfrute da própria liberdade”. 

9
  

 

                                                           

7
 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. p. 92.  

8
 TAVARES, Juarez. Critérios de seleção de crimes e cominação de penas. Revista brasileira de 

ciências criminais. Vol. 1, p. 75.  
9
 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: Fundamentos de uma 

dogmática constitucional transformadora. p. 335 
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Ainda, SHECAIRA aduz sobre a ligação do princípio e o estado Democrático 

de Direito: 

“Sem o respeito incondicional pela dignidade da pessoa humana não se 

pode falar em Estado Democrático de Direito, nem em Direito Penal afinado 

com os valores inerentes a esse Estado. No âmbito penal, afirmou o autor, a 

principal tarefa dentro do Estado Democrático de Direito é a constante 

revisão da função punitiva, consoante a observância de critérios restritivos 

da necessidade ou não de punir. Para que o sistema penal não sofra 

distorções arbitrárias, lesivas à dignidade da pessoa humana, deve-se ter 

em conta o movimento de descriminalização, de reconhecimento dos 

princípios da adequação social e da insignificância, bem como da procura 

por medidas alternativas à prisão”.10 

 

Assim, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 

distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram ao indivíduo tanto 

contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.11 

 

2.2 Princípios Constitucionais Penais 

 

Inicialmente, trataremos dos Princípios Constitucionais Penais que possuam 

interligação com a Justiça Restaurativa. 

 

                                                           

10
 SHECAIRA. Sérgio Salomão. Prestação de serviços à comunidade: alternativa à pena privativa de 

liberdade. p. 9.  

11
 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. 5ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 62.   



23 

 

 

 

 

 

2.2.1 Princípio da Intervenção Mínima 

 

Lançadas as primeiras considerações, veremos adiante quando e de que 

maneira o Direito Penal deve intervir para tutelar bens jurídicos. Inicialmente o 

conceito e destinação da intervenção mínima é muito bem explicitado por Guilherme 

de Souza Nucci: 

“O direito penal não deve interferir em demasia na vida do indivíduo, 
retirando-lhe autonomia e liberdade. Afinal, a lei penal não deve ser vista 
como a primeira opção (prima ratio) do legislador para compor os conflitos 
existentes em sociedade e que, pelo atual estágio de desenvolvimento 
moral e ético da humanidade, sempre estarão presentes.”(...)”O direito 
penal é considerado ultima ratio, isto é, a última cartada do sistema 
legislativo, quando se entende que outra solução não pode haver senão a 
criação de lei penal incriminadora, impondo sanção penal ao infrator.” (...) 
“Enfim, o direito penal deve ser visto como subsidiário aos demais ramos do 
direito. Fracassando outras formas de punição ou de composição de 
conflitos, lança-se mão da lei penal para coibir comportamentos 
desregrados, que possam lesionar bens jurídicos tutelados”.

12
  

 

Continua o autor sobre o tema: 

“Caso o bem jurídico possa ser protegido de outro modo, deve-se abrir mão 

da opção legislativa penal, justamente para não banalizar a punição, 
tornando-a, por vezes, ineficaz, porque não cumprida pelos destinatários da 
norma e não aplicada pelos órgãos estatais encarregados da segurança 
pública. Podemos anotar que a vulgarização do direito penal, como norma 
solucionadora de qualquer conflito, pode levar ao seu descrédito. 
Enfim, o direito penal, deve ser visto como subsidiário aos demais ramos do 
direito. Fracassando outras formas de punição e de composição de 
conflitos, lança-se mão da lei penal para coibir comportamentos 
desregrados, que possam lesionar bens jurídicos tutelados”. 13 

 

                                                           

12
 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, p. 44. 

13
 NUCCI, Guilherme de Souza.  Código penal comentado. p. 52-53 e 47. 
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De uma situação de fato, pode advir consequências jurídicas de natureza 

diversa, civil, penal, ou administrativa, todas as quais redundarão desdobramentos 

procedimentais próprios e compatíveis com a respectiva natureza.14  

Nesse contexto, temos que o Estado deve sustentar o controle social 

baseado no direito penal, somente quando outras sanções, que não penais, já 

tenham atuado neste controle de forma totalmente ineficaz.  

Somente devem ser criminalizadas as condutas que, efetivamente, obstruam 

o satisfatório conviver da sociedade. Desta forma, o princípio da intervenção mínima 

pode significar tanto a abstenção do direito penal de intervir em certas situações 

(seja em função do bem jurídico atingido, seja pela maneira com que veio a ser 

atacado) – o que lhe dá o traço fragmentário – como também a sua utilização em 

termos de último argumento. Neste caso o sistema punitivo é chamado a interceder 

de forma subsidiária. Somente quando não haja outros instrumentos de controle 

social (que vão do direito administrativo à família) eficazes’’15  

 A justiça restaurativa também se correlaciona com esse princípio, embora 

não deixe de considerar as condutas como criminosas, as trata de um modo mais 

brando na aplicação da pena, algo mais próximo a uma pena civil ou administrativa, 

mostrando que, alguns crimes, poderiam nem mesmo estar sob a tutela penal, mas 

sim resolvido em outras searas.  

Segundo a ultima ratio, a intromissão do Direito Penal apenas poderá ocorrer 

quando for absolutamente necessária, restringindo-se a um mínimo imprescindível, 

na medida em que for capaz de ter eficácia 16. 

Não obstante, Claus Roxin define: 

                                                           

14
 BECHARA, Fábio Romazzini. In: BLAZEK, Luiz Maurício Souza & MARZAGÃO JR, Laerte I. (org.). 

Mediação – Medidas Alternativas para Resolução de Conflitos Criminais. São Paulo: Quartier Latin, 

2013. P. 50. 

15
 BIANCHINI, Alice. Pressupostos Materiais Mínimos da Tutela Penal, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2002. p.54. 

16
 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 148 
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“A proteção de bens jurídicos não se realiza só mediante o Direito Penal, 
senão que nessa missão cooperem todo o instrumental do ordenamento 
jurídico. O Direito Penal é, inclusive, a última dentre todas as medidas 
protetoras que devem ser consideradas, quer dizer que somente se pode 
intervir quando falhem outros meios de solução social do problema – como 
a ação civil, os regulamentos de polícia, as sanções não penais etc. Por 
isso se denomina a pena como a “Ultima ratio" da política social e se define 
sua missão como proteção subsidiária de bens jurídicos"

17
. 

 

Assim é que a natureza da fragmentariedade do Direito Penal trata de um 

limite material do jus puniendi, de natureza político-criminal, que tem a sua origem 

no princípio da intervenção mínima. Novamente Roxin nos mostra que o direito 

penal é de natureza subsidiária: 

 “somente se podem punir as lesões de bens jurídicos e as contravenções contra 

fins de assistência social, se tal for indispensável para uma vida em comum 

ordenada. Onde bastem os meios do direito civil ou do direito público, o 

direito penal deve retirar-se"18  

 

De acordo com Rogério Greco “o princípio da Intervenção Mínima, ou ultima 

ratio, é o responsável não só pela indicação dos bens de maior relevo que merecem 

a especial atenção do Direito Penal, mas se presta, também, a fazer com que ocorra 

a chamada descriminalização”.19 

As vertentes da intervenção mínima, assim, nos servem atualmente de dois 

modos básicos, de um lado, orientando o legislador na seleção dos bens mais 

importantes e necessários ao convívio em sociedade; de outro, também servindo de 

norte ao legislador para retirar a proteção do Direito Penal sobre aqueles que, no 

passado, gozavam de especial importância, mas que hoje, com a evolução da 

sociedade, já podem ser satisfatoriamente protegidos pelos demais ramos do 

ordenamento jurídico.  

                                                           

17 ROXIN, Claus. Derecho Penal. T.I, p. 65. (tradução. Diego Manuel Luzón Pena, Miguel Diaz – 

Problemas funcionais de direito penal). 

18
 _____. Problemas Fundamentais de Direito Penal, Lisboa: Ed. Vega, p. 28. 

19
 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – parte geral. 4ª edição. p. 52. 
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Nos dizeres de Guilherme de Souza Nucci sobre o tema:  

“[...] ponto fulcral no tocante ao princípio da intervenção mínima é assegurar 
a eficiência do Estado, quanto ao seu braço penal, reservando-se a atuação 
da justiça criminal somente aos casos de maior relevo. Se houvesse 
intervenção penal em quase todos os conflitos, inexistiria força policial 
suficiente, muito menos promotores e juízes aptos a enfrentar o volume de 
casos, gerando frustração e impunidade.  
Reservar a força estatal judiciária para lesões aos bens jurídicos de maior 
relevo traz eficiência e positiva produção aos órgãos governamentais 
encarregados da segurança pública.” 

20
 

 

Ressalta-se, nesse ponto, a importância da justiça restaurativa que, embora 

não descriminalize condutas, desafoga o judiciário, evitando toda a estigmatização e 

burocracia de um longo processo criminal, se apresentando, do mesmo modo que o 

JECRIM, como uma alternativa para que alguns conflitos se resolvam rapidamente e 

que o judiciário possa se concentrar melhor em crimes mais graves. 

Desse modo, sendo o direito penal o mais violento instrumento normativo de 

regulação social, particularmente por atingir, pela aplicação das penas privativas de 

liberdade, o direito de ir e vir dos cidadãos, deve ser ele minimamente utilizado. 

Numa perspectiva político-jurídica, deve-se dar preferência a todos os modos 

extrapenais de solução de conflitos. A repressão penal deve ser o último instrumento 

utilizado, quando já não houver mais alternativas disponíveis”.21 

 

2.2.2 Princípio da Proporcionalidade 

 

O princípio da proporcionalidade significa que a pena deve guardar relação 

de harmonia com o ilícito causado, ou seja, uma proporção entre o desvalor da ação 

praticada pelo agente e a sanção a ele infligida. 

Beccaria já destacava:  

                                                           

20
 NUCCI, Guilherme de Souza. Prostituição, lenocínio e tráfico de pessoas: aspectos constitucionais 

e penais. p. 109.  

21
 COPETTI, André. Direito Penal e Estado Democrático de Direito, p.87. 
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“Entre as penalidades e no modo de aplicá-las proporcionalmente aos 
delitos, é necessário, portanto, escolher os meios que devem provocar no 
espírito público a impressão mais eficaz e mais durável e, igualmente, 
menos cruel no corpo do culpado”. 

22
 

 

Na visão de Guilherme de Souza Nucci, não teria sentido o estabelecimento 

de sanções exageradas para crimes considerados de menos importância, nem a 

previsão de penas ínfimas para aqueles tipos penais que visam proteger bens 

jurídicos de vital relevo. 23 

Roxin defende que a utilização, pelo Estado, de sua espada mais afiada 

quando outras medidas de política social puderem proteger igualmente ou até 

mesmo com mais eficácia um determinado bem jurídico representa uma vulneração 

da proibição do excesso.  

O caráter fragmentário do Direito Penal também é depreendido do princípio 

da proporcionalidade: como o Direito Penal possibilita as mais duras de todas as 

intromissões estatais na liberdade do cidadão, somente pode intervir quando outros 

meios menos duros não apresentarem êxito suficiente.24 

Segundo LUIGI FERRAJOLI, no âmbito de Direito Penal a proporcionalidade 

pode ser examinada sob os seguintes aspectos:  

“a) primeiramente, como pré-determinação, sendo dirigida ao 

legislador no momento da criação do tipo penal e da 

cominação abstrata das penas mínimas e máximas;  

b) após, como determinação, sendo dirigida ao magistrado na 

fixação da pena em concreto; 

 c) por fim, pós determinação, devendo ser aferida na fase de 

execução de pena”. 25 

 

Nos dizeres de Canotilho:  

                                                           

22
 BECCARIA, Cesare Bonesana, Marquês de. Dos delitos e das penas. p. 49. 

23
 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. p. 41. 

24
 ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. p. 65. 

25
 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. p. 366-377.  
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“A medida adoptada para a realização do interesse público deve ser 
apropriada para a prossecução do fim ou fins a ele subjacentes. 
Consequentemente, a exigência de conformidade pressupõe a investigação 
e a prova de que o acto do poder público é apto para e conforme os fins 
justificativos da sua adoção”.

26
 

 

Vale ressaltar que a proporcionalidade deve guiar tanto o legislador na 

elaboração das leis, quanto o aplicador do Direito na aplicação das penas em 

concreto e considerando que o Direito Penal afeta direitos fundamentais, a 

intervenção apenas será considerada proporcional se tiver como escopo evitar 

lesões a direito também fundamentais, ou, pelo menos, interesses indispensáveis 

para a sociedade. É preciso analisar se a violência a ser analisada pelo Estado não 

será mais danosa que a punição da conduta indesejada. Quanto maior for a 

intervenção, maior deverá ser o valor do bem jurídico a ser protegido pelo Direito 

Penal.27 

As penas são proporcionais à gravidade do delito, quer na sua fase 

cominatória, nos textos abstratos da lei, quer na sua fase de aplicação pelo juiz, 

existe relativa proporcionalidade entre a maior ou menor potencialidade lesiva da 

infração e a respectiva pena.28 

Muitos crimes, como por exemplo, o furto, em muitos casos a vítima sequer 

deseja a prisão do ofensor. A simples devolução do bem, uma pequena indenização, 

ou até mesmo um pedido de desculpas, podem facilmente solucionar a lide, de 

forma muito mais proporcional a um delito sem violência ou grave ameaça, que 

dificilmente atinge terceiros. 

 

 

                                                           

26
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. p. 382. 

27
 MACHADO, Fábio Guedes de Paula; OLIVEIRA, Daniela Fernandes de. O princípio da 

proporcionalidade no Direito Penal: controle de legitimidade e limitação de intervenção estatal. 

Revista dos tribunais. v. 904, p. 431. 

28
 GARCIA, Basileu. Medidas de segurança. Revista da Faculdade de Direito – USP, São Paulo, vol. 

40, 1945, p. 221.   
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2.2.3 Princípio da Responsabilidade Pessoal 

 

Também conhecido como princípio da personalidade da pena, ou da 

pessoalidade da pena, significa que a pena não pode passar da pessoa do 

condenado. 

Previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, no art. 5º, XLV, 

com o clássico mandamento: “nenhuma pena passará da pessoa do condenado.”. 

O próprio Código Penal, no seu art. 13, desde 1940, já estipula que o crime 

somente é imputável a quem lhe deu causa. 

Nesse sentido, BOSCHI: 

“Este princípio é expressão da lenta evolução dos povos. Constatou da 
Declaração dos Direito do Homem, de 1789, foi reeditado na Declaração 
dos direito Humanos, de 1948, e, em nosso meio tem base constitucional”.

29
 

  

 NUCCI aborda o tema, definindo-o: 

“Significa que a punição, em matéria penal, não deve ultrapassar a pessoa 
do delinquente. Trata-se de outra conquista do direito penal moderno, 
impedindo que terceiros inocentes e totalmente alheios ao crime possam 
pagar pelo que não fizeram, nem contribuíram para que fosse realizado”.

30
 

 

 Embora o princípio limite a aplicação da pena ao infrator, é obvio que alguns 

reflexos da aplicação da pena cheguem a outras pessoas, como por exemplo, a 

família do acusado que contava com a renda recebida por ele, que, encarcerado, 

perde sua fonte de subsistência. 

 Neste sentido RENÉ ARIEL DOTTI, na “realidade prática, os efeitos morais e 

materiais da infração penal vão além da pessoa do seu autor para se transmitirem, 

não raro, as demais pessoas que com ele convivem”.31 

                                                           

29
 BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. p. 48. 

30
 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, p. 12. 

31
 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal – Parte Geral. p. 440. 
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 Desse modo, a aplicação de penas restaurativas diminui o reflexo causado 

pelo encarceramento, afinal, para o apenado é mantido o contato com a família, 

trabalho e sua rotina habitual. 

 

2.3 Princípios Constitucionais Processuais Penais 

 

Neste item, a ênfase se da abordagem dos princípios constitucionais sob o 

enfoque processual penal.  

A ausência de legislação no tocante à Justiça Restaurativa impossibilita, por 

hora, na sua real aplicação. Temos, em prática, “projetos pilotos” que, conforme 

apresentado mais a frente, já mostram ótimos resultados. 

Para o verdadeiro emprego de práticas restaurativas, deverão ser respeitadas 

não somente as regras penais, mas também as processuais penais, como a 

presunção de inocência, devido processo legal etc. 

 

2.3.1 Princípio do Devido Processo Legal 

 

A Constituição Federal, ao dispor sobre as garantias individuais, estabelece, 

em seu art. 5º, inciso LIV, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal. 

Assim, para a aplicação da Justiça Restaurativa, apesar da discricionariedade 

das partes e do mediador na resolução do conflito, deverá haver legislação 

delimitando as bases dessa mediação.  
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Deve-se assegurar, portanto, a existência de formas instrumentais 

adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê 

a cada o que é seu, segundo os imperativos da ordem jurídica.32 

Observamos, assim, que tal princípio oferece proteção material e formal. 

Nesta esteira, leciona Guilherme de Souza Nucci:  

“No primeiro encaixa-se o princípio da legalidade, basicamente, além dos 
demais princípios legais. Quanto ao prisma processual, cria-se um espectro 
de garantias fundamentais para que o Estado apure e constate a culpa de 
alguém, em relação à prática de crime, passível de aplicação de sanção. Eis 
por que o devido processo legal coroa os princípios processuais, chamando 
a si todos os elementos estruturais do processo penal democrático, valendo 
dizer, a ampla defesa, o contraditório, o juiz natural e imparcial, a 
publicidade, dentre outros, como forma de assegurar a justa aplicação da 
força estatal na repressão aos delitos existentes.”

33
 

 

Em síntese, o devido processo legal é o princípio reitor de todo o arcabouço 

jurídico processual. Todos os outros derivam dele.34  

 

2.3.2 Princípio do Contraditório 

 

Previsto, constitucionalmente, ao lado da ampla defesa, no inciso LV, do art. 

5º, da Constituição Federal, como garantia aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral.  

Traduz-se como a paridade de armas entre as partes, ou seja, a defesa não 

pode sofrer restrições, mesmo porque o princípio supõe completa igualdade entre 

                                                           

32 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37ª Ed. 2014. p. 378.   

33
 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 5ª Ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 62/63.   

34
 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 16ª Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009. p. 5. 
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acusação e defesa, uma e outra estão situadas no mesmo plano, em igualdade de 

condições.35 

Segundo Feitoza, é a ciência bilateral (ao autor e ao réu) dos atos e termos 

do processo e na possibilidade de contrariá-los, tendo as partes a ocasião e a 

possibilidade de intervir no processo, apresentando provas, oferecendo alegações, 

recorrendo das decisões etc.36  

Desse modo, as garantias constitucionais de igualdade, inafastabilidade do 

controle judicial, da ampla defesa, do contraditório, enfim, do devido processo legal, 

deverão ser interpretadas de forma a conduzir à efetividade do processo, sem 

perder de vista a sua função de instrumento a serviço da ordem constitucional e 

legal, e a serviço do Estado de Direito de cunho democrático-social.37 

Fulcral ressaltar que, no tocante à Justiça Restaurativa, a acusação sede 

espaço para a vítima, em que passa a ser parte sempre presente nos processos 

restaurativos. 

 

2.3.3 Princípio da Ampla Defesa 

 

 Constitui-se, basicamente, como o direito da parte de contestar ou justificar 

sua atitude, assim como as acusações que lhe são imputadas. 

Princípio de real importância para a Justiça Restaurativa, pois possibilita ao 

acusado expor seus motivos e à vítima seus anseios para a solução da lide. 

Em que pese a ampla defesa desdobra-se nas garantias da autodefesa e da 

defesa técnica, para a Justiça Restaurativa, justamente pelo objetivo de compor os 

danos, a defesa técnica não é obrigatória. 

                                                           

35
  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 49.   

36
 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal – teórica, crítica e práxis. 6ª Ed. Niterói: Impetus, 

2009. p. 143. 

37
 CARVALHO, Márcia Dometila Lima. Fundamentação Constitucional do Direito Penal. Porto Alegre: 

Fabris, 1992. p. 85.   
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A autodefesa significa a participação pessoal do acusado no contraditório, 

apresentando sua versão dos fatos e defendendo-se dos fatos narrados. A defesa 

técnica, por sua vez, constitui a guarida dada ao acusado por um advogado. 

Conclui-se, até esse momento, que a Justiça Restaurativa, assim como 

qualquer medida no âmbito penal, deve se balizar em preceitos constitucionais, cuja 

observância revela-se indispensável, sob pena de não ser aceita no ordenamento 

jurídico vigente.   
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3. HISTÓRICO 

 

3.1 Das Penas 

 

Não há como traçar um caminho das penas até os dias atuais, senão aquele 

intrinsecamente ligado ao Direito Penal, desse modo, com o surgimento do ramo 

jurídico do direito ligado aos crimes, surge também a punição. 

O Direito Criminal costuma ser conceituado como ramo do Direito Público 

positivo que define os crimes e contravenções e estabelece as penas e as medidas 

de segurança. Antes do Direito Positivo houve um Direito Criminal costumeiro, onde 

as reprimendas eram estabelecidas de acordo com as forças individuais da vítima e 

de seus parentes. Era a época da vingança privada. 

Nesse prisma: 

“O direito comparado revela que o ponto de partida da historia da pena 
coincide com o ponto de partida da historia da humanidade. Em todos os 
tempos, em todas as raças ainda as mais rudes ou degeneradas, 
encontramos a pena como o malum passionis quod inflingitur propter malum 
actionis, como uma invasão na esfera do poder e da vontade do indivíduo 
que ofendeu e porque ofendeu as esferas de poder e da vontade de 
outrem”.

38
 

Forçoso reconhecer que, principalmente nessa época primitiva, a religião se 

fazia presente, e as tribos temiam muito mais as penas impostas pelos seus Deuses 

do que aquela pelos homens. 

Era fase em que o Direito Penal se sustentava por totens e tabus, 

respeitados ao máximo por receio de pena retributiva contra o infrator e, 

principalmente, que essa pena seria aplicada pelos Deuses. 

Sem dúvida, a primeira espécie de pena real aplicada que tivemos 

aconteceu com base na vingança, esta, inicialmente, se deu na forma privada, 
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 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal – Parte Geral. p. 200. 
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sendo retribuição familiar ou tribal contra aquele infrator que, de algum modo, não 

respeitou o costume ali presente. 

Essa vingança, segundo DUEK MARQUES, “tinha por finalidade a 

destruição simbólica do crime, como forma de purificar a comunidade contaminada 

pela transgressão”39 

Essa fase se estendeu até o século XVIII, e poderia incluir como apenado 

não somente o transgressor, como toda sua tribo ou comunidade. 

Não havia, desse modo, uma correlação proporcional entre o crime cometido 

e a pena aplicada, tampouco a pessoalidade, podendo a vingança por delitos leves 

tomar proporções muito maiores, ficando a cargo da vítima ou de sua família a 

escolha da sanção, de acordo, também, com seu poder e hierarquia na comunidade. 

Nessa época surgia o fenômeno interessante chamado “vingança de 

sangue”, onde, por muitos anos, os membros de uma família estiveram obrigados a 

vingar o homicídio de um dos seus com a morte de indivíduos da família do 

agressor. 

No mesmo prisma, para infratores de dentro da comunidade, havia a “perda 

da paz” ou “banimento”, que consistia na expulsão do criminoso do grupo e, sem 

meios de sobreviver sozinho, na maioria das vezes resultava a morte do indivíduo. 

Tínhamos penas de purificação perante os Deuses, penas de cunho moral, 

de expulsão da tribo, de castigos físicos ou até a morte citada. 

Obviamente que, ante a lacuna legislativa, a insegurança jurídica era 

enorme, sendo que determinado tipo de infração poderia receber qualquer tipo de 

pena. 

Ante a observância do extermínio de diversas tribos, a vingança passa a ter 

algum tipo de limitação entre as comunidades. 
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 DUEK MARQUES, Oswaldo Henrique. Fundamentos da Pena. p. 9. 
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Um dos mais antigos registros da América do Sul é da região da atual 

Bolívia, em 500 a.C., onde os Tiwanaku adotaram uma espécie de Código, com 

mandamentos do “Rei Sol”, que eram superiores às demais regras como uma 

Constituição, onde cinco crimes estavam sujeitos à pena de morte: sedução, furto, 

roubo, estupro e vadiagem.40 

Interessante notarmos que, com o avanço da civilização, marcos e fatos 

históricos considerados repugnantes hoje em dia, na época foram significativos 

progressos nas punições.  

A escravidão, por exemplo, é tida como um avanço no sentido de não mais 

praticar o canibalismo ou a morte do inimigo, sendo que tinha duas características 

básicas, trazia sofrimento para o infrator e, com seu trabalho, indenizaria a vítima. 

As primeiras tabulações de leis escritas que temos registro são do Código de 

Hamurabi, estabelecendo crimes e suas respectivas sanções. A escrita foi gravada 

em uma coluna de pedra (diorito negro), que ficava exposta para que todos 

pudessem ter acesso à escrita cuneiforme da lei. 

O rei Hamurabi (aproximadamente em 1.700 a.C41) estabeleceu, pela 

primeira vez na história, um limite claro para a vingança privada, através da Lei de 

Talião, de onde extrai-se o famoso provérbio “olho por olho, dente por dente”, sendo 

um marco no Direito Penal no tocante a proporcionalidade das penas. 

Já entre 1.300 e 800 a.C. passamos a fase da “vingança divina”, onde o 

fundamento da pena não era somente o mal praticado, mas também o caráter 

purificador e regenerador da alma. 

Nesse período, foi editado o Código de Manu, com algumas disposições 

observadas até os dias atuais na região da Índia. Ele separa a sociedade em castas, 

o que deve ser aceito desde o nascimento, sendo que as penas e crimes se 

alteravam conforme a posição hierárquica dos envolvidos.  

                                                           

40
 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Lendas e Tradições das Américas. p. 12. 

41
 http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hamurabi em 25/04/2014 as 22:10h. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hamurabi
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Embora de caráter divino, a crueldade das sanções não cessou, assim, em 

nome de “Deus”, diversas barbáries foram feitas, mas havia relativa 

proporcionalidade entre o pecado e a vingança. 

Com a formação de comunidades maiores, a vingança passa a ter caráter 

público, geralmente controlada pelo Estado, que na época era representado pelo 

soberano. 

Pouco se alterou a crueldade da pena nessa época, mas já havia alguns 

traços da responsabilidade pessoal, não se estendendo a pena para a família do 

infrator. 

Por volta de 1800 inicia-se o período humanitário, marcado por estudiosos 

que contestavam os ideais absolutistas e propunham reforma na aplicação das leis 

penais.  

Nesse contexto, sem dúvida, Beccaria se destaca e traz os primeiros traços 

formais de individualização, proporcionalidade, dignidade e funcionalidade, como 

destaca Nucci: 

“O destino da pena era a intimidação pura, o que terminou saturando muitos 
filósofos e juristas, até que, com a obra de Cesare Beccaria (Dos delitos e 
das penas, 1764), nascia a corrente de pensamento denominada escola 
clássica. Contrário à pena de morte e às penas cruéis, pregou BECCARIA o 
princípio da proporcionalidade da pena à infração praticada, dando relevo 
ao dano que o crime havia causado à sociedade. O caráter humanitário 
presente em sua obra foi um marco para o direito penal, até porque se 
contrapôs ao arbítrio e à prepotência dos juízes, sustentando que somente 
leis poderiam fixar penas, não cabendo aos magistrados interpretá-las, mas 
somente aplicá-las tal como postas. Insurgiu-se contra a tortura como 
método de investigação criminal e pregou o princípio da responsabilidade 
pessoal, buscando evitar que as penas pudessem atingir os familiares do 
infrator, o que era fato corriqueiro até então. A pena, segundo defendeu, 
além do caráter intimidativo, deveria sustentar-se na missão de regenerar o 
criminoso. Nesse período, havia o predomínio de duas teorias contrapostas: 
teoria da retribuição (absoluta) e teoria da prevenção (relativa). A primeira 
(CARRARA, ROSSI, KANT, HEGEL, entre outros) defendia que a pena 
tinha finalidade eminentemente retributiva, voltada ao castigo do criminoso; 
a segunda (BECCARIA, FEUERBACH, CARMIGNANI, entre outros) 
entendia que a pena deveria ter um fim utilitário, consistente na prevenção 
geral e especial do crime”.
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Em contraposição, surge a escola positiva, encabeçada por Cesare 

Lombroso e sua famosa obra, O homem delinquente (1876), acompanhado por seus 

discípulos Enrico Ferri (1856 – 1929) e Rafael Garófalo (1851 – 1934). Negaram 

veementemente o livre-arbítrio e acreditavam ser o criminoso um “doente”, portador 

de anomalias que o levavam ao atavismo. 

Assim, o Direito Penal passou por crescente avanço na sua escrita, 

formalização e criação de regras e princípios, passando, principalmente: pelos 

Gregos; Romanos (monarquia, república e império); pelo direito Germânico (ou 

Direito Bárbaro); Direito Canônico (inquisição); passando ao Direito Penal comum 

(solidificação dos três últimos); Idade Moderna; até chegarmos nos Clássicos, 

Escola Positiva e, enfim, as teorias mais atuais, como a nova defesa social, 

garantismo, abolicionismo, Direito Penal do inimigo, assim como Direito máximo e 

mínimo. 

 

3.2 Da Justiça Restaurativa 

 

Não nos parece certo definir um momento exato da criação da Justiça 

Restaurativa, o que temos, em verdade, são traços desse modelo de aplicação do 

Direito, que aparecem em diversas regiões e legislações ao longo da história. 

A justiça restaurativa não é a criação da modernidade ou pós-modernidade, 

já que a restauração é um processo existente nas mais antigas sociedades e ainda 

vigente em diversos sistemas sociais e comunitários. Na modernidade, o Estado, 

dentro da estrutura atual, foi concebido deitando suas raízes em Hobbes, Rousseau 

e Locke e a concentração da resolução dos conflitos com a razão iluminista, 

sepultou qualquer forma de resolução de litígio por método não científico.43  
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Ao longo do tempo, o encarceramento vem mostrando-se ineficaz e, apesar 

de ser a única opção concreta que temos para determinados crimes, outras vias 

devem ser buscadas, estudadas e, principalmente, testadas empiricamente, como 

no caso da Justiça Restaurativa, sendo demonstrado mais à frente no presente 

trabalho, como alternativa plenamente viável. 

Os primeiros preceitos históricos do tema parecem acontecer por meio da 

chamada Justiça Comunitária, onde ocorriam práticas de técnicas não-judiciais de 

resoluções de conflitos menos graves, ficando o Estado afastado dessas questões, 

tendo liberdade os membros das comunidades na resolução desses conflitos. 

Segundo Pallamolla44 não devemos pensar que, apesar de utilizar técnicas 

não-legais e mais primitivas, essa Justiça comunitária se baseie em práticas 

violentas e arbitrárias, como a vingança da comunidade contra o infrator. Muitas 

resoluções de conflitos se mostram mais eficazes, rápidas e até menos 

estigmatizantes que um processo criminal, seja para vítima ou autor. 

Antes da ‘justiça pública’, não teria existido tão somente a ‘justiça privada’, 

mas, mais amplamente, práticas de justiça estabelecidas consensualmente nas 

comunidades e que operavam através de processos de mediação e negociação, em 

vez da imposição pura e simples de regras abstratas.45 

Importante destacarmos, nesse contexto, o trabalho de Howard Zehr sobre a 

Justiça comunitária, discorrendo sobre o processo de justiça retributiva que já 

estamos condicionados a aceitar sem questionar, muitas vezes até o exigimos como 

forma de “justiça”, o que não passa, de fato, da mais clara vingança pelo mal 

perpetrado.46 
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Indaga-nos o autor se realmente o sistema retributivo nos oferece soluções 

satisfatórias, se realmente damos importância às partes envolvidas e se a solução 

elencada é a mais adequada ao caso concreto, afinal não é de hoje que as 

pequenas comunidades buscam resolver seus conflitos muitas vezes sem recorrer 

ao Estado. 

No mundo contemporâneo47 a Justiça Restaurativa tem como marco de 

implantação as décadas de 70 e 80 nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Este 

movimento inspirou-se em antigas tradições pautadas em diálogos pacificadores e 

construtores de consenso oriundos de culturas africanas e das primeiras nações do 

Canadá e da Nova Zelândia. 

Verificou-se na década de 80, a sociedade Navajono Arizona, México e Utah 

um modo diverso de aplicação das normas. A norma apresenta outro aspecto, além 

do valor coercitivo, um conceito mais ampliado de estilo da vida, com instituições 

como partícipes na resolução de conflitos e não necessariamente como elementos 

que exercem apenas a autoridade. Dentre seus ensinamentos, aplicam a 

solidariedade, interdependência e mutualidade como ponto de partida na resolução 

de seus conflitos. 

Na sociedade Maori na Nova Zelândia, devido à preocupação crescente 

sobre a forma pela qual as instituições tratavam seus os jovens e as crianças, 

porquanto muitos eram retirados dos lares, do contato com suas famílias e a da 

própria comunidade, através das decisões dos sistemas de Justiça Juvenil, surgiu à 

época, após muitas exigências, um processo diferenciado, culturalmente adaptado, 

para os Maoris, e soluções às famílias sem recursos a possibilidade de cuidar de 

suas próprias crianças, mesmo que infratoras. 

Em 1989, foi aprovado o Estatuto das Crianças, na Nova Zelândia, as 

famílias passaram a arcar com a responsabilidade primária sobre as ações, aliado a 

outras formas de assistência. Tornou-se um processo abrangente, pois visava incluir 
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todos os envolvidos e os representantes dos órgãos estatais. Foi nesse contexto que 

o papel da vítima ressurge participando das decisões, e juntos, como em um grupo 

familiar, traçando objetivos da própria reparação da vítima e da reintegração à 

sociedade.48 

A teoria da justiça restaurativa surgiu à mesma época em que essa 

legislação foi aprovada, porém logo tornou-se evidente que os valores de 

participação, reparação e reintegração à sociedade refletiam o novo sistema de 

justiça juvenil da Nova Zelândia. Em especial, observou-se no processo no grupo 

familiar um mecanismo eficaz que poderia ser aplicado dentro do sistema de justiça 

tradicional para prover novas alternativas e o melhor acesso à Justiça.49 

Desde 1999, o uso de práticas de justiça restaurativa na Nova Zelândia 

alcançou outros níveis, com o desenvolvimento, pela polícia, de processos de 

encaminhamento alternativo para responder a infrações relativamente sem 

gravidade cometidas por jovens, assim como a aplicação da justiça restaurativa no 

sistema tradicional, trabalho feito também pelo NECRIM aqui no Brasil, que vem 

mostrando avanço destacável. 

Em consonância, no Canadá, o processo restaurativo originou-se nos 

métodos tradicionais aborígenes de resolução de conflitos. A superpopulação 

carcerária de origem aborígene, a notória desvantagem econômica e a 

marginalização em relação à sociedade dominante canadense, demandou uma 

abordagem mais adequada e aplicação das práticas restaurativas, posto que a 

população aborígene não reconhecia os valores e métodos do sistema tradicional de 

justiça. 

Importante avanço foi alcançado no tema com a criminologia, porquanto seu 

método empírico demonstrou poucas soluções efetivas no processo retributivo. A 
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Criminologia Crítica, principal precursora desse estudo, tem como fundamento a 

intrínseca nocividade da intervenção penal (pois a pena não cumpre o seu papel de 

ressocialização), maior complexo de mecanismo dissuasório e a possibilidade de 

ampliar o âmbito da intervenção, antes circunscrita ao infrator potencial, incidindo 

em outros elementos do cenário criminal. Esse fundamento tem como principal meta 

esclarecer o real impacto da pena em quem a cumpre e fazer a sociedade perceber 

que o crime não é um problema exclusivo do sistema legal, e sim de todos.50 

A crítica traz consigo a Teoria do Etiquetamento ou Labeling Approach, 

Teoria Estigmatizante da Justiça Penal, de Harold Garfinkel e as ideias dos efeitos 

estigmatizantes causados pela sujeição ao julgamento, defendidas por Howard 

Becker e Edwin Lemert. 

Neste passo, já nos anos 70, surgem a Criminologia Marxista (defendendo 

que, com o fim do sistema capitalista, os crimes desaparecerão) e o Abolicionismo 

Penal.51 Tais temas ganharam relevância principalmente no norte da Europa, em 

países que observaram diminuição da taxa de criminalidade com investimentos em 

educação e segurança,  

Os estudiosos à época estavam focados nos pequenos crimes. Ocorre que, 

nos anos 80, há um aumento significativo no cometimento de delitos, principalmente 

no crime organizado envolvendo o contrabando de álcool (época da lei seca nos 

EUA), drogas, terrorismo etc., fazendo com que a Criminologia Crítica entrasse em 

crise nos anos 80. 

Somente no final dos anos 90, após um grande intervalo de reflexão e sem 

uma criminologia presente, surge a Criminologia de Integração, que estuda o crime 

como acontecimento global: comportamento delituoso do agente, a justiça penal e a 

                                                           

50
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vítima. Esta Criminologia tem uma perspectiva diferente dos pensamentos 

anteriores, que apenas olhavam para o "agente" do crime. Com esse novo 

pensamento surge a ideia de Justiça Restaurativa, que a cada dia vem ganhando 

terreno em vários países. 

 

3.3 Evolução da justiça restaurativa no sistema brasileiro 

 

No Brasil, sua aplicabilidade ainda é mínima, mas os poucos projetos 

implantados e aprovados mostram resultados extremamente importantes para 

alterações significativas na política criminal nacional. 

Muitos seminários e debates sobre o tema foram feitos na década de 90, 

porquanto os dados científicos de aplicação do tema mostraram-se essenciais para 

sistemas penais que buscam uma alternativa ao sistema carcerário, porém somente 

em meados de 2000 que sua aplicação prática ocorreu. 

Desse modo, formalmente, os primeiros testes foram aplicados em 2004, 

através do Ministério da Justiça, em conjunto com o Programa das Nações Unidas 

para Desenvolvimento (PNUD). Nesse momento, três projetos pilotos de Justiça 

Restaurativa foram aprovados: Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre-RS, 

Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São Caetano do Sul-SP, e Juizado 

Especial Criminal do Núcleo Bandeirantes-DF. 52 

Em 2005 ocorreu o I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, realizado 

em Araçatuba-SP, com a presença de destacados estudiosos sobre o assunto. A 

partir daí, o tema passou a ser tratado com mais ênfase e abordado pelos principais 

doutrinadores do país. 

Na sequência, em junho de 2005, ocorreu em Brasília, promovido pelo 

Ministério da Justiça, um Seminário Internacional sobre o tema. Neste encontro 
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foram reunidos teóricos e operadores da Justiça Restaurativa do Canadá, Nova 

Zelândia, Chile, Argentina e Brasil. 

Atualmente, diversos projetos encontram-se implantados e apresentam 

importantes índices de reconciliação e ressocialização, desafogando o sistema 

judiciário e agradando muito mais as partes envolvidas, como veremos mais a 

frente. 
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4. JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

4.1 Conceito 

 

Trata-se de um modelo de política criminal, que busca a solução de conflitos 

através da conciliação e restauração da situação, onde reúne os afetados pela 

conduta ilícita, em um local controlado por mediador, onde compartilham seus 

motivos, anseios e perspectivas, para de forma justa e conjunta, através do diálogo, 

buscar a melhor solução, respeitando a dignidade dos prejudicados. 

Por ser uma nova teoria, sua implantação e definição ainda não é unânime, 

conforme explicita Slakmon, De Vitto e Gomes Pinto:  

“Como é um paradigma novo, o conceito de justiça restaurativa ainda é algo 
inconcluso, que só pode ser captado em seu movimento de construção. 
Trata-se de um conceito intrinsecamente 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”. 

53
 

 

Ainda assim, podemos retirar três pressupostos básicos da Justiça 

restaurativa: a reparação do dano causado, a participação das partes interessadas e 

transformação dos envolvidos, seja o ofensor, o ofendido, a sociedade ou, até 

mesmo, o próprio Estado.  

Sobre o tema, na visão de Carla Zamith Aguiar: 

“A Justiça Restaurativa parte do seguinte pressuposto: o crime ou o ato de 
violência causa danos às pessoas e aos relacionamentos, portanto, 
entende-se que não só a vítima e o transgressor são afetados, como 
também toda a comunidade. O enfoque é dado às necessidades que 
surgem a partir do ato. Substitui-se a pergunta ‘quem cometeu o ato 
criminoso?’ por ‘quais as necessidades que surgiram a partir desse ato?’”.

54
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Ainda, segundo Gordillo Santana, pode-se conceituar a Justiça Restaurativa 

desta forma: “se trata de um proceso por el cual todas las partes que tienen um 

interés en uma determinada ofensa se jutan para resolverla colectivamente y para 

tratar sus implicaciones de futuro”.55 

Segundo Howard Zehr: 

"O que a Justiça Restaurativa oferece não é só uma nova prática de justiça, 
mais um olhar diferente de crime e um novo objetivo para justiça: o crime é 
visto como uma fonte de prejuízo que deve ser reparado. Além disso, o 
dano essencial do crime é a perda de confiança, tanto ao nível interpessoal 
e social. O que as vítimas e as comunidades precisam é ter sua confiança 
restaurada. A obrigação fundamental do delinquente é mostrar que eles são 
confiáveis. O objetivo da justiça deve ser para incentivar este processo. O 
objetivo primordial da justiça, então, deveria ser o restabelecimento da 
confiança. A tentativa de conseguir isso em ambos os níveis pessoal e 
social pode fornecer um guarda-chuva unificador para a nossa resposta ao 
crime. Ao invés de substituir outros, os objectivos mais tradicionais, que se 
tornaria a principal consideração na sentença, oferecendo razões e limites 
para a aplicação de metas, como a incapacitação e punição."

56
 

 

Não se busca mais saber a pena que iremos aplicar, mas sim o que fazer 

para restaurar a situação e, para isso, pode-se aplicar técnicas de mediação, 

conciliação e transação. 

O crime, assim, não é mais concebido como uma violação contra o Estado 

ou como uma transgressão a uma norma jurídica, mas como um evento causador de 

prejuízos e consequências. Uma tendência relativamente recente no decorrer da 

Justiça Restaurativa propõe reconstruir a noção de crime, especificando que o crime 

é mais que uma transgressão para uma norma jurídica.57 

Não obstante, a Justiça Restaurativa volta sua atenção a outros focos, que 

não a pena e o criminoso, trazendo ao processo reconciliador o ofendido, e tratando 

ambos de forma pacificadora, buscando a melhor conciliação dos conflitos. 
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Envolve, assim, ativamente e de forma colaborativa, a vítima, o agressor e a 

comunidade, para que sejam mencionados os danos causados e o modo como 

estes serão reparados, se apresentando como uma nova filosofia para atender o 

conflito penal. 

Consiste no processo para responder o delito, baseado na reparação, até 

onde seja possível, do dano causado pelo delito à vítima, admitindo o infrator a 

responsabilidade e facilitando a comunicação entre eles, submetido ao consenso de 

ambos. 58  

Destarte, tratar de “justiça restaurativa” implica, necessariamente, em tratar 

de restauração. Restauração da vítima, do ofensor, do dano originado do delito, dos 

interesses comunitários reflexamente atingidos pela prática da infração penal. 

Restauração como preocupação com a construção de uma sociedade melhor no 

futuro e não, apenas, como punição de fatos pretéritos.59  

Não se olvide a importância desse método no tocante a possibilidade do 

acusado se reconciliar com a vítima e, até mesmo, eximir sua culpa com a 

sociedade, pois, ao contrário do cárcere, os procedimentos restaurativos buscam a 

reeducação dos indivíduos para o convívio em sociedade. 

No sistema penal tradicional, a infração parece merecer apenas uma 

“vingança”. Assim, o Direito Penal trata do passado, o que aconteceu e como punir, 

não se importando com a vítima ou a comunidade, na redução da criminalidade, 

tampouco na possibilidade de reparação do injusto causado, salvo raras exceções. 

O controle estatal de todo procedimento e ainda, de toda execução da pena, 

mostra-se ineficaz no combate à criminalidade, tornando o Direito Penal uma 

simples ferramenta de retribuição que, embora na maioria das vezes proporcional, 

não deixa de ser simples retribuição. 
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Nesse sentido: 

“Justiça restaurativa implica, portanto, partir d espaço tradicionalmente 
usado para a estigmatização, vingança e punição e ressignificá-lo como o 
espaço da reflexão, da reparação e de arrependimento canalizado para a 
reconstrução do que foi danificado com o conflito. Essa nova proposta de 
acesso à justiça deve romper com a cultura do individualismo, do 
adversarial. Deve reconhecer a potencialidade das soluções construídas 
coletivamente e a força da cooperação para o objetivo comum de resolver o 
conflito, que atinge toda a sociedade; e isso passa pela necessidade de 
repensar os papéis de vítima e de ofensor no âmbito da discussão para a 
solução do conflito”. 

60
 

 

 

4.2 Aplicabilidade 

 

Os poucos projetos existentes mostram resultados significantes, porém, 

devido à falta de financiamentos, apoio e divulgação, muitos deles fecham as portas. 

Por outro lado, a prática da Justiça Restaurativa é incentivada, inclusive, 

pelo CNJ por meio do Protocolo de Cooperação para a difusão da Justiça 

Restaurativa, firmado em agosto com a Associação dos Magistrados Brasileiros 

(AMB). A introdução da prática atende à Resolução CNJ n.º 125, que estimula a 

busca por soluções extrajudiciais para os conflitos61, porém falta, ainda, muito 

investimento por parte dos Governos. 

Os índices de reincidência são até sete vezes menores que aqueles 

apresentados pela política criminal atual, chegando a alguns casos em 90% de 

acordos, sem que haja reinteração delitiva pelo autor. 

Porém, vale ressaltar que, por ser um processo democrático, a Justiça 

Restaurativa não tem sua aplicação irrestrita, ou seja, deve se limitar aos casos de 

crimes menos graves e, ainda, quando as partes optem por esse método de 

resolução. 
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Ao compararmos o uso do diálogo e a mera imposição de uma pena, 

percebemos a vantagem que, tanto vítima, quanto agressor podem obter. A primeira 

expressando suas emoções, e o segundo, com a possibilidade de conscientização.62 

Por outro lado, a forte criminalidade faz com que a sociedade busque 

qualquer tipo de resposta rápida para o crime, mesmo que isso não diminua o 

número de crimes. A apresentação de novas sanções, cada vez mais fortes, parece 

acalentar aqueles que buscam “justiça”, quando, na verdade, o que temos é  pura e 

simplesmente uma forte retribuição nos poucos casos em que a lei é aplicada. 

O que aumenta a preocupação é o poder executivo prometendo enrijecer as 

leis e aumentar as penas para combater a criminalidade e garantir a segurança, 

quando, na prática, nem mesmo a pena de morte, nos países que foi aplicada, 

alterou o número de crimes. 

Milhares de pessoas são enviadas aos presídios todos os anos, na 

esmagadora maioria pobres, e, o que mais assusta, é saber que grande parcela 

desses infratores voltarão às ruas oferecendo mais perigo do que quando entraram 

no sistema carcerário. 

A preocupação inicial deveria se voltar à aplicação efetiva da lei, e não o 

enrijecimento das penas, afinal, impunidade é algo que altera significativamente a 

criminalidade. 

 

 

4.2.1 Mediação 

 

A mediação penal consistente no “dialogo entre autor do fato tido como 

criminoso e a vítima auxiliador por um terceiro imparcial, que buscam a solução da 

controvérsia” 63. 

                                                           

62
 LARRAURI, Elena. Tendencias Actuales de la justicia restauradora. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, n. 51, 2004, p. 444. 

63
 CALMON, Petronio. Fundamentos da mediação e da conciliação, cit., p. 253. 
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Segundo BECHARA, a mediação tem como fundamento a pacificação social 

e a participação popular no gerenciamento dos conflitos e no próprio sistema de 

justiça, democratizando o acesso à Justiça, que não se confunde com o acesso ao 

Poder Judiciário.64 

A própria Constituição Brasileira, mesmo que de forma tímida, sinalizou, no 

capítulo do Poder Judiciário, a importância na criação dos juizados especiais 

criminais, a solução negociada, a simplificação dos atos e a imediatidade na 

produção de resultados. Demonstra, assim, uma clara preocupação em 

disponibilizar ao jurisdicionado formulas variadas para a defesa do seu interesse 

lesado.65 

Mais traços de uma justiça, através de mediação, também são encontrados 

na legislação infraconstitucional, sendo tratados como conciliadores e Juízes 

leigos.66 

                                                           

64
 BECHARA, Fábio Romazzini. In: BLAZEK, Luiz Maurício Souza & MARZAGÃO JR, Laerte I. (org.). 

Mediação – Medidas Alternativas para Resolução de Conflitos Criminais. São Paulo: Quartier Latin, 

2013. P. 47. 

65
 Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a 

conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais 

de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas 

hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro 

grau; 

II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e 

secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, 

verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer 

atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.  

66
 No mesmo sentido, Lei 9.099/95:  

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco 

anos de experiência. 

        Parágrafo único. Os Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os Juizados 

Especiais, enquanto no desempenho de suas funções. 
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Outrossim, o termo “mediação” frequentemente é confundido com 

“conciliação” ou mesmo com “arbitragem”. Sobre tais conceitos: 

“Apesar de apresentarem diferenças, todas compartilham dois objetivos 
idênticos, que consiste na busca de soluções pacíficas às disputas, e por 
serem alternativas ou complementares do processo judicial. Podemos dizer 
que a mediação é uma forma vertical, ou seja, mais hierárquica. Na 
mediação o terceiro “conduz” as partes frente a si mesmas, à definição e 
satisfação de suas necessidades e interesses pessoais. Por seu turno, na 
conciliação o terceiro “induz” as partes para a solução mais razoável ou 
mais de acordo com critérios, direito ou interesses legalmente 
estabelecidos. Por fim, na arbitragem, existe uma forma de solução de 
conflitos, prevista na Lei 9.307/96, na qual um terceiro, especialista na 
matéria discutida, eleito pelas partes, decide a controvérsia. Desta forma, 
sua decisão tem a força de uma sentença judicial e não admite recurso, 
mas está sujeita à nulidade.” 

67
 

 

A mediação, como processo de diálogo entre as partes, traduz a 

democratização do sistema penal tradicional, pois a Justiça torna-se mais 

participativa, com a inclusão da própria sociedade civil no processo de restauração 

da paz social e na prevenção futura do delito. 68 

Segundo Gordillo Santana: 

“En las ‘conferencias familiares’ y los denominados ‘círculos’, además, se 
defende la participación de la comunidad em un mayor grado, siendo ésta 
una de las principales diferencias entre los diversos mecanismos utilizados 
por la Justicia Restaurativa. En relación a la parfticipación de la comunidad, 
además de la  víctima y el victimario, dentro del proceso, es defendida 
desde la perspectiva de que ello se considera más beneficios para las 
partes, el sentirse más apoyadas por la comunidad – community care -. Em 
segundo lugar, se akude a que ello permite el control informal respecto del 
infractor, influyendo em la reducción de la reincidencia. Y, por último, se 
alude que la participación de la comunidad revitaliza a la misma.” 

69
 

 

Concluindo, segundo NERY, a mediação, como método alternativo ou 

complementar de resolução de conflito, ocupa um lugar especial no processo de 

                                                           

67
 NERY, Déa Carla Pereira. A Justiça Restaurativa como alternativa de controle social sob a ótica do 

direito penal do cidadão. TD – PUC-SP em 2011.p. 131. 

68 _____________________. A Justiça Restaurativa como alternativa de controle social sob a ótica do 

direito penal do cidadão. TD – PUC-SP em 2011.p. 128. 

69
 GORDILLO SANTANA, Luis F. La justicia restaurativa y la mediación penal, p. 67 
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modernização de justiça, permitindo a desjudicialização da solução de alguns 

conflitos e a descentralização de serviços oferecidos.  

É, assim, a consequência da livre decisão de cada pessoa (vítima e infrator) 

e não do terceiro (mediador), por mais profissional que sela. Portanto parte de uma 

relação de igualdade, onde se mantém a alteridade, ou seja, a identidade de cada 

um dos polos, fazendo que possam consertar-se, estar, falar e atuar juntos sem 

deixar de serem estritamente eles mesmos.” 70 

 

4.2.2 Crimes abarcados pela Justiça Restaurativa 

 

Muito se discute acerca de quais crimes seria aplicável a Justiça 

restaurativa. 

Cremos que, ao menos inicialmente, o modelo restaurador não deve ser 

aplicado a todo e qualquer delito. 

Os chamados crimes vagos, aqueles que o ofendido é a coletividade, 

encontram dificuldade em serem abarcados pela Justiça Restaurativa, porquanto a 

sociedade como sujeito passivo não pode ser identificada em um único indivíduo ou, 

ao menos, um pequeno grupo, que seria a vítima. 

Para que o tema seja aplicado, sua instauração deve ser amena, abarcando, 

a priori, crimes sem violência ou grave ameaça, em que a vítima seja individualizada 

ou, ainda, crimes de menor potencial ofensivo e contravenções penais. 

Seria algo próximo do contexto da justiça penal consensual, presente na Lei 

n° 9099/95, e que tem no Juizado Especial Criminal o órgão jurisdicional competente 

para conduzir grande parte das hipóteses de negociação entre partes, embora 

represente um ambiente jurisdicional em que se pratica a técnica da mediação, não 

exaure outras possibilidades de mediação, que podem ou não gerar reflexos no 

âmbito da jurisdição penal. 

                                                           

70 NERY, Déa Carla Pereira. A Justiça Restaurativa como alternativa de controle social sob a ótica do 

direito penal do cidadão. TD – PUC-SP em 2011.p. 125. 
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Caso os resultados da aplicação da Justiça Restaurativa sejam satisfatórios, 

assim como os projetos pilotos apresentados neste trabalho, pode-se discutir a 

ampliação da matéria. 

 

 

4.2.3 Efeitos penais e processuais penais 

 

Outro ponto ainda obscuro são os efeitos de uma mediação aplicada. 

Conforme nos leciona BALDAN: 

“Ademais, a instauração de práticas restaurativas no pensar e 

atuar do sistema de justiça criminal não configura qualquer 

favor ao delinquente, mas sim uma tomada de posição em 

busca de uma finalidade racional – e não patológica e 

emocional – do exercício do direito de punir estatal.” 71 

 

Uma adequação ao nosso Código Penal e Código de Processo Penal é 

necessária. Mais acertada a posição que propõe algo próximo a suspensão 

condicional do processo enquanto não cumprido o acordo restaurativo, nos mesmo 

moldes elencados pela Lei 9.099/95. 72 

                                                           

71
 BALDAN, Edson Luís. In: BLAZEK, Luiz Maurício Souza & MARZAGÃO JR, Laerte I. (org.). 

Mediação – Medidas Alternativas para Resolução de Conflitos Criminais. São Paulo: Quartier Latin, 

2013. P. 43. 

72
 Nesse sentido: 

 Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou 

não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do 

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 

sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão 

condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 

        § 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a 

denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as 

seguintes condições: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77
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Em caso de descumprimento e inviabilidade de novo acordo entre as partes, 

retorna-se o curso do processo. 

Por outro lado, o cumprimento total do que foi estipulado causaria a extinção 

da punibilidade, mesmo porque, não faz sentido algum a aplicação de sanção penal 

em uma situação restaurada. 

Contumaz exemplo é o furto, quando sequer a vítima deseja que o acusado 

seja processado. A devolução do bem, uma indenização proporcional e um pedido 

de desculpas, muitas vezes é a maneira mais desejada às partes em face de um 

burocrático processo judicial. 

 

                                                                                                                                                                                     

        I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

        II - proibição de freqüentar determinados lugares; 

        III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; 

        IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades. 

        § 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que 

adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 

        § 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por 

outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. 

        § 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, 

por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta. 

        § 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. 

        § 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 

        § 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus 

ulteriores termos. 

        Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver 

iniciada. (Vide ADIN nº 1.719-9) 

        Art. 90-A.  As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Artigo incluído 

pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999)   

        Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação 

penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta 

dias, sob pena de decadência. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1719&processo=1719
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9839.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9839.htm


55 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Aplicabilidade da Teoria da Pena na Justiça Restaurativa 

 

4.2.4.1 Conceito de Pena 

 

É a resposta dada pelo Estado ao delinquente pela infração cometida. Tem 

como funções básicas a retribuição pelo crime e a prevenção contra novos delitos. 

De forma bem esclarecedora, NUCCI ressalta que a prevenção se desdobra em dois 

aspectos (geral e especial) e estes se subdividem (positivo e negativo):73 

a) Geral negativo: significando o poder intimidativo que ela representa a 

toda sociedade, destinatária da norma penal. 

b) Geral positivo: demonstrando e reafirmando a existência e eficiência do 

direito penal. 

c) Especial negativo: significando a intimidação ao autor do delito para que 

não torne a agir do mesmo modo, recolhendo-o ao cárcere, quando 

necessário. 

d) Especial positivo: que é a proposta de ressocialização do condenado, 

para que volte ao convívio social, quando finalizada a pena ou quando, 

por benefícios, a liberdade seja antecipada.  

 

Nesse contexto, o próprio Código Penal estipula, no art. 59, que a fixação da 

pena deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção e do crime. 

Na prática, o que vemos é a concentração na vertente retributiva e, no 

máximo, traços do efeito preventivo especial negativo.  

                                                           

73
 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, p. 309 
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O efeito preventivo geral negativo pouco influencia na criminalidade, 

porquanto a impunidade é enorme, e o aumento de pena apenas acalma o ânimo 

dos eleitores, não surtindo efeito prático nenhum, uma vez que a alta sanção sequer 

é aplicada na maioria dos casos. 

Se não há aplicação em tantos casos, o efeito geral positivo se perde 

também. 

Por fim, o efeito especial positivo, diante de um judiciário sobrecarregado e 

um sistema carcerário próximo do caos, é ínfimo, apresentando uma reincidência de 

aproximadamente 75%. 

No mesmo prisma: 

“A opção hoje praticamente generalizada pelos substitutivos ou alternativas 
penais encontra sua razão de ser precisamente nessa constatação empírica 
indiscutível da falência da pena de prisão.”

74
 

 

A justiça restaurativa vem justamente com a proposta de focar menos no 

caráter retributivo, e, respeitando as diretrizes e princípios básicos de direito penal, 

se buscar maior efeito especial e geral positivos. 

Desse modo, percebe-se a necessidade da busca por alternativas mais 

ressocializadoras e menos estigmatizantes que o sistema carcerário, tendo em vista 

que a criminalidade em nada se altera com a imposição de penas mais severas e 

destinadas somente às classes sociais menos favorecidas financeiramente. Por 

outro lado, com a diminuição da impunidade e investimentos sociais, o número de 

crimes cai consideravelmente. 
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 GOMES, Luiz Flavio in BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: causas e 

alternativas. - 4ª ed. – São Paulo: Saraiva 2001. p. 18. 
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4.2.4.2 Fundamentos da Pena 

Como bem demonstra NUCCI, a pena possui, primordialmente, seis 

fundamentos: 

a) Denúncia: fazendo com que a sociedade desaprove a prática do 

crime; 

b) Dissuasão: desaconselhando as pessoas de um modo geral e, 

particularmente, o próprio criminoso à prática delitiva; 

c) Incapacitação: protegendo a sociedade do criminoso, retirando-o 

de circulação; 

d) Reabilitação: reeducando o ofensor da lei penal; 

e) Reparação: trazendo alguma recompensa à vítima; 

f) Retribuição: dando ao condenado uma pena proporcional ao delito 

cometido.75 

 

No presente estudo fica claro que a atual aplicação da norma tem caráter 

unicamente retributivo, enquanto a Justiça Restaurativa contempla seus outros 

fundamentos, com foco, principalmente, na Reabilitação e Reparação. 

A seguir faremos um comparativo entre a Justiça Restaurativa e os temas 

mais modernos referentes à aplicação do Direito Penal. 

 

4.2.4.3 Temas modernos do Direito Penal em face da Justiça 

Restaurativa 

 

Nesse ponto serão analisados os temas mais modernos de Direito Penal em 

face da aplicabilidade da Justiça Restaurativa e seus efeitos. 

                                                           

75
 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, p. 310.  Apud LONGFORD, Lord. 

Punishment and the punished, p. 182 
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4.2.4.3.1 Direito Penal Máximo  

 

Podemos definir como o sistema onde o Direito Penal é utilizado sempre que 

possível, de forma desenfreada, mesmo sem buscar alternativas de solução para o 

problema social. 

Basicamente se apresenta como um contraposto da Justiça restaurativa, 

deixando de buscar formas mais amenas de punição, assim como pretende que toda 

e qualquer ilicitude seja amparada pelo Direito Penal. 

É o abandono da ultima ratio para o uso do Direito Penal como prima ratio, 

de um modo mais firme e rigoroso, como se resolvesse todas as questões criminais. 

Assim define NUCCI: 

“É um modelo de direito penal caracterizado pela excessiva severidade, 
pela incerteza e imprevisibilidade de suas condenações e penas, voltado à 
garantia de que nenhum culpado fique impune, ainda que á custa do 
sacrifício de algum inocente, também conhecido como “tolerância zero”.

76
 

 

Definitivamente, não é o buscado pelo enfoque restaurador, porquanto 

busca que o direito penal concentre suas forças nos delitos mais graves, deixando 

que algumas condutas sejam descriminalizas, e outras, que tenham um tratamento 

penal mais proporcional. 

 

 

4.2.4.3.2 Direito Penal do Inimigo 

 

Seu nome foi pela primeira vez usado em maio de 1985, no Congresso de 

Penalistas Alemães, por Gunther Jakobs, considerado “pai” da tese. 
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 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, p. 312. 
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Ganha força, principalmente nos EUA, com o discurso de combate da 

criminalidade mais ameaçadora ao Estado, desse modo, as garantias fundamentais 

seriam colocadas de lado quando tratássemos desses delinquentes. 

Conforme leciona NUCCI: 

“Trata-se de um modelo de direto penal, cuja finalidade é detectar e 
separar, dentre os cidadãos, aqueles que devem ser considerados os 
inimigos (terroristas, autores de crimes sexuais violentos, criminosos 
organizados, dentre outros). Estes não merecem do Estado as mesmas 
garantias humanas fundamentais, pois, como regra, não respeitam os 
direitos individuais. Portanto, estariam situados fora do sistema, sem 
merecerem, por exemplo, as garantias do contraditório e ampladefesa, 
podendo ser flexibilizados, inclusive, os princípios da legalidade, da 
anterioridade e da taxatividade.{...} Na realidade, à luz do sistema penal 
brasileiro, essa postura seria manifestamente inconstitucional.

77
 

 

Ainda, ressalta Nery: 

“Com penas desmesuradas, como o recurso abusivo ao Direto Penal, 
empregando-o mais além do que lhe resulta permitido, com as restrições e 
limitações dos direitos e garantias constitucionais, é possível que se possa 
lutar “eficazmente” contra o inimigo, mas com certeza também está se 
abrindo uma porta pela qual podem unir-se, sem ninguém se dar conta, um 
Direito Penal de cunho autoritário, tão incompatível com o Estado de Direito 
como são as legislações excepcionais das mais brutas ditaduras”.

78
 

 

Não se relaciona com a Justiça Restaurativa, uma vez que, esta mantém o 

enfoque em crimes mais brandos, enquanto que os crimes contra o Estado 

Democrático de Direito não são passíveis, por hora, de tratamento mais ameno. 

 

 

4.2.4.3.3 Criminologia Crítica 

 

A partir de 1950, principalmente na América do Norte e Europa, iniciam-se 

discussões sobre ressocialização, as mazelas causadas pelo encarceramento e 

alternativas à pena de prisão, como resposta aos conflitos sociais da época. 
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 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, p. 313. 

78
 NERY, Déa Carla Pereira. A Justiça Restaurativa como alternativa de controle social sob a ótica do 

direito penal do cidadão. p. 68. 
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Segundo Pallamolla, antes de 1980, a discussão em âmbito penal estava 

centrada nas prisões e na busca e alternativas para o sistema prisional. A partir de 

então, a discussão acerca do direito penal se fortaleceu e surgiram inúmeros 

questionamentos sobre alternativas ao direito penal e ao castigo.79 

Nesse contexto que surge a criminologia crítica, também chamada de 

Criminologia Radical, que se afirmou na década de setenta, tendo surgido ao 

mesmo tempo nos Estados Unidos e Inglaterra, e posteriormente se irradiando para 

Europa – sobretudo Alemanha, Itália, Holanda, França e Países Nórdicos -, para o 

Canadá etc. 80. 

Segundo leciona SILVA SÁNCHEZ: 

“De modo geral, a criminologia crítica retira seu fundamento teórico de 
doutrinas marxistas, assim como do interacionismo simbólico das teorias do 
“etiquetamento” (labelling approach). Abandona o chamado “paradigma 
etiológico”, isto é, a explicação clássica da criminalidade como um 
fenômeno individual, devido a razões antropológicas, psicológicas ou 
sociais, própria da “criminologia positivista”, e centraliza sua análise no 
sistema penal, enquanto gerador de criminalidade (“paradigma de 
controle”)” 

81
.   

 

Na visão de Nilo Batista: 

“Ao contrário da Criminologia Tradicional, a Criminologia Crítica não aceita, 
qual a priori inquestionável, o código penal, mas investiga como, por que e 
para quem (em ambas as direções: contra quem e a favor de quem) se 
elaborou este código e não outro. A criminologia Crítica, portanto, não se 
delimita pelas definições legas de crime (comportamentos delituosos), 
interessando-se igualmente por comportamentos que implicam forte 
desaprovação social”. 

82
 

 

De um modo bem claro, SHECAIRA, assim como DHURKEIN, tratam da 

criminalidade como inerente em qualquer sociedade e, assim, a criminologia crítica 

se apresenta como crítica final de todas as outras correntes criminológicas, 

fundamentalmente por recusar assumir este papel tecnocrático de gerenciadores do 
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 PALLAMOLLA, Raffaella. Justiça Restaurariva: da teoria á prática. São Paulo: Ibccrim, 2009, p. 37 

80
 DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem delinquente e a 

sociedade criminógena. P. 56. 
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 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. Aproximação ao direito penal contemporâneo. p. 38. 
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 BATISTA, Nilo. Crítica ao direito Penal Brasileiro. 11ª Ed. Rio de Janeior: Revan, 2007, p. 32. 
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sistema, pois considera o problema criminal insolúvel dentro dos marcos de uma 

sociedade capitalista” 83. 

 

No mesmo sentido, JUAREZ CIRINO DOS SANTOS: 

“A tese fundamental da criminologia crítica é de que as funções declaradas 
de prevenção da criminalidade e de ressocialização do criminoso 
caracterizam retórica legitimadora da repressão seletiva de indivíduos das 
camadas sociais inferiores, fundada em indicadores sociais negativos de 
marginalização, como o desemprego e a pobreza, que marca a 
criminalização da miséria no capitalismo. De outra banda, as reais funções 
desse sistema representam absoluto sucesso histórico, na medida em que a 
gestão diferencial da criminalidade garante as desigualdades sociais das 
sociedades fundadas na relação capital/trabalho assalariado” 

84
. 

 

Nesse contexto, várias subdivisões foram criadas, gerando vertentes que, 

após certo aprofundamento, tornaram-se até mesmo antagônicas entre si, como o 

Direito Penal mínimo e o Abolicionismo. 

  

 

4.2.4.3.4 Direito Penal Mínimo 

 

Trata-se da vertente mais aplicada e aceita da criminologia crítica. Propõe 

uma limitação na intervenção penal, sendo ela utilizada em ultima ratio, desse modo, 

fica o direito penal destinado unicamente aos conflitos mais graves e que sua 

solução não se resolva em outras esferas do Direito. 

Tem sua sustentação nos princípios penais da Intervenção mínima e 

proporcionalidade, sendo como contrapeso importante ao direito penal máximo, 

cada vez mais utilizado, na propaganda política, como forma de diminuição da 

criminalidade. 

                                                           

83
 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. p. 347. 

84
 SANTOS. Juarez Cirino dos. A criminologia crítica e a reforma da legislação penal. In. XIX 

Conferência Nacional dos Advogados – República, Poder e Cidadania, 2005, Florianópolis. 



62 

 

 

 

 

 

Suas ideias foram vinculadas notadamente a alguns setores formados ao 

redor do grupo de Direito Penal de Frankfurt, mas tanto na Alemanha quanto em 

outros países existem autores que compartilham essa tendência. 85 

Como bem assevera SHECAIRA, os autores minimalistas, em geral, fazem 

um aprofundamento da teoria da rotulação social, defendendo uma “prudente não 

intervenção” em face de alguns delitos praticados, entendendo que a radical 

aplicação de pena pode produzir consequências mais gravosas que os benefícios 

trazidos. 86 

Assim, enquanto o abolicionismo prega a supressão do Direito Penal, o 

minimalismo postula sua máxima contração. 87 Justamente por esse motivo, é a 

aplicação que melhor se encaixa à Justiça Restaurativa, descriminalizando as 

condutas insignificantes para o Direito Penal e, dentre as que merecem proteção 

deste ramo, resolver as mais leves de um modo mais proporcional, levando ao 

cárcere somente os delitos mais graves. 

O expoente máximo desta vertente é o jurista italiano Luigi Ferrajoli, que, na 

obra Direito e Razão, erige as bases do garantismo penal, a partir do conjunto de 

princípios do Direito Penal elaborados pelos iluministas e desenvolvidos pela 

doutrina contemporânea sob o signo de Direito Penal liberal.88 

O direito penal mínimo, condicionado e limitado ao máximo, corresponde não 

apenas ao grau máximo de tutela das liberdades dos cidadãos frente ao arbítrio 

punitivo, mas também a um ideal de racionalidade e certeza. 89 

E Ferrajoli prossegue: 

“Ao contrário, o direito penal máximo, quer dizer, incondicionado e ilimitado, 
é o que se caracteriza, além de sua excessiva severidade, pela incerteza e 
imprevisibilidade das condenações e das penas e que, consequentemente, 
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configura-se como um sistema de poder não controlável racionalmente em 
face da ausência de parâmetros certos e racionais de convalidação e 
anulação. Devido a estes reflexos, o substancialismo penal e a inquisição 
processual são as vias mais inidôneas para permitir a máxima expansão e a 
incontrolabilidade da intervenção punitiva e, por sua vez, sua máxima 
incerteza e irracionabilidade. (...) a certeza perseguida pelo direito penal 
máximo está em que nenhum culpado fique impune, à custa da incerteza de 
que também algum inocente possa ser punido. A certeza perseguida pelo 
direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja 
punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar 
impune”. 

 

 Assim, o que torna o Direito Penal Mínimo essencial, é a sua oposição ao 

abolicionismo, porquanto prega que, ainda que mínimo, devemos ter um direito 

penal formal, evitando a selvagem vingança privada. 

 

 

4.2.4.3.5 Abolicionismo Penal 

 

A origem do termo “abolicionismo” nos remete aos trabalhos de William 

Godwin (1756-1836). Em sua obra, o autor questiona a coerção como método de 

pacificação social, prevenção e solução dos conflitos. 

Godwin foi um dos pioneiros do utilitarismo, a melhor saída para a resolução 

dos conflitos é a que visa o maior bem-estar possível e envolve a conciliação e 

educação.90 

O tema se tornou a vertente mais radical da criminologia crítica, defendendo 

a extinção do Direito Penal, porquanto sua aplicação somente acarretava malefícios 

para a sociedade, sem nenhuma repercussão positiva.  

Mesmo dentro do Abolicionismo Penal, alguns defendiam que os conflitos 

poderiam ser resolvidos por outros ramos do direito, como o administrativo e civil, 

outros, mais extremistas, pleiteavam a ausência de lei, que seria o anarquismo. 
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O tema se desenvolve substancialmente após as obras de Nils Christie, 

Thomnas Mathiesen, Louk Hulsman, e, principalmente, Michael Foucault. 

Ao fazer uma completa historiografia do cárcere, segundo Zaffaroni91, 

Foucault derrubou um dos pilares que sustentam o sistema penal, demonstrando a 

verdadeira função exercida pelo cárcere na sociedade moderna: 

“A historiografia de Foucault objetiva caracterizar a disciplina (incorporada 
na estrutura panóptica das relações sociais) como a modalidade específica 
de poder que coloniza a gênese da instituição carcerária, explicando-a pela 
produção e reprodução de uma ‘ilegalidade fechada, separada e útil’ (a 
delinquência) e, simultaneamente, de ‘corpos dóceis’, garantindo e 
reproduzindo as relações de poder (e a estrutura de classe) da 
sociedade”.

92
 

 

Zaffaroni deixa claro que os sistemas penais, principalmente nos países 

latinos, funcionam, basicamente, para provocar sofrimento nos reeducandos, sem 

nenhuma proposta prática de ressocialização ou prevenção positiva. 

Para o autor, o abolicionismo surge como uma proposta radical de solução 

desse cenário: 

“O abolicionismo atual constitui um movimento que, nos últimos anos, 
produziu uma literatura considerável, sobretudo entre os autores do norte da 
Europa – principalmente escandinavos e holandeses -, seus mais notórios 
representantes. Uma das características mais comuns entre seus líderes é 
a de haverem levado adiante movimentos ou organismos com participação 
de técnicos, presos, liberados, familiares e simpatizantes, isto é, pessoas 
com alguma experiência prática no campo da marginalização penalizada. O 
abolicionismo representa a mais original e radical proposta político-criminal 
dos últimos anos, a ponto de ter seu mérito reconhecido até mesmo por 
seus mais severos críticos”. 

93
 

 

Nils Christie, por sua vez, de um modo mais radical, acredita que o sistema 

penal seja um mecanismo que impõe dor, produz ressentimento e destrói relações 

comunitárias. Para o autor, os conflitos sociais seriam melhor resolvidos com um 
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diálogo e reparação entre as partes, havendo um acordo, onde os envolvidos saiam 

mais fortalecidos com a solução. 

Ponto controverso no tema é a abolição do Estado, ou pelo menos do Direto 

Penal, afinal, para os que defendem tal ponto de vista, se o Direito Penal não é 

capaz cumprir seus objetivos, deve ser eliminado. 

De modo mais ameno, a maioria dos operadores do Direito defende que não 

deve haver a extinção das instituições de controle, mas, tão somente, da tradicional 

cultura punitiva, que não encontra qualquer tipo de eficiência prática. 

Nesse sentido, o abolicionismo não deve se confundir com anarquia ou 

ausência de controle social dos conflitos, por outro lado, visa à descriminalização e 

aplicação de alternativas, como modelos conciliatórios. 

Obviamente é a corrente que mais sofre críticas, afinal delitos graves 

dificilmente são evitados ou encontram solução em sanções sociais ou morais. 

Nesse sentido, Bittencourt94 diz que, do ponto de vista prático e efetivo, é uma 

tentativa duvidosa, uma vez que a experiência demonstra que, para um controle 

social, as sanções sociais ou morais têm sido ineficazes ou insuficientes. 

FERRAJOLI, por sua vez, aduz sobre o tema: 

“As doutrinas abolicionistas, sejam elas radicais ou holísticas, evitam as 
questões mais específicas da justificação e da deslegitimação do direito 
penal – da qualidade e da quantidade de pena, da qualidade e da 
quantidade das proibições, das técnicas de controle processual – 
desvalorizando toda e qualquer orientação garantista, confundindo em uma 
rejeição única modelos penais autoritários e modelos penais liberais, e 
portanto, não oferecendo nenhuma contribuição à solução dos difíceis 
problemas ligados à limitação e ao controle do poder punitivo. Esta 
esterilidade de projetos (...) é fruto da inconsistência lógica e axiológica de 
ambos os projetos jusnaturalistas que se encontram na base das duas 
opostas versões do abolicionismo”. 

95
 

 

Não há como negar, por mais que o abolicionismo fosse aplicado, a 

possibilidade de que alguns indivíduos devessem permanecer encarcerados, 
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embora pudesse ser algo totalmente diferente do que vemos na prática, a simples 

aplicação da LEP já surtiria um efeito melhor. 

Outrossim, importante nos atentarmos que, sua aplicação poderia 

ressuscitar a tão espúria vingança privada, afinal, a ausência de norma tende a 

aplicação da lei natural do mais forte. 

Continua o mesmo autor: 

“Os modelos de sociedade por elas perseguidos são aqueles pouco 
atraentes de uma sociedade selvagem, sem qualquer ordem e abandonada 
à lei natural do mais forte, ou, alternativamente de uma sociedade 
disciplinas, pacificada e totalizante, onde os conflitos sejam controlados e 
resolvidos, ou, ainda, prevenidos, por meio de mecanismos ético-
pedagógicos de interiorização da ordem, ou de tratamentos médicos ou de 
onisciência social e, talvez, policial. (...) O caráter antitético dos dois 
projetos evidencia-lhes o vício comum da utopia e da regressão, vale dizer, 
de uma espécie de projeção no futuro das duas correspondentes e opostas 
mitologias do “Estado Natural”, isto é, da sociedade sem regras 
abandonada ao bellum omnium contra omnes, e daquela idílica sociedade 
primitiva ainda não contaminada por conflitos intersubjetivos”. 

96
 

 

A total ausência do Direito Penal conduziria, sem sombra de dúvida, ao 

surgimento de instâncias que produziriam maiores efeitos negativos ao conjunto da 

sociedade, sem que, provavelmente, viessem acompanhadas de efeitos preventivos 

comparáveis aos do próprio Direito Penal. 97 

 

Ainda, ZAFFARONI e PIERANGELI: 

“Sem dúvida, assiste-lhe [a Hulsman] razão quanto à possibilidade de 
reduzir a repressividade do sistema e, quanto ao mais, cremos que carece 
de fundamento imaginar a viabilidade abstrata de resolução dos conflitos 
sociais por uma via não punitiva. A crítica que nos merece o abolicionismo é 
que não situa claramente o problema na história. Temos afirmado e 
reiterado que o sistema penal é somente uma forma do controle social 
institucionalizado e, como é lógico, o controle social não desaparecerá, 
porque não desaparecerá a estrutura de poder dentro da sociedade. Assim, 
o lógico será que, se o sistema penal cede muita margem de controle social, 
este será igualmente exercido com outras formas que nem sempre serão 
melhores quanto ao respeito à dignidade humana. 
Temos sociedades concretas com estruturas de poder também concretas, 
que permitirão que cesse o controle social na medida em que não vejam o 
seu poder ameaçado, mas que exercerão este poder por meio do sistema 
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penal ou por qualquer outro meio de controle social, quando vierem a 
perceber um perigo à sua hegemonia social. Assim, pode ser pior uma 
ampliação do controle psiquiátrico, administrativo, assistencial etc, que a 
própria ação punitiva do sistema penal”. 

98
 

 

Por fim, sobre a necessidade de um sistema penal formal, ainda que mínimo, 

HASSEMER salienta: 

“O Direito Penal e o Processual Penal, por ser turno, são necessários 
justamente porque restringem os procedimentos de controle social, 
tornando-os mais avaliáveis e controláveis e ligando-os a princípios 
fundamentais que servem de proteção a todos os seres humanos: os 
prováveis responsáveis, os sentenciados, as vítimas, os que aplicam a 
justiça e a sociedade. Formalizar o controle social não e outra coisa mais 
que limitar as faculdades de ingerência penal. Contudo, ao serem 
transladadas para o âmbito do Direito Penal, essas regras informais 
precisam estar devidamente descritas e publicadas em uma lei, não podem 
ser utilizadas de forma retroativa nem estendidas mediante em analogia em 
prejuízo do acusado. O indivíduo pode se defender e deixar que ouros o 
defendam, bem como ter a ajuda do Estado quando necessário; as sanções 
não podem ser desproporcionais ao fato nem à sua periculosidade; deve se 
existir a possibilidade de que a sentença seja revisada em outra instância e 
de defesa contra um juiz parcial. Não apenas o magistrado, mas também 
quem legisla em matéria penal, está sujeito aos limites de um Direito Penal 
formalizado” 

99
 

 

Assim, embora de difícil aplicação, o abolicionismo se mostra extremamente 

importante como contrapeso ao Direito Penal Máximo, trazendo questionamentos e 

dados relevantes ao sistema punitivo. 

 

4.3 Justiça Restaurativa X Justiça Retributiva 

 

Não há, desse modo, como negar a importância do modelo retributivo, 

sobretudo para crimes extremamente graves e violentos, muito embora não 
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apresente um modelo válido de ressocialização e diminuição da criminalidade, se 

apresenta como única alternativa viável em tais casos. 

Embora o Direito Penal seja considerado como a ultima ratio, em certos 

momentos deve ser chamado a tutelar, por meio de rigor de suas penas, bens 

jurídicos cuja violação não é suficientemente afastada através da proteção, sempre 

menos incisiva, que pode ser oferecida pelas esferas cível e administrativa.100  

Melhor alternativa seria a junção dos modelos e, atendendo ao princípio da 

proporcionalidade, deixar, ao menos inicialmente, que o modelo conciliador resolva a 

maioria dos conflitos leves. 

Tal proposta, além de desafogar o judiciário, se mostra muito mais adequada 

na redução da criminalidade e, como mostrado mais a frente, apresenta um índice 

de cometimento de novos crimes espantosamente menor em comparação à justiça 

retributiva. 

Segundo Marcelo Gonçalves Saliba: 

“A deslegitimidade das ‘instituições totais’ ou ‘aparelhos repressivos do 
Estado’, a revitalização da vítima, a participação da comunidade na solução 
dos conflitos definidos como crimes, o respeito à dignidade da pessoa 
humana e direitos humanos, alicerçam a Justiça restaurativa e afastam o 
velho sistema retributivo ditado pela justiça penal”.

101
 

 

 

4.4 Resolução 2002/12 da ONU - Princípios básicos para utilização de 

programas de justiça restaurativa em matéria criminal. 

 

Em 2012, a Organização das Nações Unidas, atenta à importância e 

desenvolvimento do tema, elaborou uma resolução com os princípios básicos que 

devem nortear a implementação e aplicação da Justiça Restaurativa: 
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Resolução 2002/12 
37ª Sessão Plenária 
24 de Julho de 2002 
O Conselho Econômico e Social, 
Reportando-se à sua Resolução 1999/26, de 28 de julho de 1999, intitulada 
“Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Mediação e Justiça 
Restaurativa na Justiça Criminal”, na qual o Conselho requisitou à 
Comissão de Prevenção do Crime e de Justiça Criminal que considere a 
desejável formulação de padrões das Nações Unidas no campo da 
mediação e da justiça restaurativa. 
Reportando-se, também, à sua resolução 2000/14, de 27 de julho de 2000, 
intitulada “Princípios Básicos para utilização de Programas Restaurativos 
em Matérias Criminais”no qual se requisitou ao Secretário-Geral que 
buscasse pronunciamentos dos Estados-Membros e organizações 
intergovernamentais e não-governamentais competentes, assim como de 
institutos da rede das Nações Unidas de Prevenção do Crime e de 
Programa de Justiça Criminal, sobre a desejabilidade e os meios para se 
estabelecer princípios comuns na utilização de programas de justiça 
restaurativa em matéria criminal, incluindo-se a oportunidade de se 
desenvolver um novo instrumento com essa finalidade, Levando em conta a 
existência de compromissos internacionais a respeito das vítimas, 
particularmente a Declaração sobre Princípios Básicos de Justiça para 
Vítimas de Crimes e Abuso de Poder, Considerando as notas das 
discussões sobre justiça restaurativa durante o Décimo Congresso sobre 
Prevenção do Crime e do Tratamento de Ofensores, na agenda intitulada 
“Ofensores e Vítimas – Responsabilidade e Justiça no Processo Judicial, 
Tomando nota da Resolução da Assembleia Geral n. 56/261, de 31 de 
janeiro de 2002, intitulada “Planejamento das Ações para a Implementação 
da Declaração de Viena sobre Crime e Justiça – Respondendo aos 
Desafios do Século Vinte e um”, particularmente as ações referentes à 
justiça restaurativa, de modo a se cumprir os compromissos assumidos no 
parágrafo 28, da Declaração de Viena, 
Anotando, com louvor, o trabalho do Grupo de Especialistas em Justiça 
Restaurativa no encontro ocorrido em Ottawa, de 29 de outubro a 1º de 
novembro de 2001, Registrando o relatório do Secretário-Geral sobre justiça 
restaurativa e o relatório do Grupo de Especialistas em Justiça Restaurativa, 
1. Toma nota dos princípios básicos para a utilização de programas de 
justiça restaurativas em matéria criminal anexados à presente resolução; 
2. Encoraja os Estados Membros a inspirar-se nos princípios básicos para 
programas de justiça restaurativa em matéria criminal no desenvolvimento e 
implementação de programas de justiça restaurativa na área criminal; 
3. Solicita ao Secretário-Geral que assegure a mais ampla disseminação 
dos princípios básicos para programas de justiça restaurativa em matéria 
criminal entre os Estados Membros, a rede de institutos das Nações Unidas 
para a prevenção do crime e programas de justiça criminal e outras 
organizações internacionais regionais e organizações não-governamentais; 
4. Concita os Estados Membros que tenham adotado práticas de justiça 
restaurativa que difundam informações e sobre tais práticas e as 
disponibilizem aos outros Estados que o requeiram; 
5. Concita também os Estados Membros que se apoiem mutuamente no 
desenvolvimento e implementação de pesquisa, capacitação e outros 
programas, assim como em atividades para estimular a discussão e o 
intercâmbio de experiências; 
6. Concita, ainda, os Estados Membros a se disporem a prover, em caráter 
voluntário, assistência técnica aos países em desenvolvimento e com 
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economias em transição, se o solicitarem, para os apoiarem no 
desenvolvimento de programas de justiça restaurativa. 
Princípios Básicos para a utilização de Programas de Justiça Restaurativa 
em Matéria Criminal 
PREÂMBULO 
Considerando que tem havido um significativo aumento de iniciativas com 
justiça restaurativa em todo o mundo. 
Reconhecendo que tais iniciativas geralmente se inspiram em formas 
tradicionais e indígenas de justiça que veem, fundamentalmente, o crime 
como danoso às pessoas, Enfatizando que a justiça restaurativa evolui 
como uma resposta ao crime que respeita a dignidade e a igualdade das 
pessoas, constrói o entendimento e promove harmonia social mediante a 
restauração das vítimas, ofensores e comunidades, 
Focando o fato de que essa abordagem permite que as pessoas afetadas 
pelo crime possam compartilhar abertamente seus sentimentos e 
experiências, bem assim seus desejos sobre como atender suas 
necessidades, 
Percebendo que essa abordagem propicia uma oportunidade para as 
vítimas obterem reparação, se sentirem mais seguras e poderem superar o 
problema, permite os ofensores compreenderem as causas e 
consequências de seu comportamento e assumir responsabilidade de forma 
efetiva, bem assim possibilita à comunidade a compreensão das causas 
subjacentes do crime, para se promover o bem estar comunitário e a 
prevenção da criminalidade, 
Observando que a justiça restaurativa enseja uma variedade de medidas 
flexíveis e que se adaptam aos sistemas de justiça criminal e que 
complementam esses sistemas, tendo em vista os contextos jurídicos, 
sociais e culturais respectivos, 
Reconhecendo que a utilização da justiça restaurativa não prejudica o 
direito público subjetivo dos Estados de processar presumíveis ofensores, 
I – Terminologia 
1. Programa de Justiça Restaurativa significa qualquer programa que use 
processos restaurativos e objetive atingir resultados restaurativos 
2. Processo restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima e o 
ofensor, e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da 
comunidade afetados por um crime, participam ativamente na resolução das 
questões oriundas do crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. Os 
processos restaurativos podem incluir a mediação, a conciliação, a reunião 
familiar ou comunitária (conferencing) e círculos decisórios (sentencing 
circles). 
3. Resultado restaurativo significa um acordo construído no processo 
restaurativo. Resultados restaurativos incluem respostas e programas tais 
como reparação, restituição e serviço comunitário, objetivando atender as 
necessidades individuais e coletivas e responsabilidades das partes, bem 
assim promover a reintegração da vítima e do ofensor. 
4. Partes significa a vítima, o ofensor e quaisquer outros indivíduos ou 
membros da comunidade afetados por um crime que podem estar 
envolvidos em um processo restaurativo. 
5. Facilitador significa uma pessoa cujo papel é facilitar, de maneira justa e 
imparcial, a participação das pessoas afetadas e envolvidas num processo 
restaurativo. 
II. Utilização de Programas de Justiça Restaurativa 
6. Os programas de justiça restaurativa podem ser usados em qualquer 
estágio do sistema de justiça criminal, de acordo com a legislação nacional 
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7. Processos restaurativos devem ser utilizados somente quando houver 
prova suficiente de autoria para denunciar o ofensor e com o consentimento 
livre e voluntário da vítima e do ofensor. A vítima e o ofensor devem poder 
revogar esse consentimento a qualquer momento, durante o processo. Os 
acordos só poderão ser pactuados voluntariamente e devem conter 
somente obrigações razoáveis e proporcionais. 
8. A vítima e o ofensor devem normalmente concordar sobre os fatos 
essenciais do caso sendo isso um dos fundamentos do processo 
restaurativo. A participação do ofensor não deverá ser usada como prova de 
admissão de culpa em processo judicial ulterior. 
9. As disparidades que impliquem em desequilíbrios, assim como as 
diferenças culturais entre as partes, devem ser levadas em consideração ao 
se derivar e conduzir um caso no processo restaurativo. 
10. A segurança das partes deverá ser considerada ao se derivar qualquer 
caso ao processo restaurativo e durante sua condução. 
11. Quando não for indicado ou possível o processo restaurativo, o caso 
deve ser encaminhado às autoridades do sistema de justiça criminal para a 
prestação jurisdicional sem delonga. Em tais casos, deverão ainda assim as 
autoridades estimular o ofensor a responsabilizar-se frente à vítima e à 
comunidade e apoiar a reintegração da vítima e do ofensor à comunidade. 
III - Operação dos Programas Restaurativos 
12. Os Estados membros devem estudar o estabelecimento de diretrizes e 
padrões, na legislação, quando necessário, que regulem a adoção de 
programas de justiça restaurativa. Tais diretrizes e padrões devem observar 
os princípios básicos estabelecidos no presente instrumento e devem 
incluir, entre outros: 
a) As condições para encaminhamento de casos para os programas de 
justiça restaurativos; 
b) O procedimento posterior ao processo restaurativo; 
c) A qualificação, o treinamento e a avaliação dos facilitadores; 
d) O gerenciamento dos programas de justiça restaurativa; 
e) Padrões de competência e códigos de conduta regulamentando a 
operação dos programas de justiça restaurativa. 
13. As garantias processuais fundamentais que assegurem tratamento justo 
ao ofensor e à vítima devem ser aplicadas aos programas de justiça 
restaurativa e particularmente aos processos restaurativos; 
a) Em conformidade com o Direito nacional, a vítima e o ofensor devem ter 
o direito à assistência jurídica sobre o processo restaurativo e, quando 
necessário, tradução e/ou interpretação. Menores deverão, além disso, ter a 
assistência dos pais ou responsáveis legais. 
b) Antes de concordarem em participar do processo restaurativo, as partes 
deverão ser plenamente informadas sobre seus direitos, a natureza do 
processo e as possíveis consequências de sua decisão; 
c) Nem a vítima nem o ofensor deverão ser coagidos ou induzidos por 
meios ilícitos a participar do processo restaurativo ou a aceitar os resultados 
do processo. 
14. As discussões no procedimento restaurativo não conduzidas 
publicamente devem ser confidenciais, e não devem ser divulgadas, exceto 
se consentirem as partes ou se determinado pela legislação nacional. 
15. Os resultados dos acordos oriundos de programas de justiça 
restaurativa deverão, quando apropriado, ser judicialmente supervisionados 
ou incorporados às decisões ou julgamentos, de modo a que tenham o 
mesmo status de qualquer decisão ou julgamento judicial, precluindo ulterior 
ação penal em relação aos mesmos fatos. 



72 

 

 

 

 

 

16. Quando não houver acordo entre as partes, o caso deverá retornar ao 
procedimento convencional da justiça criminal e ser decidido sem delonga. 
O insucesso do processo restaurativo não poderá, por si, usado no 
processo criminal subsequente. 
17. A não implementação do acordo feito no processo restaurativo deve 
ensejar o retorno do caso ao programa restaurativo, ou, se assim dispuser a 
lei nacional, ao sistema formal de justiça criminal para que se decida, sem 
demora, a respeito. A não implementação de um acordo extrajudicial não 
deverá ser usado como justificativa para uma pena mais severa no 
processo criminal subsequente. 
18. Os facilitadores devem atuar de forma imparcial, com o devido respeito 
à dignidade das partes. Nessa função, os facilitadores devem assegurar o 
respeito mútuo entre as partes e capacita-las a encontrar a solução cabível 
entre elas. 
19. Os facilitadores devem ter uma boa compreensão das culturas regionais 
e das comunidades e, sempre que possível, serem capacitados antes de 
assumir a função. 
IV. Desenvolvimento Contínuo de Programas de Justiça Restaurativa 
20. Os Estados Membros devem buscar a formulação de estratégias e 
políticas nacionais objetivando o desenvolvimento da justiça restaurativa e a 
promoção de uma cultura favorável ao uso da justiça restaurativa pelas 
autoridades de segurança e das autoridades judiciais e sociais, bem assim 
em nível das comunidades locais. 
21. Deve haver consulta regular entre as autoridades do sistema de justiça 
criminal e administradores dos programas de justiça restaurativa para se 
desenvolver um entendimento comum e para ampliar a efetividade dos 
procedimentos e resultados restaurativos, de modo a aumentar a utilização 
dos programas restaurativos, bem assim para explorar os caminhos para a 
incorporação das práticas restaurativas na atuação da justiça criminal. 
22. Os Estados Membros, em adequada cooperação com a sociedade civil, 
deve promover a pesquisa e a monitoração dos programas restaurativos 
para avaliar o alcance que eles tem em termos de resultados restaurativos, 
de como eles servem como um complemento ou uma alternativa ao 
processo criminal convencional, e se proporcionam resultados positivos 
para todas as partes. Os procedimentos restaurativos podem ser 
modificados na sua forma concreta periodicamente. Os Estados Membros 
devem porisso estimular avaliações e modificações de tais programas. Os 
resultados das pesquisas e avaliações devem orientar o aperfeiçoamento 
do gerenciamento e desenvolvimento dos programas. 
V. Cláusula de Ressalva 
23. Nada que conste desses princípios básicos deverá afetar quaisquer 
direitos de um ofensor ou uma vítima que tenham sido estabelecidos no 
Direito Nacional e Internacional.

102 
  

 

 
                                                           

102 Tradução livre por Renato Sócrates Gomes Pinto, em < 

http://www.justica21.org.br/j21.php?id=366&pg=0#.VYoSI_lVhBc > dia 20/05/2015 às 23:40h 

 

http://www.justica21.org.br/j21.php?id=366&pg=0#.VYoSI_lVhBc
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4.5 Índices de projetos de Justiça Restaurativa 

 

Lançadas as considerações principais sobre o tema, passamos à análise dos 

projetos realizados e aqueles ainda em prática, com seus diversos índices 

alcançados. 

No Brasil, em 2004, pelo Ministério da Justiça, foi criado o projeto 

“Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”, lançando, na 

época, três projetos-piloto em locais diferentes: no Juizado Especial Criminal do 

Núcleo Bandeirantes, em Brasília, no Distrito Federal; na Vara da Infância e da 

Juventude de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; e na de São Caetano do Sul, em 

São Paulo. 

A partir de tais projetos tivemos alguns desdobramentos interessantes e 

aplicados em diversas regiões, com resultados muito satisfatórios. 

 

 

4.5.1 “Projeto Justiça, educação, Comunidade: parceria para a 

cidadania”; projeto “Restaurando Justiça na Família e na Vizinhança: 

Justiça Restaurativa e Comunitária no bairro Nova Gerty” e “Justiça 

Restaurativa e comunitária em São Caetano do Sul: Parceira para 

Cidadania”, todos em São Caetano do Sul - SP 

 

O projeto implementado na Vara da Infância e da Juventude de São Caetano 

do Sul teve iniciativa do Ministério da Justiça, que atuou com a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), e introduziu a Justiça Restaurativa e 

suas práticas em escolas públicas, através de outro projeto intitulado “Justiça e 

Educação: parceria para a cidadania”, com a finalidade de lidar com as situações de 

conflito e violência, que ocorrem dentro das escolas, e para melhor contribuir na 

formação de crianças, jovens e adolescentes.  
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Um estudo realizado pela UDEMO (Sindicato de Especialistas de Educação 

do Magistério Oficial do Estado de São Paulo), em 2007, levantou que dentre 683 

escolas públicas do estado de São Paulo que responderam um questionário 

enviado, 586 (86%) já tinham sofrido, naquele ano, algum tipo de violência contra 

pessoas e/ou patrimônio. Dentre os principais problemas relatados destacam-se o 

desacato a professores e funcionários (515 escolas), a agressão física envolvendo 

alunos (497), a depredação de prédios e mobiliários (383), pichação e danos a 

veículos (361). Problemas mais sérios como ameaças de morte a alunos ou 

funcionários foram relatados por 123 escolas.103 

 

4.5.2 Projeto Piloto de Guarulhos –SP104 

 

“O projeto piloto de mediação de Guarulhos foi idealizado pelo Juiz de Direito 

da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos (Daniel Isler), em parceria com as 

Faculdades Integradas de Guarulhos (FIG) e o Tribunal de Justiça de São Paulo. 

O projeto iniciou-se em 24 de novembro de 2003, abrangendo apenas os 

casos encaminhados pela Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos; sendo 

posteriormente, em junho de 2004, autorizado também para cuidar dos processos 

relativos a conflitos familiares encaminhados por todas as Varas Cíveis de 

Guarulhos, tendo em vista a capacidade oferecida pela estrutura montada. Mister 

salientar, que a próxima meta consiste em expansão do modelo para que seja 

utilizado em todas as Varas de Família do Estado de São Paulo. 

O projeto105objetiva realizar e estudar os resultados da mediação aplicada nos 

casos de conflitos familiares e atos infracionais de menor gravidade, procurando a 

                                                           

103
 http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANPAD_APB1482.pdf em 15/02/2015 às 19:30h 

104
 Dados fornecidos pela pesquisa de NERY, Déa Carla Pereira. A Justiça Restaurativa como alternativa 

de controle social sob a ótica do direito penal do cidadão. TD – PUC-SP em 2011. 

105
 Tal projeto aponta grande importância de mudança de paradigma, representada pelo aumento do número 

de profissionais, das mais diversas áreas, interessados no assunto. Também fala sobre Faculdades que passam 

a integrar a disciplina da Mediação em seus currículos, comenta o surgimento de diversas Organizações Não-
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construção de possíveis soluções que atendessem às necessidades das partes 

envolvidas.  

Desta forma, a maioria dos casos encaminhados à mediação envolve 

disputas familiares. Contudo, uma grande parcela de casos refere-se a adolescentes 

que cometeram atos infracionais de menor potencial ofensivo. São comuns: 

agressão ou ameaça entre vizinhos, agressão ou ameaça entre familiares ou na 

escola, pichação etc. 

Em relação aos casos de mediação abarcando os adolescentes autores de 

atos infracionais, a proposta do núcleo é de que sejam criados espaços para a 

vítima e ofensor possam além de buscar um consenso, possam compreender os 

direitos de cada um, estabelecendo um processo sócio-educativo para o 

adolescente infrator, dentro da perspectiva da Justiça Restaurativa. 

A formação técnica dos mediadores consiste em um mínimo de 20 horas de 

treinamento. Esta capacitação compreende: estudo acerca do conceito de 

mediação, técnicas de negociação, funcionamento da mediação, aspectos jurídicos 

das ações eleitas para mediação, aspectos sociais e psicológicos e regramentos 

éticos. Após o treinamento, os mediadores prestam compromisso e passam por um 

estágio inicial de seis meses no qual realizam as mediações em grupos, com pelo 

menos mais dois mediadores. Somente após este período de experiência é que os 

mediadores podem realizar sozinhos as sessões. 

As mediações são constantemente supervisionadas. Em grupo, são feitos 

estudos de casos buscando-se uma reflexão da equipe acerca de todas as questões 

trabalhadas para o acordo; individualmente, os mediadores recebem 4 horas 

semanais de supervisão por mês.  

Os casos que são encaminhados para mediação são selecionados pelo Juiz 

do processos na medida em que se vislumbra a possibilidade de uma composição 

amigável, o que contribui para que haja uma diminuição significativa do acúmulo 

processos judiciais nas Varas.  

                                                                                                                                                                                     

Governamentais ligadas à solução alternativa de conflitos e a legislação que vem sendo elaborada a respeito do 

tema.  
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Os profissionais técnicos da Vara da Infância e da Juventude, como 

assistentes sociais e psicólogos, o Ministério Público e as próprias partes podem 

solicitar o encaminhamento do caso para a mediação. 

Os processos escolhidos para a mediação devem necessariamente contar 

com a concordância das partes interessadas, as quais formalizam a vontade e 

aceitação de um “termo de concordância”. Isso se deve porque a mediação é 

essencialmente um procedimento voluntário e também porque ainda não existe 

previsão legal para a suspensão do processo enquanto acontece uma tentativa de 

mediação. Os mediadores, por sua vez, assinam um termo de compromisso por 

meio do qual sem comprometem a desempenhar a função com zelo e de forma 

ética, sempre respeitando a confidencialidade e mantendo em sigilo as decisões 

tomadas durante a mediação. 

O prazo máximo para que a mediação promova um acordo entre as partes é 

de 90 dias, fixados pelo juiz. Cabe aos mediadores o agendamento das sessões 

bem como a responsabilidade de comunicar às partes para o comparecimento.  

As partes poderão ser assistidas por advogados se assim desejarem, mas 

esta assistência poderá ser prescindida, evitando-se assim, gastos desnecessários.  

Antes de iniciar a primeira sessão, o mediador explica brevemente e em 

linguagem simples o significado e o funcionamento da mediação, deixando claro: a 

neutralidade do mediador, a confidencialidade do procedimento; os compromissos 

éticos assumidos e a necessidade de respeito mútuo que se deve estabelecer, em 

especial entre as partes. 

Os mediadores fazem um registro de todas as questões importantes 

debatidas durante o procedimento até o momento no qual as partes chegam a um 

acordo. O acordo é redigido em linguagem simples e assinado em quatro vias (uma 

para cada parte, uma para ser arquivada e uma para ser encaminhada para o 

processo) pelas partes, pelo mediador e pelos advogados, se houver.  

Findo o procedimento de mediação, frutífero ou não, os autos, com ou sem o 

acordo, são encaminhados à Vara de origem. Chegando lá passam pelo crivo do 

Ministério Público. havendo acordo o Ministério Público deve manifestar-se, 

concordando ou não, para que seja, por fim, homologado pelo juiz. 
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No período de dezembro de 2003 a dezembro de 2004, submeteram-se ao 

procedimento de mediação 381 ações, sendo que 58% delas envolviam 

adolescentes acusados da autoria de atos infracionais, 20% discutiam a guarda de 

crianças e adolescentes, 11% buscavam a regulamentação de visitas e o restante 

distribuíam-se entre ações de alimentos (7%), tutela (2%), separação (1%) e pedido 

de providencias (1%).  

Dentre as mediações que foram realizadas, 85,1% resultaram em acordo106 

entre as partes, 1,4% em acordo parcial e em 13,6% dos casos não foi possível 

chegar a um acordo. Especificamente, nos casos envolvendo adolescentes em 

conflito com a Lei, 93,7% dos processos resultaram em acordo, 1,6% em acordo 

parcial e 4,7% não resultaram em conciliação. Nas ações de alimentos, 46,7% 

resultaram em acordo, enquanto que em 53,3% dos casos não foi possível acordo 

algum. No caso da tutela, houve acordo em 100% dos casos e na regulamentação 

de visitas, o acordo foi possível em 91,3% das ações, sendo que os acordos parciais 

e os não acordos representaram, ambos, 4,3% das decisões. Já nos casos de 

separação, houve acordo em 66,7% dos processos, não sendo possível nenhum 

acordo no restante das situações (33,3%).  

Quando indagados sobre como se sentiam em relação à mediação enquanto 

forma de solução de conflitos, 49,5% das partes indicarem estar muito satisfeitas e 

45,8% satisfeitas. Quanto ao resultado obtido com o procedimento de mediação, 

52% declararam-se muito satisfeitos, enquanto que 41,6% disseram estar satisfeitos. 

O restante declarou-se que se sentia neutro (4,1%), pouco satisfeito (1,2%), 

insatisfeito (0,6%) e não respondeu (0,4%).”  

 

 

 

 

                                                           

106
 O tempo médio para a realização de acordos foi de 49,1 minutos e nos casos em que não houve acordo as 

discussões levaram cerca de 58,1 minutos. 
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4.5.3 Salvador – BA 

 

“O projeto piloto foi instalado no 2º Juizado Especial Criminal, sito no bairro 

do Largo do Tanque, desde 2005, em Salvador, tendo sido uma iniciativa de 

magistradas baianas, apresentando resolução de 70% dos casos de modo 

consensual. Desta forma, 30% das ações que tramitam pelos Juizados Especiais 

são escolhidas pelo Ministério Público para encaminhamento ao núcleo, onde são 

realizadas práticas restaurativas. 

O processo restaurativo é supervisionado por uma equipe multidisciplinar, 

composta de psicólogos e assistentes sociais voluntários. Desta forma, no caso das 

partes não aceitarem usar o método, ou não consigam um acordo homologado pelo 

juiz, a ação volta a tramitar pelas vias tradicionais.  

Mister salientar que o Núcleo107 é uma ação colegiada entre o Sistema  de 

Juizados Especiais, o Ministério Público do Estado, a Ordem dos Advogados do 

Brasil (Seção Bahia), Defensoria Pública e Secretaria de Segurança Pública, com 

coordenação do Tribunal de Justiça do Estado.   

O Núcleo objetiva a aplicação de métodos e práticas restaurativas nas 

ocorrências e nos processos em tramitação no Juizado Especial Criminal do Largo 

do Tanque, possuindo funções específicas de planejar, apoiar, executar e avaliar a 

aplicação de vias alternativas na solução de conflitos inseridos na área de atuação 

jurisdicional.  

O Projeto atende atualmente às regiões urbanas com população estimada 

em mais de um milhão e duzentos mil habitantes, uma vez que o Núcleo de Justiça 

Restaurativa instalado na Capital recebe termos circunstanciados das Delegacias de 

Polícia da Liberdade (2ª Delegacia de Polícia), Bonfim (3ª Delegacia de Polícia), São 

Caetano (4ª Delegacia de Polícia), Periperi (5ª Delegacia de Polícia), Madre de Deus 

                                                           

107
 O novo serviço, voltado para a solução de processos relativos a delitos de pequeno potencial ofensivo, 

funciona em um espaço dotado de oito salas de conciliação, mediação, atendimentos psicológico e de 

assitencia social, polícias Militar e Civil, além de estrutura para abrigar a promotoria, Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), Defensoria Pública, secretaria, arquivo, oficiais de justiça e supervisão, copa e sanitários.  
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(17ª Delegacia de Polícia) e da Delegacia Especializada de Tóxicos e 

Entorpecentes, as quais abrangem regiões e bairros diversos.  

A Justiça Restaurativa será aplicada nos casos de contravenções penais ou 

crimes de menor potencial ofensivo, a exemplo de ameaça, lesão corporal leve, 

delito decorrente de acidente de automóvel briga entre vizinhos, perturbação da 

tranquilidade e crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria.” 

 

 

4.5.4 Projeto Justiça para o século 21 - Porto Alegre – RS 

 

Os primeiros traços da Justiça Restaurativa em Porto Alegre se deram no 

“Caso Zero”, implantado em 2002 na 3ª Vara do Juizado Regional da Infância e da 

Juventude de Porto Alegre em infrações cometidas por crianças e adolescentes.  

Outro marco foi a criação, em 2004, no Núcleo de Estudos em Justiça 

Restaurativa na Escola Superior da Magistratura da Associação dos Juízes do Rio 

Grande do Sul (AJURIS), de um encontro periódico sobre Justiça Restaurativa, 

incluindo operadores do direito, assistentes sociais, psicólogos e autoridades 

governamentais. 

O atual Projeto Justiça para o século XXI, através do Desembargador 

Armínio José Abreu Lima da Rosa, Presidente da Secretaria do Conselho de 

Magistratura, tomou forma em meados de 2010. 

Sua regulamentação se deu através da Resolução nº 822/10 – Conselho da 

Magistratura (COMAG), que estabeleceu as regras de aplicação da Justiça 

Restaurativa junto ao Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Porto 

Alegre. 

Tal atividade desenvolvida pela Central de Práticas Restaurativas é 

monitorada pela Corregedoria Geral da Justiça, mediante a remessa bimestral de 

relatórios que indique a quantidade dos feitos atendidos, a espécie dos atos 

infracionais encaminhados, o número de acordos obtidos, o número de acordos 
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obtidos, o número de acordos cumpridos, o grau de satisfação das partes e, por fim, 

o índice de novos crimes dos envolvidos.  

Nesse prisma, vale ressaltar as tabelas fornecidas pelo estudo: 

 

TABELA I 

MODALIDADES DE ATENDIMENTO 

 
TIPO 

 
DESCRIÇÃO 

Total 
de 

casos 

 
% 

 
 

Círculos 
Restaurativos 

Encontros envolvendo ofensores, vítimas 
principais, familiares e comunidades, onde 
através do diálogo é possível falar e escutar 
sobre as consequências do fato na vida das 
pessoas, compreender o fato suas causas e 
combinar ações para que todos fiquem melhor 
e se coresponsabilizem pelo que ocorreu. 

 
 
 

25 

 
 
 

9,58% 

 
 

Círculos 
Restaurativos 

Familiares 

Encontros envolvendo ofensores, vítimas 
secundárias que são os familiares e 
comunidades, onde através do diálogo é 
possível falar e escutar sobre as consequências 
do fato na vida das pessoas, compreender o 
fato suas causas e combinar ações para que 
todos fiquem melhor e se co-responsabilizem 
pelo que ocorreu. 

 
 
 

49 

 
 
 

18,78
% 

 
 
 

Círculo de 
Compromisso 

Sem participação da vítima, abrangendo 
apenas o infrator e respectiva comunidade de 
apoio, tendo por objeto a pactuação do PIA - 
Plano Individualizado de Atendimento 
especificando as condições de cumprimento da 
medida socioeducativa, em qualquer de suas 
etapas de elaboração, ajustamento ou 
implementação. 

 
 
 
2 

 
 
 

0,77% 

 
 

Diálogos 
Restaurativos 

Encontros com ofensor e seu grupo familiar ou 
com a vítima e seu grupo familiar, 
desenvolvidos com a expectativa de comunicar 
os princípios e valores da Justiça Restaurativa, 
o que estimula a promoção e a pacificação das 
situações, valendo-se do reconhecimento da 
singularidade e no respeito à autonomia de 
cada sujeito. 

 
 
 
3 

 
 
 

1,15% 

Encarrados no 
Pré- círculo 

Os envolvidos optaram por não prosseguir com 
o Procedimento Restaurativo. 

98 37,54
% 

Casos em 
Andamento 

 

 

84 32,18
% 

Total  261 100% 
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TABELA II 

 

TIPOS DE ATOS INFRACIONAIS ATENDIDOS108 

 

ATO INFRACIONAL TOTAL % 

Lesões Corporais 105 40,23% 

Roubo/Roubo Qualificado 54 20,69% 

Tentativa de Homicídio/Homicídio 28 10,73% 

Produção e Tráfico de Drogas 27 10,35% 

Crime contra a Liberdade Pessoal 11 4,22% 

Outras Leis Especiais 8 3,06% 

Latrocínio 7 2,69% 

Porte de Arma 5 1,91% 

Furto/Furto Qualificado 4 1,54% 

Tráfico de Substância Entorpecente 3 1,15% 

Contra a honra/ Honra Pública 2 0,77% 

Receptação Dolosa e Especial 1 0,38% 

Dano e Ameaça 1 0,38% 

Contra a Administração da Justiça 1 0,38% 

Injúria 1 0,38% 

Pichação 1 0,38% 

Outras medidas protetivas 1 0,38% 

Sem informação 1 0,38% 

TOTAL 261 100,00% 

 

 

Mister salientar que desde março de 2005, o projeto “Promovendo Práticas 

Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”, (PNDU/Ministério Justiça), com foco 

                                                           

108 http://www.justica21.org.br/j21.php?id=102&pg=0#.VY4YRvlVhBc dia 20/05/2015 às 

22:00h 
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nos processos judiciais da 3ª Vara da capital gaúcha, tornou-se referência no 

crescimento dos estudos e práticas inspiradas pelo novo modelo de Justiça.  

Ainda, a enorme contribuição da UNESCO/Criança Esperança, que passou 

a subsidiar a execução do Projeto “Justiça para o século 21”, expandiu a difusão e 

aplicação da Justiça Restaurativa ao atendimento técnico dos adolescentes 

infratores.  

Desta forma, na cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), na Justiça da 

Infância e da Juventude começa a multiplicar-se o ideal de resolver conflitos, ao 

invés de punir transgressões, que são objetivos inspirada nos ideais na Justiça 

Restaurativa, combinada com a Doutrina da Proteção Integral da Infância, e os 

movimentos pela Cultura de Paz. 

A incorporação de conceitos e valores e a mudança de atitude na atuação 

reguladora da 3ª Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre, pioneira em 

práticas restaurativas na Capital, foram fundamentais para o aporte de instituições e 

sistematização de uma nova ação pró-ativa dentro da Justiça gaúcha, que serviu de 

modelo para projetos que se multiplicam pelo Brasil.109  

 

4.5.5 Justiça Restaurativa Aplicada em Escolas Públicas do Estado de 

São Paulo: Estudo de Caso de Pós-Implementação em Heliópolis e 

Guarulhos. 

 

O projeto intitulado “Justiça e Educação em Heliópolis e Guarulhos: parceria 

para a cidadania” começou a ser implementado em 2006, nas escolas da rede 

pública, utilizando o modelo da justiça restaurativa para lidar com conflitos.  

                                                           

109 BITTENCOURT, Ila Barbosa. Justiça restaurativa: Um toque de Humanidade no Direito Penal. TD - 

PUC/SP em 2013, p. 78 e  

<http://www.justica21.org.br/j21.php?id=91&pg=0#.VY7A-_lVhBc> em 12/12/2014 às 20h. 
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Este trabalho teve como objetivo geral avaliar os resultados do projeto em 

seis das escolas que o adotaram. O estudo teve um caráter exploratório, descritivo e 

explicativo. Foram realizadas entrevistas com vice-diretores, coordenadores e 

mediadores, através de questionários semiestruturados, para avaliar os resultados 

da implementação dessa política inovadora. Observou-se a redução do índice de 

violência dentro das escolas e um clima mais propício ao aprendizado.110 

A região de Heliópolis faz parte da subprefeitura do Ipiranga, no distrito de 

Sacomã, localizado na região sudeste do município e se situa próxima da cidade de 

São Caetano do Sul, o que viabilizou a ação conjunta de suas redes de atendimento 

social, e facilitou o fluxo de procedimentos articulados entre as duas localidades.  

Além disso, essa região engloba a segunda maior favela do Brasil, que só 

perde para Paraisópolis. Em 2006, Heliópolis contava com 8 escolas estaduais, com 

cerca de 10 mil alunos matriculados; 17 escolas municipais, sendo 8 CEIs (creches) 

com cerca de 400 crianças atendidas; 6 EMEIs (Escola Municipal de Ensino Infantil) 

com 2.612 alunos; e 3 EMEFs (Escola Municipal de Ensino Fundamental) com 3.848 

alunos, conforme o artigo publicado no portal “Nosso Bairro” (2010).  

As escolas da rede pública estadual da região de Heliópolis respondem a 

Diretoria de Ensino Centro-Sul, abrangendo um total de 74 escolas estaduais. Como 

em qualquer comunidade carente, a demanda por serviços públicos está acima da 

oferta, especialmente nas áreas de saúde, educação e segurança. Dados revelam 

que a cada dez adolescentes de Heliópolis, quatro não frequentam a escola, de 

acordo com um artigo publicado no jornal “O Globo” (2010). Com todos os 

problemas que apresenta, a região conta com o apoio da UNAS (União de Núcleos, 

Associações e Sociedades dos Moradores de Heliópolis e São João Clímaco), que 

começou atuando sobre reivindicações de posse de áreas ocupadas, e 

posteriormente, contando com parcerias de iniciativa privada, expandiu sua área de 

atuação, desenvolvendo projetos de cunho educativo, tecnológico, cultural, 
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 <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANPAD_APB1482.pdf > em 15/02/2015 às 19:30h 

http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANPAD_APB1482.pdf


84 

 

 

 

 

 

esportivo, e também nas áreas de saúde, habitação, geração de renda e assistência 

social.  

Desse modo, criaram-se os primeiros Núcleos Socioeducativos, programas 

de mediação de conflitos e apoio a jovens infratores. O município de Guarulhos foi 

escolhido, por ter, desde 2003, introduzido práticas restaurativas na Vara da Infância 

e Juventude de sua região. Além disso, a cidade apresentava problemas sociais, ao 

mesmo tempo em que, as redes de atendimento social estavam passando por uma 

reestruturação de processos, que as tornava mais eficientes. O crescimento 

populacional gerado pela atividade comercial na região gerou um crescimento 

urbano desordenado. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) (2010) e da Prefeitura de Guarulhos (2008), sua população em 2007 era 

de 1.236.192 habitantes, concentrados em uma área de 318 km², sendo que destes, 

457.391 eram crianças e adolescentes (de 0 a 18 anos) e, um total de 259.597 

estavam matriculados em escolas da rede pública.  

Num primeiro momento, foi colocado em prática, em 2003, o “Projeto de 

Mediação da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos: Parceria com as 

Faculdades Integradas de Guarulhos”, formando um grupo de 20 mediadores 

capacitados vindos da área de Direito, Psicologia, Assistência Social e Pedagogia, 

onde as instituições de ensino fornecem o espaço físico, recursos materiais e 

humanos para o funcionamento do projeto, enquanto a Vara capacita e treina os 

mediadores, impõe regras e padrões técnicos para a resolução de conflitos.  

O projeto de mediação tinha como enfoque os atos infracionais de natureza 

leve, aplicando práticas restaurativas e fornecendo um canal de comunicação entre 

vítima e ofensor. Portanto, quando o projeto-piloto “Justiça e Educação em 

Heliópolis e Guarulhos: Parceria para a Cidadania” chegou à cidade, a cultura de 

mediação já era aplicada.111 
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4.6.6 NECRIM – São Paulo 

 

Inicialmente, NECRIM significa Núcleos Especiais Criminais. Pertencem à 

Polícia Civil do Estado de São Paulo com função especializada em resolução de 

pequenos conflitos. 

Paralelamente às delegacias, foram instalados vários NECRIMs objetivando 

uma resolução célere dos conflitos penais relacionados aos juizados especiais 

criminais.  

Por meio da conciliação estão sendo resolvidos muitos conflitos. Que essa 

iniciativa pioneira e alvissareira (para além de humanista e sensata) se espalhe por 

todo país, o mais pronto possível, até se chegar a uma nova carreira (ou uma fase 

inicial da carreira) dentro da polícia civil: delegado de policia conciliador. 112 

A primeira experiência do NECRIM ocorreu em Ribeirão Corrente, na região 

de Ribeirão Preto, por iniciativa do Delegado de Polícia Dr. Clovis Rodrigues da 

Costa, no ano de 2003. Ganhou força a partir de 2009, sobretudo na região de 

Bauru e Lins (SP).  

Tendo em vista os convidativos resultados obtidos, policias de vários outros 

Estados passaram a visitar os NECRIMs paulistas, visando a implementação do 

projeto em suas delegacias.  

Nos procedimentos feitos no NECRIM a mediação é feita pelo Delegado de 

polícia, assumindo o papel de presidir e orientar as audiências conciliadoras, 

formalizando o chamado Termo de Composição Preliminar, documento este 

apresentado junto ao TC (Termo Circunstanciado). 

Sendo assim, a mediação ocorrida fica condicionada à apreciação dos 

magistrados que poderão, ou não, homologá-las, diante do parecer do Ministério 

Público. 

                                                           

112
 GOMES, Luiz Flávio. In: BLAZEK, Luiz Maurício Souza & MARZAGÃO JR, Laerte I. (org.). 

Mediação – Medidas Alternativas para Resolução de Conflitos Criminais. São Paulo: Quartier Latin, 
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Na opinião de GOMES: 

“Vejo os NECRIMs paulistas como empreendimentos paralelos aos juizados 
especiais criminais do Mato Grosso do Sul, no princípio da década de 90, 
regidos por legislação estadual. Na época eu disse que era para conhecer 
uma Justiça avançada já não era preciso cruzar o Atlântico, bastava 
transpor o rio Paraná.”

113
 

 

 

Abaixo, colacionamos alguns resultados práticos obtidos junto aos 

NECRIMs114: 

  

TABELA I 

 

Núcleo 

Especial 

Criminal 

Período 

em meses 

Casos 

atendidos 

Audiências 

realizadas 

Conciliações 

obtidas 

Percentual 

de sucesso 

Assis 25 2219 523 383 73,23 

Bauru 26 8471 2398 2165 90,28 

Jaú 24 2492 1167 1041 89,20 

Lins 33 1885 537 488 90,88 

Marília 24 4976 1159 1051 90,68 

Ourinhos 30 3312 777 721 92,79 

Tupã 28 1470 1045 860 82,30 

*115 
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 _________________. In: BLAZEK, Luiz Maurício Souza & MARZAGÃO JR, Laerte I. (org.). 

Mediação – Medidas Alternativas para Resolução de Conflitos Criminais. São Paulo: Quartier Latin, 

2013. P. 145. 

114
 _________________. In: BLAZEK, Luiz Maurício Souza & MARZAGÃO JR, Laerte I. (org.). 

Mediação – Medidas Alternativas para Resolução de Conflitos Criminais. São Paulo: Quartier Latin, 

2013. P. 148 
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 Demonstrativo dos primeiros resultados obtidos pelos NECRIMs a partir da data de instalação de 

31/10/2012. 
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Demonstrativo da prevalência dos casos atendidos, de acordo com as 

peculiaridades de cada região: 

 

TABELA II 

 

Núcleo Especial 
Criminal 

 
Prevalência de casos atendidos 

 
Assis 

- Acidentes de trânsito com vítima; 
- Crimes contra a hora;  
- Ameaças; 
... 

 
Bauru 

- Acidentes de trânsito com vítima; 
- Ameaças; 
... 

 
 
Jaú 

- Acidentes de trânsito com vítima; 
- Ameaças;  
- Crimes Ambientais (encaminhados pelo representante do 
Ministério Público para a resolução em sede de NECRIM);  
... 

 
 
 
Lins 

- Crimes contra a honra; 
- Ameaças; 
Fraudes à Execução (encaminhados pelo representante do 
Ministério Público para resolução em sede de NECRIM); 
- Danos; 
- Acidentes de trânsito com vítima 
... 

 
 
Marília 

- Acidentes de trânsito com vítima; 
- Ameaças; 
- Lesões corporais dolosas; 
... 
 

 
 
Ourinhos 

- Crimes contra a honra; 
- Acidente de trânsito com vítima; 
- Ameaças; 
- Lesões corporais dolosas; 
... 

 
Tupã 

- Acidentes de trânsito com vítima; 
- Ameaças; 
- Lesões corporais dolosas; 
... 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

A Justiça Restaurativa, ainda incipiente no Brasil, representa um novo 

modelo de justiça penal pelo qual se busca a “conciliação e a reconciliação entre as 

partes”, “a resolução do conflito”, a “reconstrução dos laços rompidos pelo delito”, “a 

prevenção da reincidência” e a “responsabilização” 116. Vê-se, pois, que esse 

modelo, que compreende um conceito aberto, tem múltiplos objetivos e, pela 

resolução do conflito entre as partes, pode alcançar a prevenção dos delitos.117 

Conforme esclarece QUEIJO, os objetos que a Justiça Restaurativa procura 

alcançar não excluem, necessariamente, a punição, que pode ocorrer nos moldes 

legais e sempre respeitadas as garantias inerentes ao devido processo legal. Porém, 

o procedimento restaurativo não é a produção do processo penal, com o debate 

sobre autoria e culpabilidade. Pressupõe, é verdade, a admissão do fato, em alguma 

medida, mas sem implicar em discussão que se volte para os moldes do processo 

penal.118 

Trata-se de uma forma inovadora de solucionar conflitos penais, trazendo às 

partes envolvidas a vivência da Justiça.  

O direito penal mínimo muitas vezes é esquecido frente a direito penal 

fortemente sancionador, sustentado pela sociedade que não vislumbra mais 

soluções para a criminalidade crescente e, assim, aceita qualquer resposta rápida e 

forte, mesmo que traga, na prática, apenas uma ilusão de segurança. 

Com efeito, o direito penal máximo, não mostra redução na criminalidade e a 

aplicação da norma se mostra cada vez mais banalizada, com descrédito em sua 
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 PALLAMOLLA, Raffela da Porciuncula. Justiça restaurativa: da teoria à prática.  p. 53. 

117
 QUEIJO, Maria Elizabeth. In: BLAZEK, Luiz Maurício Souza & MARZAGÃO JR, Laerte I. (org.). 
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2013. P. 198 
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função de prevenção geral, frente a tantos tipos penais, penas altíssimas e gritante 

impunidade. 

Observamos, claramente, uma falência da pena de prisão, onde seus 

objetivos principais e mais dignos não se cumprem, a prevenção do crime e 

ressocialização do indivíduo.  

Nesse contexto, a justiça restaurativa apresenta-se com mais relevância, a 

partir da constatação de que maiores penas apenas refletem em maior população 

carcerária, e não em menor criminalidade. 

A pena privativa de liberdade, na prática, traduz índices de reincidência 

assustadores, custos altíssimos para o Estado, afrontas claras à dignidade da 

pessoa humana no cárcere, efeitos sociológicos e psicológicos nefastos e uma 

criminalidade ascendente.  

Assim, priorizar práticas restaurativas no seio do sistema punitivo é 

reconhecer o acerto da percepção contemporânea quanto à insuficiência da clássica 

sanção corporal como resposta estatal genérica a condutas desviantes.119  

Todo esse conjunto faz com que os legisladores e operadores do direito 

busquem alternativas ao sistema carcerário, dentre elas, explicita esse trabalho, a 

justiça restaurativa. 

Desse modo, o presente estudo se apresenta como uma alternativa viável a 

ser mais difundida e aplicada, mostrando, inclusive através de dados empíricos, os 

resultados alcançados com a aplicação da Justiça Restaurativa, principalmente 

como opção de redução da criminalidade e dos índices de reincidência.  
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 BALDAN, Edson Luís. In: BLAZEK, Luiz Maurício Souza & MARZAGÃO JR, Laerte I. (org.). 
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