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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade estudar a Justiça Restaurativa como uma alternativa a pena de 

prisão e sua utilização pelo Poder Judiciário. O trabalho foi realizado pelo modelo plan francês, 

desenvolvido em duas partes, uma parte teórica e uma prática; cada uma das partes foi dividida em 

dois capítulos. Na parte teórica, no primeiro capítulo foi estudada a justiça restaurativa, seus conceitos 

e peculiaridades, além de sua contextualização no universo jurídico. No segundo capítulo foram 

estudados os institutos da mediação e da conciliação, bem como à aproximação dos referidos institutos 

da justiça restaurativa. Na segunda parte, a prática; primeiramente abordamos o Projeto de Lei nº 

7006/2006, que visa introduzir a Justiça Restaurativa em nosso sistema penal de forma 

institucionalizada e a Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No segundo capítulo 

analisamos os programas de justiça restaurativa existentes no Brasil, a criação dos Núcleos de 

Mediação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; mapeamos a justiça restaurativa no 

Estado do Rio de Janeiro e não identificamos nenhum projeto em andamento. E por fim analisamos os 

indícios da Justiça Restaurativa existentes no Juizado Especial Criminal (JECRIM) da Barra da Tijuca, 

onde esse tipo de procedimento não existe de forma estruturada. Não existe um programa que dê 

aporte a prática, sendo utilizada, quando possível, como mais um instrumento para resolução dos 

conflitos, por meio da mediação penal. 

 

Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Sistema Penal. Política Criminal. JECRIM. Cultura de Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work intends to study the restorative justice as an alternative to the imprisonment and its 

use by the Judiciary. The work has been done by the French model plan developed in two parts, one 

theoretical and one practical; each part was divided in two chapters. In the first chapter of the 

theoretical part, we studied the restorative justice, its concepts and peculiarities, besides its context in 

the legal universe. In the second chapter we studied the mediation and the conciliation as well as its 

approximation with the restorative justice. In the second part, the practical one, at first, we discussed 

the law project n° 7006/2006 that aims to introduce the restorative justice in our penal system in an 

institutionalized way and the resolution nº 125 of the National Council of Justice (CNJ).In the second 

chapter of the practical part we analyze the programs of restorative justice existent in Brazil, the 

creation of a Mediation Center by the Court of Justice of Rio de Janeiro; we map the restorative justice 

in the State of Rio de Janeiro and we could not identify any project in course. At last we analyze the 

traces of restorative justice that exist in the Special Criminal Court (JECRIM) in Barra da Tijuca- Rio 

de Janeiro, where this kind of procedure exists in a non structured way. There isn’t a program that 

contributes with the practice, being used, when possible, as an additional tool to the conflicts 

resolutions, by the penal mediation. 

KEY WORDS: RESTORATIVE JUSTICE, PENAL SYSTEM, CRIMINAL POLICY, JECRIM, 

PEACE CULTURE 
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O conflito é luz e sombra, perigo e oportunidade, estabilidade e 

mudança, fortaleza e debilidade. O impulso para avançar e o 

obstáculo que se opõe a todos os conflitos contêm a semente da 

criação e da desconstrução.  

Sun Tzu (544-496 a.C)
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INTRODUÇÃO 

 

  Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça o número de presos no Brasil vem 

aumentando de forma exponencial. Entre 1995 e 2005 a população carcerária do Brasil 

aumentou de pouco mais de 148 mil presos para 361.402, o que representou um crescimento 

de 143,91% em uma década.  

A taxa anual de crescimento oscilava entre 10 e 12%. Sendo certo, que devido à falta 

de tecnologia as informações eram armazenadas e consolidadas de forma lenta, já que os 

dados podiam ser recebidos via fax, ofício ou telefone, não havia um mecanismo padrão para 

agilizar a consolidação.1 

A partir de 2005, já com padrões de indicadores e informatização do processo de 

coleta de informações (período pós-InfoPen), a taxa de crescimento anual caiu para cerca de 5 

a 7% ao ano. Entre dezembro de 2005 e junho de 2010, a população carcerária aumentou de 

361.402 para 494.237, o que representou um crescimento, em quatro anos e meio, de cerca de 

40%.2 

Do total da população carcerária, existem 53.373 presos/internados sob custódia da 

polícia judiciária do Estado, 163.263 são presos provisórios3 e  estão custodiados no Sistema 

Penitenciário, e cerca de  277.601 são presos condenados, o que cria uma taxa de 

encarceramento de 258,11 presos para cada grupo de 100.000 habitantes, os dados de 

setembro de 2009 demonstram que existia déficit de 170.000 vagas, sendo necessários 340 

estabelecimentos penais, com capacidade para 500 presos cada um, para acomodar todos os 

presos do sistema.4 

Como de conhecimento comum, o Brasil é signatário de tratados que versam sobre 

Direitos Humanos como o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem e a Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

                                                           
1Texto disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMID364AC56ADE924046B46C6B9CC447B586PTBRIE.h
tm 
2Texto disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMID364AC56ADE924046B46C6B9CC447B586PTBRIE.h
tm 
3 Cumpre esclarecer que para a pesquisa que os números referentes aos presos provisórios não são relevantes, 
pois a justiça restaurativa, em princípio, não atuaria nesse segmento. No entanto, a inserção dos dados é 
necessária para uma visão mais completa do problema. 
4 Texto disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMID364AC56ADE924046B46C6B9CC447B586PTBRIE.h
tm 
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Organização das Nações Unidas (ONU). Todos estes pactos, tratados, declarações vedam o 

tratamento degradante do preso.  

O princípio da humanização da pena preleciona que o objetivo da execução penal 

consiste na reeducação do condenado e sua reinserção social. Tal princípio pressupõe a 

humanização das prisões, possibilitando o contato com o mundo exterior, a formação 

educacional e profissional da população carcerária com a colaboração da comunidade no 

cumprimento das penas e das medidas alternativas à prisão, como parte da solução para o 

problema da criminalidade. 

Mas o problema da superlotação carcerária persiste, e esse problema vai muito além 

do cárcere e sua falta de estrutura, atinge a falta de opções daquele que foi encarcerado, falta 

de opções dentro e fora da prisão. 

O Ministro Gilmar Mendes afirmou que, “nenhum país logrou reduzir o índice de 

criminalidade e, portanto, melhorar os índices de segurança, sem atacar o problema sério da 

reincidência”. E os números lhe dão razão. Segundo dados obtidos a partir dos mutirões 

carcerários, os índices de reincidência variam entre 60% e 70%. Ou seja, sem perspectiva, o 

preso volta a praticar crimes quando retorna ao convívio social.5   

A reincidência é um dado forte na questão da criminalidade, mas obviamente não é o 

único problema, as condições desumanas do cárcere, a falta de preparo dos profissionais que 

lidam com os presos, as dificuldades para obtenção dos benefícios, a falta de oportunidade de 

emprego e o total desinteresse do Estado pela vida do egresso do cárcere são fatores 

importantes para que os índices de criminalidade continuem a aumentar.  

Falta, ainda, mencionar que não existem tentativas de prevenir a criminalidade, não 

existem políticas públicas que visem evitar que os menores e jovens continuem a ingressar no 

mundo do crime, também por falta de opções. 

A população carcerária no Brasil é jovem e a maioria tem entre 18 e 29 anos6, e o 

índice de reincidência é elevadíssimo7. Esclareça-se que, não raro, o primeiro contato com o 

delito se dá na adolescência e continua na idade adulta. A maioria das prisões ocorre por 

crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas.8 

                                                           
5 Texto disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=116383 
6Informação disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10389&Itemid=1134 ,acessado em 
23/10/2010. 
7 Segundo os dados dos mutirões carcerários, os índices de reincidência variam de 60 a 70%. Informação 
disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=116383 
8 Segundo dados estatísticos do Ministério da Justiça, em junho 2010 existiam 217.247 pessoas encarceradas por 
crimes contra o patrimônio e 102.121 por tráfico de entorpecentes. Informação disponível em: 
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As tentativas de minimizar o problema da superpopulação carcerária envolvem 

repensar o Direito e o Processo Penal. E para isso temos que admitir que a sociedade venha 

negligenciando os menos favorecidos e os que não tiveram chance de obter trabalho formal. 

Se não quisermos utilizar a prisão como controle social, devemos pensar que a situação atual 

é responsabilidade de todos: da sociedade e do Estado (SALIBA, 2009, p.32). 

Evidentemente, que o indivíduo que comete um crime é responsável pelos seus atos; 

mas merece receber do Estado e dos seus semelhantes um tratamento, ao menos, digno e uma 

chance verdadeira de retornar ao convívio social. É necessário repensar a responsabilidade 

estatal e temos que ter em mente que para admitir alternativa à prisão, temos que repensar o 

Sistema Penal e mesmo modificá-lo. 

Diante da realidade e da dificuldade em implementar políticas públicas capazes de 

conter o aumento da criminalidade, buscaremos outros caminhos que visem a evitar a prisão 

como única solução dos problemas sociais, pois existe uma necessidade enorme de mudar, de 

discutir o sistema penal como um todo, é necessário procurar novos espaços, novos nichos em 

que se procure pensar  não em um direito penal melhor, mas de qualquer coisa  melhor do que 

o direito penal (RADBRUCH, 1961, p.67). 

O desrespeito aos direitos dos encarcerados vai desde a alimentação inadequada, 

passando pela falta de atendimento médico, ausência de estímulo ao estudo e a 

profissionalização. A corrupção, ainda, é comum nas penitenciárias, onde os presos sofrem 

verdadeira extorsão para ter acesso a benefícios que lhes são direitos, mas que muitas vezes só 

são obtidos por meio de pagamentos aos funcionários.9  

Como ensinado por Sergio Salomão Shecaira não há como negar a crise da pena 

privativa de liberdade, nem como fechar os olhos à sua ineficácia na ressocialização do 

recluso (SHECAIRA, 2002, p. 158). 

Até hoje, não encontramos um substituto para a prisão, mas sabemos que ela não é a 

resposta para o problema da criminalidade. Por outro lado, a prisão é meio eficiente de 

controle social, e estamos conscientes que a maioria dos presos pertence às camadas mais 

                                                                                                                                                                                     
http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10389&Itemid=1134. Acesso em 
23/10/2010. 
9 Entrevista do Ministro Gilmar Mendes: 
A ineficiência sistêmica é mais flagrante no paradoxo de que milhares de réus encontram-se soltos, sem 
perspectiva de julgamento, ao tempo em que outros tantos se acham ilegalmente encarcerados, com excesso de 
prazo na prisão cautelar ou no cumprimento da pena. E o mais aviltante: muitos presidiários cumprem, 
provisoriamente, penas que ultrapassam o teto legal fixado para o delito que cometeram. 
É para reverter tais ignomínias que o CNJ trabalha. Texto disponível em: 
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100416/not_imp539075,0.php 
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pobres da população, não completaram o ensino fundamental, sendo que um grande 

percentual é de analfabetos. A maioria vive em total ociosidade. 

Entre as soluções apontadas para o problema despontam as penas alternativas  como 

uma resposta, mas não pode e não deve ser a única e nesse diapasão será possível considerar a 

justiça restaurativa como uma das respostas ao problema do cárcere? 

Ocorre que não existe ainda uma legislação que integre a Justiça Restaurativa no 

ordenamento jurídico brasileiro; existe um projeto de lei que está em tramitação desde 2006, 

mas que vem sofrendo sérios percalços é arquivado e desarquivado com certa frequência, e 

não chegou, ainda, a votação. 

Assim, a justiça restaurativa é aplicada em projetos do Poder Judiciário, como uma 

verdadeira política pública em experimentação, em que pese o sucesso de alguns desses 

projetos vemos a justiça restaurativa como um modelo de maior potencialidade, não devendo 

ficar restrita aos Juizados Especiais e aos crimes de menor potencial ofensivo. 

O Estado ao não garantir a educação básica, a assistência médica e a alimentação na 

tenra idade, não pode se desonerar da sua responsabilidade, com a aquiescência da sociedade, 

apenas encarcerando aquele que delinquiu, por não ter condições de sobreviver com 

dignidade. 

Evidentemente, que o indivíduo que comete um crime é responsável pelos seus atos; 

mas merece receber do Estado e dos seus semelhantes um tratamento, ao menos, digno e uma 

chance verdadeira de retornar ao convívio social. 

É necessário repensar a responsabilidade estatal e temos que ter em mente que para 

admitir alternativas à prisão, temos que repensar o sistema penal e mesmo modificá-lo. 

As políticas públicas, no contexto do presente trabalho, são aquelas relacionadas às 

ações com fins públicos de acesso a toda a população. São determinações do governo voltadas 

para atender às necessidades da sociedade. São um conjunto de decisões interrelacionadas 

tomadas por um ator ou grupo político preocupado e dentro de uma situação na qual as 

decisões devem, em princípio, compor o espectro de poder desses atores para realizá-las 

(ALMEIDA, 2006). 

A presente pesquisa tem por finalidade conhecer o que é e como é utilizada a Justiça 

Restaurativa pelo poder judiciário no Brasil. 

Buscamos, também,  mapear e avaliar a experiência de justiça restaurativa no Rio de 

Janeiro em geral, especificamente, os resultados obtidos no projeto que estaria sendo 

realizado no Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca, visando analisar a receptividade 
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da justiça restaurativa entre agressores e vítimas e, ainda, o resultado obtido em relação ao 

não encarceramento.  

Para a consecução desse segundo objetivo, o trabalho foi desenvolvido por meio de 

estudo de caso, utilizando-se visitas e coletas de informações no Juizado Especial Criminal 

mencionado.   

Para desenvolver essa análise, considera-se apropriada a divisão do trabalho em duas 

partes, tal como no plan francês, versando a primeira sobre o plano teórico em que a pesquisa 

se desenvolve e a segunda sobre o plano prático, assim considerado o exame, propriamente, 

dito dos casos onde foi utilizada a justiça restaurativa no Juizado Especial Criminal da Barra 

da Tijuca.  

A opção pelo modelo de plan francês, especialmente o modelo de plan lógico, deve-se 

ao fato de esse ser próprio para estudos em que a primeira parte do trabalho se dedica ao 

exame da origem de um fenômeno e a segunda parte ao seu domínio de aplicação, tal como 

descrito por Deisy Ventura (1999). Em outras palavras, a primeira parte dedica-se às 

condições em que determinado fenômeno se verifica, assim considerados o seu conceito, 

efeitos, domínio de aplicação, dimensão, critérios e consequências. Já a segunda parte utiliza-

se do cenário teórico construído anteriormente para analisar nos casos concretos “se”, 

“quando” e “de que forma” as premissas assinaladas na primeira parte ocorreram, bem como 

para promover um exame crítico das vantagens, riscos e efeitos jurídicos desses fatos. Cada 

uma dessas duas partes será subdividida em dois capítulos, tal como exposto adiante. 

O primeiro capítulo da primeira etapa do trabalho apresenta o conceito de justiça 

restaurativa, e sua operacionalização pelos círculos, pelos grupos de família e pela mediação 

penal; bem como articula o novo paradigma da justiça restaurativa com os modelos de política 

criminal existentes. 

O segundo capítulo da primeira etapa do trabalho, também, se dedica a questões 

teóricas, porém relacionadas ao conceito de mediação e conciliação e a diferenciação dos dois 

institutos da justiça restaurativa.  

A segunda parte do trabalho, também, será construída em dois capítulos, no Capítulo 1 

está o estudo do projeto de lei para implementação da justiça restaurativa no Brasil e da 

Resolução nº 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu os núcleos 

permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos.  No Capítulo 2 foram 

analisados os programas relacionados à justiça restaurativa existentes no Brasil, foi realizado 

o mapeamento da justiça restaurativa no Estado do Rio de Janeiro, onde não foram 

identificados projetos em andamento, e análise crítica do estudo de caso, onde foram 



18 
 

compilados os dados obtidos no Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca relacionado às 

entrevistas e análises das audiências assistidas naquele Juizado. 

A ideia de seleção de casos para estudo junto ao Juizado Especial Criminal da Barra 

da Tijuca, por meio de amostra intencional foi abandonada, uma vez que não existe um 

programa instituído de justiça restaurativa, de forma que não há como se fazer uma análise 

científica dos casos, mais foi possível compreender como se define quais os casos são 

compatíveis com a mediação penal e que poderão ter um resultado restaurativo; como é feito 

o julgamento; como se dá a participação dos envolvidos; a pertinência da sentença com a 

infração cometida; enfim as nuances que envolvem a resolução de conflitos.     

A partir do material selecionado desenvolveu-se o estudo dos casos, com suporte na 

doutrina específica existente sobre o tema, constante no item Bibliografia.  
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PARTE I  - PLANO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1 – CONCEITO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA  

 

A vida em sociedade é complexa e permeada de diversas relações, algumas 

conflituosas outras não. O conflito nada mais é do que o resultado natural das diferenças entre 

os seres humanos. Não sendo, necessariamente, uma experiência negativa, devendo ser-lhe 

atribuído um sentido positivo, visando sua superação de forma criativa e sempre que possível 

solidária.10  

No Dicionário de Política de Norberto Bobbio, o conflito é definido como: “Uma 

forma de interação entre indivíduos, grupos, organizações e coletividades que implica 

choques para o acesso à distribuição de recursos escassos”.11 

Como vemos, o conflito nada mais é que o desacordo entre duas ou mais pessoas 

em razão da divergência de opiniões, valores e ou necessidades. O conflito integra a condição 

humana e pode ter duas vertentes a positiva e a negativa. O que torna o conflito positivo ou 

negativo é a forma com que o enfrentamos. 

O conflito não significa briga, intolerância ou desentendimento, mas negar sua 

existência pode levar o indivíduo à violência, pois ignorará o outro e não admitirá as 

diferenças e os objetivos diferentes. 

O conflito estimula o pensamento crítico e criativo; melhora a capacidade de 

tomar decisões; faz-nos ver que sempre existem opções; incentivam formas diferentes de 

encarar problemas e situações; melhoram relacionamentos e o respeito pelas diferenças; 

promovem a autocompreensão. 

Segundo André Gomma de Azevedo12 diante da significativa contribuição de 

Morton Deutsch ao apresentar a definição de processos construtivos de resolução de disputas, 

pode-se afirmar que houve alguma recontextualização acerca do conceito de conflito que 

passou a ser entendido como um elemento da vida que permeia todas as relações humanas e 

contém potencial de contribuir positivamente nessas relações.13 

                                                           
10 FOLEY, G. F (Org). Apostila justiça comunitária - uma experiência do Ministério da Justiça – Secretaria 
de Reforma do Judiciário. Editada por Margareth Leitão. Brasília: Cromos, 2007. p. 46. 
11 BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 12. ed. Brasília: 
UnB, 2002. p. 225. 
12 AZEVEDO, A. G. de. Autocomposição e processos construtivos: uma breve análise de projetos-piloto de 
mediação forense e alguns de seus resultados. In: AZEVEDO, André Gomma de (Org). Estudos em 
Arbitragem, mediação e negociação. Distrito Federal: Universidade de Brasília, 2003.  
13 Idem. p. 152. 
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Quando se busca resolver o conflito por meio de um processo judicial temos uma 

dicotomia evidente do que é certo e errado, o contraditório é sempre utilizado. É atribuída 

culpa e sempre é possível identificar o ganhador e o perdedor. Nesse processo, ainda, que haja 

a conciliação e que haja a composição judicial, o acordo muitas vezes não tem eficácia no que 

diz respeito ao senso de justiça que cada parte leva ao processo, pois muitas vezes com receio 

da sucumbência, o consenso é uma questão meramente instrumental.14 

O preâmbulo da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 

198815, já demonstra a intenção do legislador em fomentar um Estado, que optou pela 

fraternidade, harmonia e pela solução pacífica dos conflitos.16 

Em que pese tal opção, não vemos os ideais constitucionais refletidos na 

realidade, não é incomum ouvir que no Brasil existem excesso de leis e que o discurso penal é 

sedutor, assim princípios como da intervenção mínima e da fragmentariedade seriam deixados 

de lado, sendo cada vez mais difícil estabelecer uma relação de proporcionalidade punitiva. 

Acreditamos que tais informações são, em geral, verdadeiras. 

Mas, apesar das dificuldades, concordamos com Tiago Joffily quando afirma que 

a porta de entrada da Justiça Restaurativa no Brasil, não foi aberta pela Lei que instituiu os 

Juizados Especiais, mas sim decorre de todo o sistema principiológico previsto na 

Constituição de 1988.17 

Ora, é valor constitucional o estado democrático de direito “fundado na harmonia 

social e comprometido com a solução pacífica das controvérsias”. 

Quando a própria Constituição Federal aponta a necessidade da busca de novas 

formas de solução pacífica de controvérsias dos conflitos, temos que foi o texto constitucional 

quem propiciou a abertura para a busca de novas formas de solução de conflitos, até mesmo 

em sede de direito penal. 

                                                           
14 AZEVEDO, A. G. de. Autocomposição e processos construtivos: uma breve análise de projetos-piloto de 
mediação forense e alguns de seus resultados. In: AZEVEDO, André Gomma de (Org). Estudos em 
Arbitragem, mediação e negociação. Distrito Federal: Universidade de Brasília, 2003. p. 47. 
15 O Preâmbulo é o conjunto de enunciados formulado pelo legislador constituinte originário, situado na parte preliminar 
do texto constitucional, que veicula a promulgação, a origem, as justificativas, os objetivos, os valores e os ideais de 
uma Constituição, servindo de vetor interpretativo para a compreensão do significado das suas prescrições normativas e 
solução dos problemas de natureza constitucional. 
16 "Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil". 
17 JOFFILY, T. Direito e compaixão: discursos de (des)legitimação do poder punitivo estatal. Rio de Janeiro: 
Revan, 2011. p. 179. 
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Nesse viés, temos a Justiça Restaurativa como forma alternativa de tratar o 

problema penal. A justiça restaurativa apareceu com vigor na década de 90, mas antes já 

existiam valores, processos e práticas restaurativas. Mas foi nos anos 90 que o tema voltou a 

ser atraente para os pesquisadores como uma possível alternativa ao sistema penal 

tradicional.18 

A finalidade da justiça restaurativa é consertar, reparar o futuro, restaurando 

relacionamentos, especialmente, entre a vítima, o agressor e a comunidade19, visando, ainda, 

prevenir a ocorrência de novos delitos. 

A justiça restaurativa é recomendada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
20 para ser incorporada a legislação de todos os países; e alguns países já a introduziram em 

sua legislação, como a Nova Zelândia, Canadá, Austrália, África do Sul, Reino Unido, 

Estados Unidos e Argentina.21 

No Brasil está tramitando na Câmara o Projeto de Lei 7006/200622, que visa 

incluir na justiça criminal brasileira procedimentos de justiça restaurativa, alterando o Código 

Penal, o Código de Processo Penal e a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.23 

A justiça restaurativa busca equilibrar o atendimento às necessidades, não só da 

vítima e da comunidade, mas também a necessidade da reintegração do vitimário à sociedade. 

Tem, por primordial finalidade, que todas as partes participem do processo de justiça de 

maneira produtiva.2425 

                                                           
18 PALLAMOLLA, R. da P. Justiça restaurativa: da teoria a prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009. p. 34. 
19 “Comunidade – embora o termo tenha sido empregado como sinônimo de sociedade, organização social ou 
sistema social, muitos autores concordam que a comunidade tem um locus territorial específico, geralmente 
limitado. 
T. Parsons em The Social System: Comunidade é uma coletividade de  atores que partilham de uma área 
territorial limitada como base para o desempenho da maior parte de suas atividades cotidianas (Glencoe, ILL, 
1951, p. 91). 
B. E. Mercer: Uma comunidade humana é um agregado de pessoas fundamentalmente relacionadas que vivem 
numa determinada localização geográfica, em determinada época, partilham de uma cultura comum, estão 
inseridas numa estrutura social e revelam uma conscientização de sua singularidade e identidade distinta como 
grupo. (The American Comunity. New York, Random House, 1956, p. 27) - Dicionário de ciências sociais, 2. 
edição, Editora Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1987, p. 229. 
20 Resolução 2002/12 da Organização das Nações Unidas. 
21 AGUIAR, C. Z. B. Mediação e justiça restaurativa: a humanização do sistema processual como forma de 
realização dos princípios constitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 112. 
22 BRASIL. Projeto de Lei n 7006/2006. Propõe alterações no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para facultar o 
uso de procedimentos de Justiça Restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes e contravenções 
penais. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id= 323785>. Acesso em 21 out 
2010. 
23 Em 31 de janeiro de 2011, mais uma vez o referido projeto foi arquivado, sendo desarquivado em seguida, no 
mês de abril do mesmo ano. 
24 ALMEIDA, T. Justiça restaurativa e mediação de conflitos. In: Apostila mediação e conciliação do 
mestrado em poder judiciário da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: FGV, 2011. p. 36. 
25 Idem. 
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Essa participação é de fundamental importância para que as partes se apropriem 

dos seus direitos e deixem de ser excluídos do processo, fazendo com que tomem 

conhecimento e aprendam a lidar de forma produtiva com a realidade, as causas e 

consequências do delito e, ainda, com os sentimentos daí decorrentes.  

As Nações Unidas, em 2002, definiram o processo restaurativo como qualquer 

processo no qual a vítima, o ofensor e/ou qualquer indivíduo ou comunidade afetada por um 

crime participem junto e ativamente da resolução das questões advindas do delito, sendo 

frequentemente auxiliados pela participação de um terceiro imparcial. 

O Projeto Justiça para o Século XXI26, que existe no Rio Grande do Sul e visa 

aplicar a justiça restaurativa ao adolescente em conflito com a lei traz o seguinte conceito da 

justiça restaurativa: 

 
A Justiça Restaurativa é um novo modelo de Justiça voltado para as relações 
prejudicadas por situações de violência. Valoriza a autonomia e o diálogo, 
criando oportunidades para que as pessoas envolvidas no conflito (autor e 
receptor do fato, familiares e comunidade) possam conversar e entender a 
causa real do conflito, a fim de restaurar a harmonia e o equilíbrio entre 
todos. A ética restaurativa é de inclusão e de responsabilidade social e 
promove o conceito de responsabilidade ativa. É essencial à aprendizagem 
da democracia participativa, ao fortalecer indivíduos e comunidades para 
que assumam o papel de pacificar seus próprios conflitos e interromper as 
cadeias de reverberação da violência.27 
 

A justiça restaurativa possui várias concepções e por isso não existe um conceito 

único do que seja a justiça restaurativa. Segundo Rafaella Pallamolla “[...] a justiça 

restaurativa possui um conceito não só aberto como, também fluido, pois vem sendo 

modificado, assim como suas práticas desde os primeiros estudos e experiências 

restaurativas”.28 

Tony Marshall afirma que: “A Justiça Restaurativa é um processo através do qual 

todas as partes interessadas em um crime específico se reúnem para solucionar coletivamente 

como lidar com o resultado do crime e suas implicações para o futuro”.29 

A concepção de justiça restaurativa para Carla Aguiar é a seguinte: 
                                                           
26 O projeto JUSTIÇA PARA O SÉCULO 21 tem o objetivo de divulgar e aplicar as práticas da Justiça 
Restaurativa (JR) na resolução de conflitos em escolas, ONGs, comunidades e Sistema de Justiça da Infância e 
Juventude como estratégia de enfrentamento e prevenção à violência em Porto Alegre. Implementado desde o 
ano de 2005 na 3ª Vara da Infância e da Juventude da capital gaúcha, o Projeto Justiça para o Século 21 é 
articulado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. 
27JUSTIÇA 21. O que é Justiça Restaurativa? Disponível em: 
<http://www.justica21.org.br/interno.php?ativo=DOC&sub_ativo=jr_o_que&PHPSESSID=8a885ed0b2a8ec8eb
4777e415e857109>. Acesso em 21 out 2010. 
28 PALLAMOLLA, R. da P. Justiça restaurativa: da teoria a prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009. p. 54. 
29 MARSHALL apud AGUIAR, C. Z. B. Mediação e justiça restaurativa: a humanização do sistema 
processual como forma de realização dos princípios constitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 109. 
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Podemos entender a Justiça Restaurativa como uma reformulação de nossa 
concepção de Justiça, tendo como objetivo trabalhar a compreensão das 
pessoas sobre a situação conflituosa para que haja a humanização dos 
envolvidos, possibilitando a identificação das necessidades geradas pelo 
conflito/crime e a consequente responsabilização de todos os afetados, direta 
ou indiretamente, para que, de uma forma ou de outra, se comprometam e 
contribuam para sua resolução.30 
 

A busca de uma definição de justiça restaurativa demonstra que não há um único 

conceito; o conceito está sendo discutido e desenvolvido nesse momento, na medida em que a 

mesma é utilizada. 

Para a justiça restaurativa o crime ou o ato violento causa dano às pessoas e aos 

relacionamentos. Portanto, compreende-se que não só à vítima e o agressor são afetados, mas 

toda a comunidade. O direcionamento é dado para as necessidades que surgem a partir do ato 

lesivo. Não se pergunta: “quem cometeu o ato criminoso?”, mas sim: “[...] quais as 

necessidades que surgiram a partir deste ato?”.31 

Segundo André Gomma de Azevedo no vídeo “O reencontro de Helena”, Justiça 

Restaurativa, nada mais é que um meio de adequadamente tratar um ato infracional ou um 

crime, de forma a restaurar as marcas causadas pelo ato, considerando principalmente as 

necessidades da vítima, do ofensor ou do autor do fato e da sociedade como um todo ou da 

comunidade. A ideia é que essa justiça seja definida como um valor, e esse sejam 

estabelecidos pelas próprias partes.32 

A doutrina aponta três concepções de justiça restaurativa, a saber: 

 
1) A justiça restaurativa é uma forma de justiça voltada para a reparação do 
dano (material ou simbólica) causada pelo delito (conflito). Os adeptos dessa 
concepção além de voltar-se para a reparação da vítima buscam (re) integrar 
o ofensor à sua comunidade e restaurar a própria comunidade, sendo que 
esse participa do processo restaurativo a fim de contribuir na formulação e 
cumprimento do acordo restaurativo, bem como desenvolver sua capacidade 
de resolver seus próprios conflitos, eis que o delito afeta não só a vítima 
imediata e o ofensor, mas também a comunidade. Esta concepção associa 
igualmente a reparação do dano feita pelo ofensor ao reconhecimento de sua 
responsabilidade no ato. O encontro dos envolvidos é buscado, mas não é 
imprescindível, na medida em que o Estado pode reparar a vítima de outra 
forma, por exemplo, impondo uma pena ao ofensor diferente de multa ou 
cárcere (prescinde-se, portanto, da voluntariedade do ofensor para reparar). 
A reparação pode ser feita, ainda, pela comunidade, não precisando ser 
necessariamente feita pelo ofensor. 

                                                           
30 AGUIAR, C. Z. B. Mediação e justiça restaurativa: a humanização do sistema processual como forma de 
realização dos princípios constitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 109. 
31 Idem. p. 111. 
32 Informação obtida e vídeo disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.unb.br/fd/gt>. 
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2) Esta concepção volta-se para a transformação, sendo esta entendida de 
maneira ampla, eis que sua intenção é transformar a concepção das pessoas 
sobre si mesmas e como se relacionam com os outros, transformar a forma 
de vida das pessoas, pois parte do pressuposto que todos estão conectados 
uns aos outros e ao mundo e, por fim, introduzir uma mudança na própria 
linguagem, abolindo distinções entre crime e outras condutas  danosas,  a 
exemplo do que propunha  o abolicionista Louk Hulsman, com a 
substituição da palavra delito pelo termo ‘situações problemáticas’. Apesar 
de visar transformações tão profundas, esta concepção não descuida da 
reparação de dano, uma vez que considera  imprescindível identificar as 
necessidades dos implicados no conflito (vítima, ofensor e comunidade) para 
que se possa tentar atendê-las, na medida do possível.  
3) A última concepção é a do encontro do diálogo. Nela a justiça restaurativa 
é vista como uma forma de resolução de conflitos que possibilita que vítima, 
ofensor e outros interessados se encontrem em um local não tão formal e 
dominado por especialistas (a exemplo dos advogados, juízes e promotores), 
para que, principalmente, vítima e ofensor, abandonem a passividade que 
lhes é imposta pelo processo penal, e assumam posições ativas nas 
discussões e tomadas de decisões de seus conflitos. Nessa configuração, a 
justiça restaurativa aparece como uma experiência extremamente 
democrática na medida em que todos, falam e escutam respeitosamente, e 
em condições equilibradas de poder, proporcionadas pela formatação do 
processo, pelos valores da justiça restaurativa e, principalmente pela atuação 
do facilitador ou mediador. Assim, ao invés da imposição de uma pena pelo 
juiz, utiliza-se o diálogo para que os implicados cheguem a um acordo sobre 
o que pode ser feito em benefício da vítima, do ofensor e da própria 
comunidade. Por meio desse processo, a vítima tem espaço para expressar 
seu sofrimento e dizer os danos que lhe foram causados, o ofensor pode 
tomar consciência das consequências de seus atos,  e escolher fazer algo para 
reparar o dano, e juntos, eles chegarão a um acordo, que evidentemente, 
deve ser razoável e não desrespeitar os direitos humanos. Dessa forma, o que 
se observa em inúmeras pesquisas realizadas, é que ambos, se sentem 
tratados de forma mais justa, eis que vivenciam a justiça, ao invés de apenas 
assisti-la ser realizada por outros, para que, após, apenas recebam o 
comunicado (sentença) de que foi feita justiça.33 
 

Essas concepções não se excluem, não sendo errado afirmar que se integram e se 

complementam. 

No Brasil existem em andamento projetos que aplicam a justiça restaurativa a 

crimes de menor potencial ofensivo e a atos infracionais praticados por adolescentes em 

conflito com a lei; e como já mencionado está em tramitação na Câmara de Deputados o 

Projeto de Lei 7006/2006. 

Em um mundo onde a violência é a tônica, onde as pessoas temem não só pelo seu 

patrimônio, mas pela sua integridade física e daqueles que lhe são preciosos, vive-se um 

grande dilema como atacar sem ser atacado, uma vez que a máxima “violência gera violência” 

é uma realidade incontestável. 

                                                           
33 PALLAMOLLA, R. da P. Breves apontamentos acerca da relação entre justiça restaurativa e o sistema 
de justiça criminal brasileiro. São Paulo: Boletim do IBCCRIM, ano 17, n. 206, jan 2010, p.14.  
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Para algumas pessoas, em especial os políticos quando ocorrem crimes de 

repercussão, o problema da violência é solucionado com a criação de mais leis que instituem 

novos tipos penais ou agravando os já existentes, em resumo encarcerando aquele que comete 

um delito. 

Ocorre que diante da realidade do sistema carcerário torna-se pouco crível que a 

criação de leis e o encarceramento sejam a solução para a crise do aumento da criminalidade. 

Não se vê no direito penal, uma busca por soluções para reduzir a violência, nem mesmo a 

médio ou em longo prazo. 

No sistema penal vigente não se ressocializa o preso e nem tão pouco se atendem 

as necessidade das vítimas, os dois maiores interessados no processo são alijados do mesmo e 

toma a cena outros atores, que muitas vezes esquecem que por detrás da situação descrita no 

papel existem pessoas que têm manifesto interesse em saber como o processo será resolvido, e 

na maioria das vezes só são informadas, e isso quando o são, da sentença final.  

No momento atual, não é mais admissível que o processo penal trate a vítima e o 

ofensor como figuras sem importância e desinteressadas sobre o resultado do processo.  

Diante dessa realidade, a justiça restaurativa se destaca no cenário internacional, 

como uma forma de resolução de conflitos, onde a vítima e o ofensor protagonizam o 

processo. Surge como uma resposta à pequena atenção dada à vítima e em contrapartida como 

forma de ressocializar o ofensor, que em razão da falência do sistema penal tradicional, sai do 

presídio pior do que entrou, além de estar estigmatizado e etiquetado para sempre pela 

experiência do cárcere.  

É importante mencionarmos os valores que alicerçam a justiça restaurativa, que 

são: participação, respeito, verdade, responsabilidade, voluntariedade, reparação e 

reintegração. Não se pode deixar de mencionar que esse tipo de justiça guarda íntima relação 

com os princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima que informam o direito 

penal. 

A justiça restaurativa é um novo paradigma que está fundamentado em uma 

cultura de paz e oferece meios de resolução de conflitos que não se restringem ao campo 

jurídico, podem ser aplicados em áreas diversas como em comunidades, escolas e na própria 

família. Ela visa reduzir a aplicação de penas privativas de liberdade, reduzindo assim a 

brutalidade dos mecanismos punitivos estatais, buscando solucionar os conflitos de forma 

pacífica e conciliadora. 

O processo restaurativo é voluntário, ninguém é obrigado a participar do 

procedimento; por sua vez o procedimento pode ocorrer em um local menos solene do que 
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uma sala do Tribunal. Nesse espaço haverá intervenção de um mediador ou facilitador, 

podendo ser utilizadas técnicas de conciliação, mediação e transação, para se alcançar o 

resultado pretendido, que é um acordo onde tanto a vítima, como o ofensor e, em alguns 

casos, a própria comunidade terão suas necessidades supridas pela reinserção social, da 

reparação do dano e da transparência do processo.  

A justiça restaurativa tem como finalidade o resgate das relações interpessoais de 

maneira pacífica no ambiente atingido pelo crime, os envolvidos se reúnem com uma terceira 

pessoa – o facilitador -, para dialogarem sobre o crime e suas consequências.  

Existe uma grande dificuldade em definir o que seja justiça restaurativa, pois seu 

desenvolvimento se ampara mais na prática do que em dispositivos legais positivados. Mas é 

possível apontar, juntamente com Froestad e Shearing, quatro características básicas para que 

esse determinado modelo possa ser considerado restaurativo.34 

A primeira característica se refere ao grau de inclusão dos interessados na solução 

do conflito, programas que possuam maior participação dos envolvidos têm maior capacidade 

de solucionar problemas, do que os que limitam a participação. 

A segunda característica diz respeito à capacidade dos programas em expandir 

suas metas para além da reparação do dano, vez que os programas restaurativos, também, 

objetivam a reintegração dos infratores de volta a sociedade/comunidade e em especial o 

restabelecimento das relações e a construção da paz. 

A terceira característica diz respeito à localização dos programas restaurativos em 

relação às bases do poder e controle. Eles sugerem que as práticas restaurativas possam ser 

deslocadas, e estruturadas de forma a serem organizadas por meio de programas baseados 

localmente e dirigidos por associações não governamentais que dirigiriam programas 

baseados na comunidade, em que a responsabilidade, os recursos e o controle dos serviços 

seriam investidos na comunidade local e em seus cidadãos. Tais programas teriam maior 

potencial restaurativo do que os projetos administrados centralmente e com controle estatal. 

“E como quarta característica temos às noções de “diálogo respeitoso” e de não 

dominação” apontadas por Braithwaite35, como valores centrais de todo e qualquer modelo 

que se pretenda ser restaurativo. 

No que diz respeito ao grau de inclusão dos interessados quanto à maior 

participação, a inclusão mais positiva poderá ser a experiência, e como as práticas 

                                                           
34 JOFFILY, T. Direito e compaixão: discursos de (des)legitimação do poder punitivo estatal. Rio de Janeiro: 
Revan, 2011. p. 176-178. 
35 Criminólogo australiano, apontado por muitos como o principal acadêmico dedicado ao estudo da justiça 
restaurativa. 
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restaurativas são opcionais, só participa quem efetivamente deseja, não há obrigatoriedade, a 

tendência é que os resultados sejam sempre muito bons, não sendo admissível, a nosso ver, a 

limitação da participação que contraria a própria essência do instituto. 

Quando se fala em justiça restaurativa, as pessoas respondem de volta com o 

discurso da reparação do dano com cunho patrimonial. A reparação do dano é uma vertente 

que pode ser alcançada com a justiça restaurativa, mas não é a única, não é o mote ensejador 

das práticas restaurativas.  

Não é de fato incorreto afirmar que se visa com a justiça restaurativa à reparação 

do dano, mas a reparação do dano pode ter outros cunhos, que não apenas o patrimonial, 

assim o dano psicológico pode ser reparado tanto quanto o dano material e o moral, e tal 

reparação pode ser de forma não monetária. 

No Brasil, as experiências realizadas com justiça restaurativa no âmbito penal são 

alcançadas com controle estatal, entre elas podemos citar Projeto Século XXI, no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e o Projeto do Núcleo Bandeirante, do 

Tribunal do Distrito Federal. 

A justiça restaurativa nada mais é que a reunião de práticas e programas que 

reflitam propósitos restauradores: que identificarão e darão passos no sentido da reparação do 

dano; envolverão todas as partes interessadas e transformarão a relação tradicional entre as 

comunidades e seus governos. 

A execução do projeto restaurativo em âmbito local nos parece à melhor solução, 

uma vez que se pretende envolver a sociedade, a comunidade na solução do conflito, e a sua 

aplicação pode ser, também, no âmbito comunal, ou em qualquer uma das instâncias do 

processo; mas deve haver previsão legal e participação estatal. Pelo menos no Estado 

Democrático Brasileiro nos parece, ainda, cedo para dissociar os programas e projetos 

restaurativos do Estado, somos uma nação, ainda, em desenvolvimento e podemos carecer de 

meios para desenvolver tais projetos fora do âmbito do Judiciário, ainda, que admitamos que 

seja possível. 

 

1.1. DA OPERACIONALIZAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Considerando que a justiça restaurativa não possui um conceito, necessário se faz 

observar como a mesma é operacionalizada em consonância com seus valores, de forma a 

evitar que práticas não restaurativas sejam com ela confundidas. 
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A Professora Tânia Almeida, em seu artigo “Justiça Restaurativa e Mediação de 

Conflitos”36 ensina que a operacionalização da justiça restaurativa é feita a partir de três 

procedimentos clássicos, que diferem em relação ao número de participantes, à qualidade da 

participação do terceiro imparcial, ao alcance social. Quanto aos procedimentos, são eles: a 

mediação penal, conferências familiares e círculos de construção de consenso. 

Melhor explicitando o que são esses procedimentos: temos que a mediação penal 

é todo processo que permite ao ofendido e ao ofensor participar ativamente, se o consentem 

livremente, da solução das dificuldades resultantes do delito, com a ajuda de um terceiro 

independente, o mediador. (Recomendación (99)19 del Comité de Ministros del Consejo de 

Europa – União Europeia).37 A mediação penal será objeto de estudo mais aprofundado em 

capítulo próprio 

Já as conferências familiares são utilizadas quando se desejam garantir a vítima ou 

ao ofensor o suporte de familiares, amigos e outros membros da comunidade, visando não só 

uma mudança comportamental como apoio nas condutas acordadas.38  

Os círculos de construção de consenso que têm origem nas comunidades 

indígenas, pois envolvem um maior número de pessoas – vítimas, ofensores, familiares, a 

comunidade e operadores de direito. Os círculos incluem a presença do juiz e a construção 

consensual da sentença para o delito.39 

Na nossa concepção, a operacionalização da justiça restaurativa não pode ser 

enquadrada em sistemas fechados, pois ela varia de lugar para lugar, sendo flexível e aberta 

para novas dinâmicas, que são apresentadas diariamente pelas situações complexas da vida 

em sociedade. 

Em face da flexibilidade e da ausência de um modelo de justiça restaurativa existe 

segundo Carla Zamith Boin Aguiar, um questionamento sobre a necessidade ou não de haver 

bases norteadoras para o desenvolvimento de tais práticas.40 

Ponderamos que apesar do ideal ser o não fechamento dos formatos para 

aplicação da justiça restaurativa, necessário seria existir bases mínimas, que teriam por 

finalidade o não desvirtuamento da ideia principal, que é a do diálogo; a participação direta ou 

                                                           
36 Artigo que integra a Apostila Mediação e Conciliação do mestrado Profissional em Poder Judiciário da 
Fundação Getúlio Vargas Direito Rio. 
37 ALMEIDA, T. Justiça restaurativa e mediação de conflitos. In: Apostila mediação e conciliação do 
mestrado em poder judiciário da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: FGV, 2011. p. 38. 
38 Idem. 
39 Idem. 
40 AGUIAR, C. Z. B. Mediação e justiça restaurativa: a humanização do sistema processual como forma de 
realização dos princípios constitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 118. 
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indiretamente dos envolvidos e a restauração obtida por meio dos acordos restaurativos. Sem 

a comunicação dialogal, sem a participação dos afetados pelo crime e sem a restauração 

podemos ter procedimentos menos restaurativos, talvez afastados do ideal preconizado. 

Em regra para a consecução dos ideais da justiça restaurativa é utilizada a 

mediação, a conciliação, as conferências familiares, os círculos decisórios ou de sentença. 

Não podemos deixar de destacar que a mediação é utilizada de forma preferencial e na 

maioria dos casos. 

 

1.1.1 A mediação penal infrator - vítima– os modelos VOM E VORP 

  

Aqui temos como instrumento principal da justiça restaurativa a mediação 

infrator-vítima (MIV). Inicialmente, tivemos os modelos Victim Offender Mediation (VOM)41 

e Victim Offender Reconciliation Program (VORP)42, que deram início aos procedimentos de 

justiça restaurativa no Canadá e Estados Unidos, conhecidos como um novo tipo de mediação. 

Normalmente, são aplicados por organizações independentes e externas ao sistema de justiça 

criminal, mas que trabalham em cooperação com ele.  

O procedimento VORP são encontros presenciais entre vítima e agressor em casos 

nos quais o processo penal já foi iniciado e o ofensor admitiu ser o autor do dano.43 

Nos encontros é dada ênfase a três aspectos: a) os fatos, os sentimentos e os 

acordos. O encontro é facilitado e dirigido por um mediador experiente, sendo 

preferencialmente um voluntário da comunidade, que não impõe suas próprias soluções ou 

interpretações. Na maioria dos casos, o encaminhamento para as organizações é pela via 

judicial, mas existem programas que recebem encaminhamentos pela via policial. Às vezes a 

própria vítima ou ofensor buscam os programas. 

Os encontros são a parte importante do processo VOM e VORP, mas o 

procedimento não prescinde de outros procedimentos prévios e de acompanhamento. 

Inicialmente, a vítima e o ofensor são abordados separadamente e tomando conhecimento da 

proposta do programa decidem se querem ou não participar. 

Decidida a participação é marcado o encontro. No encontro as partes contam suas 

histórias, podem fazer perguntas entre si, conversam sobre as consequências da experiência e 

no final decidem o que será feito, e quando a decisão é tomada, no modelo VORP assinam um 

                                                           
41 Victim Offender Mediation, com foco na mediação. 
42 Victim Offender Reconciliation Program, com foco na reconciliação. 
43 ZEHR, H. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. Tônia Van Acker (Trad.). São Paulo: 
Pala Athenas, 2008. p. 151. 
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contrato. Depois do encontro vem a parte do acompanhamento, uma vez que um funcionário 

fiscalizará o cumprimento dos contratos e resolverá as questões referentes ao 

descumprimento. 

A importância dos encontros está no diálogo, na descoberta de que o “outro”, o 

ofensor, é uma pessoa que tem sentimentos, dificuldades, alegrias, desejos. Os encontros 

propiciam o conhecimento, o afastamento de estereótipos, a assunção do erro, a reparação do 

dano, e aqui não apenas com cunho patrimonial, mas o acordo pode ser qualquer um, desde 

que preservados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade humana. 

As partes podem pactuar que o ofensor prestará serviços à vítima, à comunidade e 

podem decidir como será o comportamento de ambas no futuro. O encontro tem como 

característica o empoderamento da vítima, pois esta toma conhecimento e toda a dinâmica do 

processo, pode fazer perguntas, pode externar sua dor, pode receber o ressarcimento pelos 

danos sofridos, enfim a vítima deixa de ser expectadora para ser efetivamente uma das partes 

do processo. 

O ofensor, também, tem oportunidade, pois pode mostrar que é, o que o levou a 

praticar o ato, pode se arrepender pode corrigir o mal causado, pode se desculpar, enfim as 

duas partes saem fortalecidas, por serem participantes do processo e não meros expectadores. 

Os modelos VOM e VORP não são os únicos que utilizam a mediação penal 

como prática restaurativa. Rafaella Pallamolla informa que:  

 
Existe, ainda, outra variação do processo chamada de shuttle diplomacy. 
Nesta variante, o mediador encontra-se com a vítima e o ofensor 
separadamente, sem que estes venham depois encontrar-se. Esta prática, 
portanto, consiste numa mediação indireta, já que a comunicação entre 
vítima e ofensor é feita somente por intermédio do mediador.44 
 

Assim, na mediação penal utilizada no processo restaurativo busca-se a máxima 

reparação possível do dano; envolvimento direto das partes; abordagens colaborativas; 

resolução de problemas e decisões consensuais – acordos. 

Existem inúmeras variações a cerca da aplicação da MIV, que podem depender da 

homologação de um árbitro ou de um juiz, mas o que sabemos que é da maior importância 

para o sucesso do procedimento é a capacidade do mediador e sua habilidade em promover a 

interação dos mediandos. 

Os procedimentos não são fechados e se adaptam a realidade das partes e do local 

onde são aplicados; os resultados tendem a ser positivos, em razão do aprimoramento da 

                                                           
44 PALLAMOLLA, R. da P. Justiça restaurativa: da teoria a prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009. p. 108. 
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relação dos envolvidos, o que gera a redução do medo e insegurança da vítima e aumenta a 

possibilidade do acordo ser cumprido. 

 

1.1.2.  As conferências familiares – Family Group Conferencing (FGC) 

  

Nas Conferências Familiares o grupo que participa do procedimento é aumentado, 

e envolve muitos participantes e os familiares do ofensor – e aí se inclui tanto a família 

nuclear como a estendida. E em sendo caso, de famílias desmembradas ou disfuncionais; 

parentes mais distantes ou pessoas significativas45 podem ser envolvidos no processo. Pode 

participar representantes da família, advogado especializado para o ofensor; por outro lado a 

vítima pode estar assistida por sua família e apoiadores. No modelo Neozelandês, ainda, 

participam os procuradores de justiça que naquele sistema jurídico pertencem à polícia.46 

As Conferências de Grupos Familiares tiveram sua origem na Nova Zelândia, e 

foram rapidamente adotadas e adaptadas pela Austrália. A razão de seu surgimento foi, 

principalmente, a reação às preocupações e tradições da população indígena Maori. 

As varas de infância e adolescência Neozelandesas não atendiam a contento a 

população aborígene, sendo certo que os procedimentos conflitavam com as tradições, pois o 

sistema estava direcionado para a punição e não previa a participação da família e da 

comunidade no processo. 

Assim foram adotados as Conferências de Grupos Familiares (CGF) que atendem 

a todos os casos envolvendo jovens, excetos crimes muito violentos, em vez de um juiz, a 

conferência tem como facilitador um coordenador de justiça da juventude, que é contratado 

pelo serviço de assistência social e não pelo judiciário, que coordena uma reunião que se 

assemelha a da VORP, onde são manifestados os sentimentos, a exploração de fatos, e a 

negociação dos acordos. Há a responsabilização dos ofensores e às vítimas têm a 

oportunidade de ter algumas das suas necessidades atendidas.47 

O resultado que se espera da CGF é uma solução para o caso obtida por consenso, 

e não apenas um acordo de restituição, e na maioria das vezes o objetivo é alcançado. 

 
Na Nova Zelândia, as reuniões de grupos familiares foram introduzidas 
essencialmente como uma alternativa ao processo formal do tribunal. Os 

                                                           
45 Pessoas significativas são aquelas que apesar de não integrarem formalmente o grupo familiar, tem real 
importância para o grupo. 
46 ZEHR, H. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. Tônia Van Acker (Trad.). São Paulo: 
Pala Athenas, 2008. p. 246. 
47 Idem. p. 245. 
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modos como os modelos inovadores são difundidos para outros lugares, 
porém, geralmente, atuam sobre a formulação da nova prática. Na Austrália, 
os encontros restaurativos como modelo ganharam espaço na política e na 
legislação por iniciativas de administradores de nível médio e profissionais, 
e não como conseqüência de um desejo de se engajar em políticas raciais 
construtivas. Em Wagga Wagga, em New South Wales, o modelo foi 
reformulado para processos de encontros restaurativos conduzidos pela 
polícia para casos de menor gravidade como uma forma de ‘advertência 
restaurativa’. O modelo de Wagga Wagga tem sido motivo de crítica devido 
a seu potencial para ‘ampliar a rede’ e a probabilidade de uma extensão dos 
poderes da polícia sobre os jovens. Também é controverso devido a sua 
ênfase na teoria da ‘vergonha reintegradora’. Enquanto alguns vêem a 
vergonha reintegradora como um elemento central da justiça restaurativa], 
outros a consideram oposta à filosofia básica de restauração. O modelo de 
Wagga Wagga foi abandonado em New South Wales em 1995. Porém, 
reuniões conduzidas pela polícia foram introduzidas na capital australiana 
em 1993. Desde então, foram exportadas tanto para os EUA como para o 
Reino Unido na forma de novos programas de advertência restaurativa 
conduzidos pela polícia. As autoridades da justiça administram a maioria dos 
outros esquemas de encontros restaurativos australianos. Na Tasmânia eles 
são administrados pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos 
(Department of Health and Human Services). Os programas variam em 
termos do tipo de crime e dos infratores elegíveis para as reuniões. Eles 
também variam em função de sua base legal.48 
 

Inicialmente, as conferências familiares surgiram para tratar de delitos de pouca 

gravidade, tendo, posteriormente evoluído e são utilizadas na Nova Zelândia em relação a 

crimes graves. 

A dinâmica da CGF é parecida com o da mediação, e os casos podem ser 

submetidos ao processo das conferências familiares pelo juiz, por oficiais de probation, 

advogados dos envolvidos, polícia e até mesmo pelas partes, fazendo com que o procedimento 

possa ser aplicado em qualquer fase do processo, e até mesmo antes do seu início. 

Procura-se com as conferências obter um pedido de desculpas; a garantia de que o 

fato delituoso não se repetirá; a reparação dos danos materiais e a prestação de serviços 

comunitários. O consenso pode ser obtido com apenas o pedido de desculpas, mas pode ser 

necessário utilizar mais de uma das possibilidades acima, que são meramente 

exemplificativas; devendo às partes, o facilitador e todos os envolvidos cuidarem para que o 

acordo não seja excessivamente grave para o ofensor. 

Nesse sentido, vale lembrar a lição de Leonardo Sica que com muita propriedade 

alerta para o fato de que a justiça restaurativa não pode sobrepor-se aos mecanismos da justiça 

                                                           
48 STRANG H. Repair or revenge. Victims and Restorative Justice. Oxford: Clarendon Press, 2002. p. 47. 
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formal, por tratar-se de lógicas diversas, pela possibilidade de bis in idem e de 

revitimização.49 

Enfim, a conferência pode ser descrita como a deliberação entre o ofensor e a sua 

rede ou grupo de trabalho, e a vítima e a sua rede ou grupo e, também, intervém a polícia por 

meio do procurador de justiça, que como já vimos no modelo neozelandês integra à polícia. 

Pode-se falar em dois modelos das conferências familiares: 1) family 

empowerment e 2) victim ofender restoration model. O primeiro modelo se funda na crença de 

que os menores e suas famílias têm o direito de participar das tomadas de decisões que os 

afetem. Os jovens assumem o fato praticado, são responsabilizados pelas consequências e têm 

a oportunidade de elaborar um plano com sua família ampliada para reparar apropriadamente 

os danos causados. 

O segundo modelo victim ofender restoration model faz da restauração o seu 

objetivo primário. As partes são colocadas lado a lado e o trabalho se centraliza em como 

restaurar o dano causado. A vítima e o ofensor trazem suas famílias e os representantes da 

comunidade à reunião, chegando-se a falar em conferências restaurativas e conferências 

comunitárias. 

As diferenças entre os modelos, ainda hoje, não são muito claras, mas é possível 

apontar que no primeiro modelo é o facilitador independente, a reunião é preparada com 

muito cuidado e é considerada como parte fundamental do processo, sendo os participantes 

informados, cuidadosamente, sobre todo o procedimento. No segundo modelo muitas vezes a 

conferência é dirigida pela polícia, o que causa grande debate sobre o respeito aos direitos do 

ofensor; a reunião é importante por si mesma e a ênfase é dada tão somente à restauração.50 

 

1.1.3 Os círculos decisórios ou grupos de sentença 

  

Existem inúmeros tipos de círculos que diferem em relação aos objetivos, as 

partes envolvidas e a própria instrumentalização dos encontros. Normalmente, nos círculos 

são discutidas as preocupações comuns a todos os envolvidos, mas também podem ser grupos 

de apoio às vítimas ou aos ofensores já condenados; as possibilidades são diversas. 

                                                           
49 SICA, L. Justiça restaurativa e mediação penal: o novo modelo de justiça criminal e de gestão do crime. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 226. 
50 CARLUCCI, A. K. de. Justicia restaurativa: posible respuesta para el delito cometido por personas menores 
de edad. Santa Fé: Rubinzal Culzoni, 2004. p. 316-317. 
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Os círculos decisórios ou grupos de sentença têm sua origem na combinação de 

esforços dos juízes, preocupados em melhorar o sistema de justiça, e na pressão dos grupos 

aborígenes, para que não fossem excluídos dos processos decisórios.51 

Nos círculos decisórios os grupos, também, são estendidos e envolvem de forma 

mais ampla a participação comunitária, reunindo além da vítima e ofensor, familiares, 

advogados, juízes, promotores de justiça, funcionários da justiça, polícia e um facilitador que 

direciona e conduz todo o procedimento. O círculo é um processo estruturado que objetiva 

gerar um consenso compartilhado entre as pessoas que participam do processo. 

Segundo o informe da Royal Comission on Aboriginal Peoples de 1996, 

denominado Bridging the Cultural Divide, o círculo decisório ou grupo de sentença é definido 

como uma “[...] reunião em que pessoas são convidadas a sentar-se em círculo com o acusado 

para discutirem juntos a sentença que poderia ser imposta a este”.52 

Os círculos têm a finalidade mais ampla e não visam apenas à restauração, são 

utilizados em problemas da comunidade, no suporte para as vítimas e famílias e, ainda, 

visando à reintegração dos ofensores na comunidade. 

Muitas vezes as práticas se desenvolvem a partir da sentença, em razão da qual, 

seguem-se discussões e reflexões, que farão com que se alcance um plano de sentença 

apropriado e que alcance a demanda de todos os envolvidos. 

Observe-se, no entanto, que nada impede que os círculos decisórios sejam 

utilizados em qualquer fase processual, podendo ser sua decisão aplicada como sentença, mas 

podendo ter sua aplicação pré e pós-sentença, sempre visando reduzir os danos, seja para 

vítima como para o ofensor, buscando, por exemplo, dar suporte a vitima e ao ofensor e aos 

respectivos familiares, no caso de uma condenação ou mesmo em casos de danos psicológicos 

resultante do delito. 

Os principais objetivos do círculo de sentença são conhecer as necessidades da 

vítima; assegurar a participação da comunidade e identificar as necessidades para a 

reabilitação do ofensor. 

Para que um caso possa ser enviado para um círculo de sentença, alguns requisitos 

devem ser identificados, como: a intenção firme do acusado em se reabilitar e seu desejo em 

se reintegrar a comunidade. Deve haver um real interesse e envolvimento da comunidade que 

                                                           
51 Idem. p. 323. 
52 CARLUCCI, A. K. de. Justicia restaurativa: posible respuesta para el delito cometido por personas menores 
de edad. Santa Fé: Rubinzal Culzoni, 2004. p. 324. 
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participará do círculo; e deverá ser avaliado o tipo de delito e se será apropriado seu envio ao 

círculo. 

O ofensor deve participar, voluntariamente, do círculo e deve reconhecer sua 

responsabilidade e, também, deve haver um vínculo forte entre a comunidade envolvida no 

círculo e o ofensor. Quanto ao tipo de crime, não existe uma unanimidade doutrinária; para 

alguns, só crimes de menor potencial ofensivo deveriam ser enviados para os Círculos; para 

outros os círculos devem ser utilizados quase, que com exclusividade para os casos graves e 

não para delitos de pouca importância e ofensa de menor significação.53 

 

1.1.4. Outros modelos restaurativos 

 

Existe um grande número de procedimentos que pertencem ao paradigma 

restaurativo, vimos à mediação infrator-vítima, as conferências familiares e os círculos. A 

International Scientific and Professional Adisory Council (ISPAC) elaborou uma longa lista 

dessas modalidades, algumas são programas, outras resultados de outro tipo de procedimento; 

assim podemos mencionar: 

 
1. Apology – uma comunicação verbal escrita dirigida a vítima, na qual o 
autor do delito descreve seu comportamento e declara ser responsável. 
2. Comunity/neighbourhood Victim Impact Statements (VIS) – é a descrição 
feita por uma vítima ou pela comunidade de como um delito impactou a vida 
daqueles que o sofreram. Pode ser formulado de forma escrita ou oral e 
constitui-se em uma fonte de informação para valorar as conseqüências do 
delito a curto e longo prazo, no plano físico, psicológico e econômico, é 
dirigida a autoridade judicial competente que tem ciência do fato e das 
provas. São informações que visam para ser levada em consideração na 
fixação da pena e na concessão de benefícios como a liberdade condicional, 
suspensão do processo, ou substituição da pena privativa de liberdade pela 
restritiva de direitos.  
3. Community service – prestação por parte do autor do delito de uma 
atividade em favor da comunidade. 
4. Compensation Programs – são programas de compensação do dano 
causado pelo crime – gastos com assistência médica ou psicológica para a 
vítima pago pelo Estado. Já no Restitution Programs tais gastos são pagos 
pelo réu. 
5. Financial Restitution to Victims - é um processo através do qual o tribunal 
competente quantifica o valor do dano provado e impõe ao réu o pagamento. 
6. Personal Service to Victims – é uma atividade laboral que o ofensor 
realiza em favor da vítima. Se recorrer a esta alternativa quando o crime  é 
pouco importante, cometido por menores de idade, uma vez que esses 
trabalhos compreendem atividades simples como trabalhos domésticos, regar 
o jardim, cortar a grama entre outros. 

                                                           
53 Idem. p. 328. 
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7. Victim/Community Impact Panel – é uma espécie de Fórum em que um 
grupo restrito de vítimas (quatro ou cinco, no máximo), expressa a um grupo 
também pequeno de autores de delitos (diferentes daqueles que cometeram o 
delito sofrido por essas vítimas) os efeitos negativos causados em sua 
existência e na de seus familiares e até mesmo na comunidade a que 
pertencem. Cada vítima tem aproximadamente 15 minutos para contar sua 
experiência, de forma informal e sem conotação de culpa. Ainda que seja 
possível se fazer perguntas a vítima, se espera que isto não aconteça. A 
intenção não é provocar um diálogo e sim permitir a vítima expressar suas 
dificuldades e o desconforto causado pela experiência. Não se exclui que 
tenha valor educativo e terapêutico em relação aos autores do delito, ao 
tomarem consciência do dano ocasionado pelas ações delituosas.54 
 

Tais procedimentos podem ser considerados mais ou menos restaurativos de 

acordo com as suas normas de aplicação referente à participação das partes, comunidade, 

enfim dos seus resultados.  

Importante notar que desde 2004, em todas as edições do prêmio INOVARE são 

apresentadas e deferidas práticas com justiça restaurativa, o que demonstra que as mesmas 

estão se espalhando pelo país, entre essas podemos citar os programas justiça restaurativa na 

execução penal de Rondônia, projeto justiça restaurativa de Brasília, Justiça para o século 21 

do Rio Grande do Sul entre outros. 

 

1.2 A DIFERENÇA ENTRE JUSTIÇA RETRIBUTIVA E JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Na justiça retributiva o conceito de crime é estritamente jurídico, e é o ato lesivo 

ao Estado, é a violação da Lei Penal e nela existe o monopólio estatal da justiça criminal. O 

ritual é solene e público, sendo a ação em regra indisponível, o procedimento é contencioso, 

contraditório, caracterizado pela formalidade de linguagem e atos. A atuação é centralizada 

nas autoridades e profissionais do Direito, a vítima e o ofensor têm papel de pouquíssima ou 

nenhuma importância, são coadjuvantes nesse cenário. 

As diferenças entre o modelo de justiça retributiva e justiça restaurativa são 

grandes. A justiça restaurativa, ao que parece, tem uma boa capacidade de prevenção, além da 

possibilidade de envolver os indivíduos nos seus atos e em sua solução. 

Na justiça retributiva, como já mencionado, se pune a infração da norma, a 

responsabilidade é do indivíduo, o controle é do sistema penal, os protagonistas são o 

indivíduo e o Estado, o procedimento é adversarial e a finalidade é provar a ocorrência dos 

delitos, demonstrar a culpa, aplicar castigos e a ressocialização do indivíduo. 

                                                           
54 CARLUCCI, A. K. de. Justicia restaurativa: posible respuesta para el delito cometido por personas menores 
de edad. Santa Fé: Rubinzal Culzoni, 2004. p. 337-338. 
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Na justiça restaurativa se busca resolver o conflito entre indivíduos. A 

responsabilidade é individual e social, os protagonistas são a vítima, o agressor e a sociedade, 

o procedimento é de diálogo, a finalidade é resolver conflitos, assumir responsabilidades e 

reparar danos. A justiça restaurativa tem como objetivo a pacificação social. A justiça 

restaurativa é aplicável a qualquer tipo de conflito – na família, na vizinhança, na escola, no 

ambiente de trabalho, enfim, nas comunidades em geral, inclusive no sistema de justiça.  

A justiça restaurativa traz para o conflito a participação da sociedade, seja pela 

família, comunidade ou sociedades civis que trabalhem com aquele tipo de conflito, o que faz 

com haja a integração entre a sociedade e o direito penal e cria uma participação democrática 

na solução do conflito, que não ocorre em regra. 

A justiça restaurativa, por sua vez, é um novo paradigma na resolução dos 

conflitos penais, que tem por escopo consertar, reparar o futuro e restaurar relacionamentos, 

especialmente, entre a vítima, o agressor e a comunidade visando, ainda, prevenir a ocorrência 

de novos delitos. 

A justiça restaurativa como vemos tem um espectro mais amplo do que os outros 

institutos citados, de forma que, podemos citar a mediação como uma das formas de 

operacionalizar a justiça restaurativa, e por isso tal diferenciação acaba sendo por vezes de 

difícil visualização e compreensão. 

Como é de fácil percepção a justiça restaurativa tem por finalidade uma mudança 

de ótica, busca introduzir uma nova forma de compreender o delito e, também, de tratar o 

ofensor, a vítima e a comunidade onde os dois primeiros estão inseridos. 

A justiça restaurativa visa à desconstrução do conflito, mas seu objetivo é maior: é 

a reparação, a restauração, a pacificação social.  Urge salientar, que quando se fala em 

reparação, trata-se de uma reparação em sentido amplo, não apenas de cunho material. 

Muito elucidativos são os quadros explicativos apresentados por Renato Sócrates 

Gomes Pinto55: 

 

 

 

 

                                                           
55 Artigo Justiça Restaurativa é possível no Brasil? 
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Tabela 1 – Valores  

 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Conceito jurídico-normativo de crime - ato 

contra a sociedade representada pelo Estado 

- Unidisciplinariedade 

Conceito realístico de crime – Ato que traumatiza a 

vítima, causando-lhe danos. – 

Multidisciplinariedade 

Primado do interesse público (Sociedade, 

representada pelo Estado, o Centro) – 

Monopólio estatal da justiça criminal 

Primado do interesse das pessoas envolvidas e 

comunidade – justiça criminal participativa 

Culpabilidade Individual voltada para o 

passado – Estigmatização. 

Responsabilidade, pela restauração, em uma 

dimensão social, compartilhada coletivamente e 

voltada para o futuro 

Uso Dogmático do Direito Penal Positivo Uso crítico e alternativo do direito 

Indiferença do Estado quanto às 

necessidades do infrator, vítima e 

comunidade afetados – desconexão 

Comprometimento com a inclusão e justiça 

social gerando conexões 

Comprometimento com a inclusão e justiça social 

gerando conexões 

Dissuasão Persuasão 

 

 

Tabela 2 – Procedimentos 

 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Ritual solene e público  Comunitário, com as pessoas envolvidas 

Indisponibilidade da ação penal Princípio da oportunidade 

Contencioso e contraditório Voluntário e colaborativo 

Linguagem, normas e procedimentos formais 

e complexos - garantias. 

Procedimento informal com Confidencialidade 

Atores principais – autoridades 

(representando o Estado) e profissionais do 

Atores principais – vítimas, infratores, pessoas da 

Comunidade, ONGs 
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direito 

Processo decisório a cargo de autoridades 

(policial, delegado, promotor, juiz e 

profissionais do direito - 

unidimensionalidade 

Processo decisório compartilhado com as pessoas 

envolvidas (vítima, infrator e comunidade) – 

Multidimensionalidade justiça 

 

 

Tabela 3 – Resultados 

 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Prevenção geral e especial - Foco no 

infrator para intimidar e punir 

Abordagem do crime e suas consequências - Foco 

nas relações entre as partes, para restaurar 

Penalização - Penas privativas de liberdade, 

restritivas de direitos, multa estigmatização 

e discriminação 

Pedido de desculpas, reparação, restituição, 

prestação de serviços comunitários reparação do 

trauma moral e dos prejuízos emocionais 

- Restauração e inclusão 

Tutela penal de bens e interesses, com a 

punição do infrator e proteção da 

sociedade 

Resulta responsabilização espontânea por parte do 

infrator 

Penas desarrazoadas e desproporcionais 

em regime carcerário desumano, cruel, 

degradante e criminógeno - ou - penas 

alternativas ineficazes (cestas básicas) 

Proporcionalidade e razoabilidade das obrigações 

assumidas no acordo restaurativo 

Vítima e infrator isolados, desamparados e 

desintegrados. Ressocialização secundária 

Reintegração do infrator e da vítima prioritárias 

Paz social com tensão Paz social com dignidade 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Tabela 4 - Efeitos para a vítima 

 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Pouquíssima ou nenhuma consideração, 

ocupando lugar periférico e alienado no 

processo.  

Não tem participação, nem proteção, mal 

sabe o que se passa. 

Ocupa o centro do processo, com um papel e com 

voz ativa.  

Participa e tem controle sobre o que se passa. 

Praticamente nenhuma assistência 

psicológica, social, econômica ou jurídica 

do Estado 

Recebe assistência, afeto, restituição de perdas 

materiais e reparação 

Frustração e ressentimento com o sistema Há ganhos positivos. Suprem-se as necessidades 

individuais e coletivas da vítima e comunidade 

 

 

Tabela 5 - Efeitos para o infrator 

 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Infrator considerado em sua falta e sua má 

formação 

Infrator visto no seu potencial de responsabilizar-se 

pelos danos e consequências do delito 

Raramente tem participação Participa ativa e diretamente 

Comunica-se com o sistema pelo advogado Interage coma vítima e com a Comunidade 

É desestimulado e mesmo inibido a dialogar 

com a vítima 

Tem oportunidade de desculpar-se ao sensibilizar-

se com o trauma da vítima 

É desinformado e alienado sobre os fatos 

processuais 

É informado sobre os fatos do processo 

restaurativo e contribui para a decisão 

Não é efetivamente responsabilizado, mas 

punido pelo fato 

É inteirado das consequências do fato para a vítima 

e comunidade 

Fica intocável Fica acessível e se vê envolvido no processo 

Não tem suas necessidades consideradas Suprem-se suas necessidades  
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As diferenças entre a justiça retributiva e a justiça restaurativa não são de difícil 

identificação, tendo a justiça restaurativa um viés dialógico, uma justiça que se constrói por 

meio da comunicação e da participação.  

A justiça restaurativa pode ser vista como um modelo que visa dar eficiência e 

humanidade à justiça penal. Na lição de Zehr (2008) a justiça restaurativa tem um 

componente religioso e destina-se a trazer valores espirituais e humanitários ao sistema de 

justiça. 

Como vimos à justiça restaurativa não possui um formato fechado, é um conjunto 

de práticas que variam no tempo e no espaço. Assim da maior importância são os valores que 

a norteiam, pois são os mesmos que a identificam e lhe dão reconhecimento. 

Os principais valores restaurativos são a participação, o respeito, a verdade, a 

responsabilidade, a voluntariedade, a reparação e a reintegração. 

 

 

 

1.3 POSICIONAMENTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO UNIVERSO JURÍDICO  

 

A Justiça Restaurativa, em que pese às dificuldades da sua contextualização nas 

escolas e movimentos existentes, encontra ressonância na política criminal alternativa ou no 

modelo integrador.56 

A Justiça Restaurativa não possui um conceito fechado e vai sendo testada de 

acordo com o lugar e o momento em que é praticada. Os programas se adaptam às situações e 

as peculiaridades locais, respeitados os valores e ideais que a caracterizam. A consolidação da 

Justiça Restaurativa se dá com sua utilização.57 

Ressalta-se que a Justiça Restaurativa não exclui a punição dos seus efeitos e em 

assim sendo, mantêm uma conexão com a justiça retributiva, ambas as justiças trabalham a 

partir da ótica de que o delito quebra o equilíbrio existente e por isso a vítima merece algo em 

troca e o ofensor deve algo em troca.  

                                                           
56 A Política Criminal Alternativa tem como base os discursos da descriminalização, as novas políticas criminais 
buscam novas formas de gestão do crime. Esse modelo tem como objetivo atender os interesses, expectativas e 
exigências de todas as partes, implicadas no problema criminal, com harmonia e ponderação (GOMES; 
MOLINA. op. cit. p. 416). Esse modelo pode ser visto como uma frente ampla, que abrigam em suas fileiras 
tendência diversas (BARRETO apud ARAUJO JUNIOR. op. cit. p. 73). 
57 Sem que para tanto possa se abrir mão de que existam programas que definam os objetivos a serem 
alcançados, bem como os delitos que serão trabalhados, enfim deverão ser estabelecidos padrões mínimos, a fim 
de que possa ser avaliado se os objetivos almejados estão sendo alcançados. 
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O que difere é a resposta ao delito, a justiça retributiva trabalha com a ideia de que 

a pena vinga a vítima e a justiça restaurativa crê que o que, realmente, vindica a vítima é o 

reconhecimento das suas necessidades e dos danos que sofreu; somando-se a isso a 

responsabilização do ofensor que é encorajado a assumir o fato praticado, reparar o dano 

causado e apontar o que o levou a tal comportamento. 

Em sendo assim, a Justiça Restaurativa não constitui, no sentido lato: 

abolicionismo, nem minimalismo, uma vez que ambos têm objetivos maiores que apenas a 

solução dos conflitos consensual e/ou privada por meio de uma justiça dialogal, pois 

questionam o sistema penal como um todo, baseados em premissas como a de que o sistema 

gera mais violência, do que a que pretende evitar. 

Assim, trazemos as palavras de Renato Sócrates Gomes Pinto, ao ensinar que: 

 
No debate criminológico, o modelo restaurativo pode ser visto como uma 
síntese dialética, pelo potencial que tem para responder às demandas da 
sociedade por eficácia do sistema, sem descurar dos direitos e garantias 
constitucionais, da necessidade de ressocialização dos infratores, da 
reparação às vítimas e comunidade e ainda revestir-se de um necessário 
abolicionismo moderado.58 
 

Há autores como Renato Sócrates que afirmam que a Justiça Restaurativa reveste-

se de um abolicionismo moderado, como visto acima, que é aquele que admite a resolução 

dos conflitos de forma informal, enquanto não for possível eliminar o sistema penal, ou 

mesmo de um minimalismo, como Rogério Greco, onde se pretende reduzir o direito penal a 

ultima ratio, sempre que possível. 

Em que pese tais aproximações, até o momento não é possível afirmar de forma 

incisiva que a justiça restaurativa está contextualizada dentro de um modelo ou movimento 

específico, pois a mesma possui muitas vertentes de forma que não se encaixa com perfeição 

em nenhum modelo existente, e isso não nos permite falar em um modelo único de justiça 

restaurativa. 

Salienta-se, que em que pese falarmos em modelos de justiça retributiva e 

restaurativa existem autores como Scuro Neto59, que identificam três modelos; os dois já 

mencionados, tratados como justiça retributiva ou comutativa e justiça restaurativa ou do 

reconhecimento e o modelo de justiça distributiva ou meritocrática que tem o foco no 

                                                           
58 PINTO, R. S. G. A construção da justiça restaurativa no Brasil. Disponível em: 
<http://www.justiciarestaurativa.org/images/2006-03-06.0596321339>. Acesso em 8 jul 2011. p. 20. 
59 SCURO NETO, P. Justiça nas escolas: a função das câmaras restaurativas. O direito é aprender. Brasília: 
Fundescola/Projeto Nordeste/MEC-BIRD, 1999.  
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fornecimento dos serviços e benefícios que visam ressocializar e reintegrar o indivíduo a 

sociedade. 

No mesmo sentido, a classificação de Eglash, que preleciona a existência do 

modelo de justiça punitiva, que se centra no castigo; o da justiça distributiva que enfoca o 

tratamento do infrator e o da justiça recompensadora, que visa à restituição, o equivalente a 

justiça restaurativa.60 

Mylène Jaccoud61, em sua obra citada acima, menciona a divisão feita por 

Walgrave, que não se distancia das já mencionadas e que num quadro explicativo e 

comparativo elenca as três formas de direito disponibilizadas para o sistema de justiça. 

 

 

Tabela 6 - Formas de Direito Disponíveis para o Sistema de Justiça 

 

 Direito Penal 
Direito 

Reabilitador 
Direito 

Restaurador 
Ponto de Referência O delito. O indivíduo 

delinquente. 
Os prejuízos 
causados. 

Meios A aflição de uma dor. O tratamento. A obrigação para 
restaurar. 

Objetivos O equilíbrio moral. A adaptação. A anulação dos erros. 
Posição das vítimas Secundário. Secundário. Central. 
Critérios de 
avaliação 

Uma “pena 
adequada”. 

O indivíduo 
adaptado. 

Satisfação dos 
interessados. 

Contexto social O Estado Opressor O Estado 
Providencia. 

O Estado 
Responsável. 

  

O modelo restaurativo se situa em oposição aos demais segundo Jaccoud62, 

esclarecendo, ainda, que o modelo restaurativo é o único que busca a restauração da situação 

anterior pela anulação dos erros por meio da reparação, que pode ser simbólica, psicológica 

ou material. Ressaltando, ainda, o papel de destaque dado à vítima e a participação do ofensor 

na solução do processo, não porque esse deve sofrer alguma coisa e sim porque deverá ser 

promovida a restauração. 

                                                           
60 JACCOULD, Mylène. Princípios, tendências e procedimentos que cercam a justiça restaurativa. In: 
SLAKMON, C.; VITO, R. de.; PINTO, R. Gomes (Org.). Justiça restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e 
Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005. p. 166. 
61 Idem. p. 167. 
62

 Idem. 
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Dentro da própria Justiça Restaurativa existem duas correntes, uma minimalista 

que defende seu afastamento do sistema de justiça criminal e, por conseguinte, como 

alternativa a esse, sem ligação com o Estado; e outra maximalista que defende que a justiça 

restaurativa deva estar totalmente integrada ao sistema de justiça criminal, com a clara 

intenção de mudá-lo de acordo com os princípios restaurativos. 

O cuidado que se deve ter com a justiça restaurativa é não permitir que a mesma 

seja utilizada como instrumento de expansão do direito penal; sua aproximação não pode se 

dar de forma que seja utilizada não como um instrumento e sim como mais um instrumento 

integrante do sistema penal.  

Nesse sentido, pode-se falar em uma justiça dual63, que seria a existência 

independente dos dois modelos, que se comunicariam quando apropriado e necessário, segue 

modelo apresentado por Pedro Scuro64: 

 

Justiça Retributiva                                              Justiça Restaurativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As justiças caminham paralelamente e se comunicam sempre, 

que apropriado e necessário, de forma que se integrem, mas 

não se sobreponham. 

                                                           
63

 Justiça dual em duas vias: convencional e restaurativa. 
64

 SCURO NETO, P. O enigma da esfinge: uma década de justiça restaurativa no Brasil. Revista Jurídica 
CCJ/FURB, v.12, n. 23, p. 3-24, jan-jun 2008. p. 16. 
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CAPÍTULO 2 -  A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO   

 

A busca por meios alternativos de solução de conflitos tem motivação na 

descrença da sociedade no poder judiciário e pela morosidade das decisões judiciais. É 

perceptível a falha estatal em sua missão pacificadora e podemos atribuir tal falha a 

sobrecarga das demandas nos tribunais, ao custo das demandas judiciais e ao excessivo 

formalismo processual.65 Em razão dos fatores apontados não é possível uma resposta célere, 

de fácil compreensão e financeiramente acessível. 

A necessidade de se garantir o acesso a justiça66 permitiu novas proposições de 

implementação de mecanismos diferentes dos tradicionais, tais mecanismos paraprocessuais 

ou metaprocessuais têm por finalidade complementar o sistema instrumental existente de 

forma a propiciar a eliminação de conflitos por meio de critérios justos e, também, o 

abandono de fórmulas, exclusivamente, positivadas. 

O direito processual seja civil ou penal está intrinsecamente ligado ao direito 

constitucional. Como assinalado por Liebman67, os diversos ramos do direito são partes 

constitutivas de uma unidade, encontrando-se ligados entre si por um princípio de coerência, 

que torna essa unidade um todo indivisível, cujo centro é representado pelo direito 

constitucional. 

Nos estudos do direito constitucional têm merecido destaque o problema do 

acesso à justiça. E entre as garantias constitucionais podemos apontar a garantia do direito de 

ação e do processo. Assim, a necessidade de garantir aos jurisdicionados, novas formas de 

acesso ao judiciário, fez com que fossem buscadas novas fórmulas, que atendessem a 

necessidade da crescente demanda e que garantissem o acesso a justiça. 

Nesse viés, no Brasil a Constituição de 1988, com a proposta de garantir o acesso 

a Justiça trouxe os Juizados Especiais e a conciliação como uma forma de revolucionar o 

sistema judiciário. 

 

 

                                                           
65 AZEVEDO, A. G. de. O componente de mediação vítima-ofensor na Justiça Restaurativa: uma breve 
apresentação de uma inovação epistemológica na autocomposição penal. In: BASTOS, Márcio Thomáz; LOPES, 
Carlos; RENAULT, Sérgio Rabello Tamm (Orgs). Justiça restaurativa: Coletânea de artigos. Brasília: MJ e 
PNUD, 2005.  
66 Acesso a justiça aqui, não tem o sentido exclusivo de acesso ao Judiciário e sim o sentido apresentado pelo 
Professor Kazuo Watanabe, que afirma que a problemática do acesso a Justiça não pode ser estudada nos 
acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à 
Justiça enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. 
67 LIEBMAN apud WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. São Paulo: Perfil, 2005. 
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2.1 A CONCILIAÇÃO 

 

O termo “conciliação”, introduzido no cenário nacional pela Constituição do 

Império, segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa68 significa: ato ou 

efeito de conciliar (se) ou de se conciliarem; ato ou efeito de apaziguar-se com; pacificação, 

acomodação, reconciliação; ato ou efeito de pôr (ou porem-se) de acordo litigante, ou de 

harmonizar (ou harmonizarem-se) pessoas desavindas ou discordantes; ajuste entre 

demandantes para pôr fim à sua demanda legal; ato ou efeito de combinar, ajustar ou 

harmonizar coisas que parecem contrárias ou contraditórias, ou textos e doutrinas que se 

afigurem como incompatíveis. 

A conciliação é um método não adversarial para a solução de um conflito em que 

há intervenção de um terceiro. O grau de interferência do conciliador é acentuado, sendo a 

conciliação mais invasiva do que do que outros métodos, no que se refere à preservação da 

vontade das partes. 

A conciliação é uma forma de resolução pacífica das disputas, administrada por 

um terceiro, investido de autoridade decisória ou delegado por quem a tenha, judicial ou 

extrajudicialmente, a quem compete aproximar as partes, gerenciando e controlando as 

negociações, aparando arestas, sugerindo e formulando propostas, no sentido de apontar 

vantagens e desvantagens; sempre visando a um acordo para a solução de uma controvérsia 

entre as partes. Caso as partes não cheguem a um acordo, o conciliador ou quem ele 

represente decidirá a disputa.69 

Vasconcelos conceitua a conciliação como: 

 
[...] uma atividade mediadora focada no acordo, qual seja, tem por objetivo 
central a obtenção de um acordo, com a particularidade de que o conciliador 
exerce uma autoridade hierárquica, toma iniciativas, faz recomendações, 
advertência e apresenta sugestões, com vistas à conciliação.70 
 

Não nos parece apropriada a conceituação de conciliação como uma atividade 

mediadora. Em princípio entendemos melhor a conciliação e a mediação, como institutos 

distintos, no entanto existe divergência doutrinária a respeito.71 

                                                           
68

 HOUAISS, Antonio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, jun 
2009. 
69 CORDEIRO, Bernadete. Curso de mediação de Conflitos. Disponível em: 
<http://200.238.112.36/arquivos/MediacaoConflitos_completo.pdf>. Acesso em 24 nov 2011.  
70 VASCONCELOS, C. E. de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas: modelos, processos, ética e 
aplicações. São Paulo: Método, 2008. p. 39. 
71 A natureza da conciliação será mais bem avaliada no tópico 2.3. 
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O conciliador estimula e facilita a aproximação entre os interessados, visando 

restaurar o diálogo entre eles, também, sugere soluções ao conflito. A conciliação mantém 

sintonia com o paradigma adversarial e tem sua ocorrência motivada pela identificação das 

responsabilidades em fatos passados, visando à correção presente das suas consequências, 

valora as ações e fatos, bem como à participação dos atores, propõe a criação de soluções 

reparadoras e corretivas. 

Em relação à conciliação Luis Alberto Warat preleciona: 

 
A conciliação não trabalha o conflito, ignora-o e, portanto, não o transforma. 
O conciliador exerce a função de negociador do litígio, reduzindo a relação 
conflituosa a uma mercadoria. O termo de conciliação é um termo de 
cedência de um litigante a outro, encerrando-o. Mas, o conflito no 
relacionamento, na melhor das hipóteses permanece inalterado.72  
 

A conciliação é superficial e pontual, ataca um único problema e não se aprofunda 

em suas causas, não objetiva melhorar as relações, mas tão somente aquele problema 

específico. Ao conciliador é permitido interferir e sugerir acordos. 

Segundo Bernadete Cordeiro73 a conciliação é indicada para casos em que as 

pessoas não se conheçam ou não mantenham relações continuadas ou caso as tenham, não 

exista a possibilidade de uma intervenção mais aprofundada para administração dos conflitos.  

Segundo Carla Zamith Boin Aguiar74 a conciliação é uma prática que se 

desenvolve por meio de um terceiro, capacitado para tanto, o qual atua com o intuito de ajudar 

as pessoas a resolverem suas questões. 

Como já vimos à prática da conciliação remonta a Constituição do Império, no 

entanto a mesma foi sendo praticada, sem que houvesse preocupação com a formação do 

conciliador. Inicialmente, o munus da conciliação era exercido pelo juiz de paz, que era eleito 

conforme as conveniências das políticas regionais.75  

Posteriormente, a conciliação passou a ser exercida pelo juiz de direito, que nem 

sempre era vocacionado para isso e nem eram treinados para exercer a função, além do que 

lhes faltava tempo para o desempenho da conciliação e muitas vezes a figura do magistrado 

                                                           
72 WARAT, Luis Alberto apud GALVÃO FILHO, Maurício Vasconcelos; WEBER, Ana Carolina. Disposições 
sobre a mediação civil. In: PINHO, Humberto Dalla Bernardina de (Coord). Teoria geral da mediação à luz do 
projeto de lei e do direito comparado. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 38. 
73CORDEIRO, Bernadete. Curso de mediação de conflitos. Disponível em: 
<http://200.238.112.36/arquivos/MediacaoConflitos_completo.pdf>. Acesso em 24 nov 2011. 
74 AGUIAR, C. Z. B. Mediação e justiça restaurativa: a humanização do sistema processual como forma de 
realização dos princípios constitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 86. 
75 AGUIAR, C. Z. B. Mediação e justiça restaurativa: a humanização do sistema processual como forma de 
realização dos princípios constitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 87. 
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na relação processual, impedia que a parte falasse sobre as questões, sem temor de que o que 

falasse interferisse posteriormente no julgamento da causa.76 

A conciliação sem capacitação é aquela exercida por pessoas não legitimadas por 

seu conhecimento, preparo e vocação. O conciliador deve ser vocacionado, deve ter 

conhecimento em comunicação e negociação. A conciliação, nessas condições é exercida por 

pessoas com autoridade legal, mas não legitimadas por seu conhecimento e preparo.77 

A conciliação com capacitação é aquela praticada por pessoas que se submeteram 

as atividades, cursos preparatórios e de reciclagem, é a prevista, por exemplo, no Provimento 

nº 953 de 07 de julho de 2005, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

No referido provimento é prevista a criação dos Setores de Conciliação ou de 

Mediação nas Comarcas e Foros da Capital e do interior de São Paulo prevendo em seu artigo 

2º, a necessidade de os conciliadores se submeterem aos cursos acima mencionados. 

A doutrinadora Carla Aguiar78 alerta, com muita propriedade, que como não 

existem técnicas estabelecidas que embasem o trabalho de conciliação, os cursos de 

“Conciliação e Mediação”, conforme são chamados, quando falam sobre conciliação, acabam 

explicando-a como uma prática similar a mediação avaliativa de Harvard. Nesses casos as 

pessoas que fazem esse tipo de curso acabam trabalhando com uma figura híbrida entre 

Conciliação e Mediação. 

Para Carla Aguiar79 devido à evolução do conceito de conciliação, não é mais 

possível admiti-la como uma técnica meramente adversarial, o conciliador trabalha, no 

sentido de mostrar as partes, as possibilidades de solução para seus conflitos, e nessa 

concepção, a atuação do conciliador não se dá sobre a vontade das partes, nem como 

julgamento das suas atitudes e sim como possibilidade de abertura de perspectivas.80 

No entanto, acreditamos que o foco da conciliação é o problema e a sua solução. 

Para a solução do processo que está na pauta da conciliação, interessa o passado e o presente e 

não o futuro em relação àquele problema, o objetivo é obter uma solução negociada. 

 

 

 

                                                           
76

 Idem. p. 88. 
77

 Idem. 
78

 Idem. p. 91. 
79

 Idem. p. 86. 
80

 Na prática, ao menos em sede do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde os conciliadores 
recebem alguma capacitação, não percebemos essa abertura de perspectivas e sim uma conotação mais 
impositiva, se não houver acordo o juiz vai julgar, e não sabemos qual será o resultado. 
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2.2 A MEDIAÇÃO 

 

O termo “mediação”, segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua 

Portuguesa81 significa o ato ou efeito de mediar; ato de servir de intermediário entre pessoas 

ou grupos; intervenção, intermédio; intercessão junto a um santo, a uma divindade etc. para 

obter proteção; procedimento que visa à composição de um litígio, de forma não autoritária, 

pela interposição de um intermediário entre as partes em conflito. 

A mediação é aplicada em diversas áreas para gestão dos conflitos, assim é 

possível ouvir falar de mediação em conflitos matrimoniais, violência doméstica82, conflitos 

entre inquilinos e proprietários, conflitos entre estudantes, estudantes e professores, entre 

professores e administração escolar; violência, vandalismo; conflitos em prisões; conflitos 

sobre meio ambiente; enfim a área de atuação da mediação é muito ampla. 

Para cada eixo de aplicação da mediação foram criadas técnicas de utilização. De 

acordo com o estabelecido na Recomendação R (99) 19 de 15 de setembro de 2004, do 

Comitê do Conselho da Europa:83  

 
[...] a mediação penal é todo processo mediante o qual vítima e autor do 
crime, adultos, voluntariamente, se reconhecem capacitados para participar 
ativamente da resolução do conflito penal, graças a ajuda de uma terceira 
pessoa imparcial: o mediador.84  
 

Para Pisapia, a mediação visa restabelecer o diálogo entre as partes para poder 

alcançar um objetivo concreto: a realização de um projeto de reorganização das relações, com 

resultado o mais satisfatório possível para todos.85 

A mediação é um método não adversarial de solução de conflito em que há 

intervenção de um terceiro, ocorre que a mediação privilegia a desconstrução do conflito e por 

consequente a restauração da convivência pacífica entre pessoas.  

É sabido que a construção de acordos não garante a solução dos conflitos entre as 

partes e que, por vezes, cria novos conflitos ou piora o já estabelecido.  

                                                           
81 HOUAISS, Antonio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, jun 
2009. 
82 A Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, não permite, a aplicação de métodos 
autocompositivos em sede de violência doméstica contra a mulher. 
83 Texto original: “[...] la mediación penal es um proceso mediante el cual víctima e infractor adultos, 
voluntariamente, se reconecen capacidad para participar activamente em la resolucíon de um conflicto penal, 
gracias a la ayuda de uma tercera persona imparcial, el mediador”. 
84 VAL, T. M. D. Mediación em matéria penal: la mediación previene el delito? 2. ed. Buenos Aires: Editorial 
Universidad, 2009. p. 58-59. 
85 PISAPIA apud SICA, L. Justiça restaurativa e mediação penal: o novo modelo de justiça criminal e de 
gestão do crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 46. 
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A permanência do conflito é um canal aberto para a criação de novas discórdias e 

pode manter latente o ânimo da desavença entre os envolvidos e dos grupos sociais a que 

pertencem os mesmos.  

A mediação é um instrumento para tratamento dos conflitos interpessoais. Tem 

como característica o fato do mediador não decidir pelas partes, sendo certo que o conflito é 

trabalhado mais profundamente; o que é tratado é o conflito e não a disputa; o mediador não 

direciona, não aconselha e nem sugere saídas. 

A visão do conflito segundo a mediação é de uma relação entre pessoas que deve 

ser trabalhada de forma construtiva, e não de um problema que deve ser resolvido. Na 

mediação se trabalha emoções e valores, como forma de capacitar os envolvidos no conflito a 

gerirem seus efeitos de forma duradoura. 

O mediador possui papel de grande importância e é ele que constrói a 

comunicação entre os mediandos, de forma que por meio de uma comunicação construtiva, 

explica o conceito da mediação, deixa que as partes discutam sem intervenção, mas por meio 

de uma comunicação circular e não dominadora, com foco em uma conotação positiva; na 

escuta ativa; em perguntas sem julgamento; na reciprocidade discursiva; na mensagem como 

opinião pessoal; na assertividade; na priorização do elemento relacional; no reconhecimento 

da diferença; na não reação; na não ameaça.86 87  

A mediação penal tem como características a voluntariedade; a confidencialidade 

e a oralidade; a informalidade; a neutralidade do mediador; o envolvimento da comunidade e 

a autonomia em relação ao sistema de justiça. 

A mediação trabalha basicamente com a linguagem e nesse sentido, segundo Sica, 

é possível identificar duas metas diferentes: a mediação penal voltada para a reparação-

conciliação (com função diretiva do mediador) e a mediação voltada para facilitar a 

comunicação e permitir a reestruturação das relações entre as pessoas (com função não 

diretiva do mediador). Segundo o autor não são métodos incompatíveis, mas apenas 

perspectivas com amplitudes diferenciadas, até mesmo porque a segunda pode abarcar a 

primeira, sendo possível existir um acordo reparação-conciliação.88 

                                                           
86 Vasconcelos informa que tais elementos são os formadores de uma comunicação construtiva. 
87 VASCONCELOS, C. E. de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas: modelos, processos, ética e 
aplicações. São Paulo: Método, 2008. p. 64. 
88 SICA, L. Justiça restaurativa e mediação penal: o novo modelo de justiça criminal e de gestão do crime. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 58. 
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A mediação penal é uma forma diferenciada de gestão do conflito penal, sem que 

com isso se reconheça a possibilidade de sua aplicação a todo e qualquer conflito penal e, 

ainda, que as penas possam ser mediadas pela vontade das partes. 

A mediação penal cria um ambiente seguro para que ofendido e ofensor possam 

escutar-se na presença de um mediador que conduzirá um diálogo construtivo, para que 

possam contar suas histórias, compartilhar opiniões e chegarem a um acordo para evitar a 

prática de novos delitos. 

Ao mediador caberá encaminhar as partes para a desconstrução do delito; para a 

reconstrução da relação quando possível, e para a construção conjunta de uma solução – 

acordo. Na mediação as partes são em regra a vítima e o ofensor. A vítima é qualquer pessoa 

que tenha sofrido um prejuízo, dano ou lesão, seja como indivíduo ou como integrante de 

grupo ou coletividade. 

Existem diferentes escolas em mediação, inicialmente a estruturação da mediação 

se deu em torno do quadrante da Escola de Negociação de Harvard, mas não demorou em 

ganhar novos aportes teóricos que foram indispensáveis para o enriquecimento do 

conhecimento técnico, para aumentar de forma significativa os objetivos buscados e para 

permitir o surgimento de novas práticas. 

O modelo baseado no quadrante de negociação da escola de Harvard, segundo a 

Professora Tânia Almeida tem seu rito baseado nos quatro princípios dos ensinamentos do 

Harvard Negociaton Project, são eles: 

 
1. Discriminação entre as questões a serem negociadas e a relação existente 
entre as pessoas envolvidas no desacordo – mediadores reconhecem que no 
dissenso não se negociam apenas a matéria, a substância, mas, também, a 
maneira como estamos sendo e temos sido tratados por esse outro. Pautados 
nessa premissa, mediadores constroem, com a anuência dos mediandos, uma 
pauta objetiva (relativa a matéria) e uma pauta subjetiva (relativa á relação) 
de negociação e trabalham ambas as pautas em paralelo  Na pauta objetiva, a 
matéria ganha evidência; na subjetiva, destacam-se, especialmente, os 
sentimentos traduzidos em futuras ou em necessidade de reconhecimento, 
assim como os valores feridos na convivência. 
2. Negociação de posições e não de interesses – mediadores reconhecem que 
as posições são escudos rígidos o suficiente para defender interesses e 
importantes necessidades, ocultos em um primeiro momento. A mediação 
integra o pacote das negociações baseadas em interesses – um recente 
norteador de construção de consenso. A imagem que tem traduzido a 
preciosa diferença entre posições e interesse é a do iceberg, que mostra 
emersa a menor parte de sua estrutura – posição- e tem submersa sua maior 
massa de gelo – interesse, necessidades e valores salvaguardados. È preciso 
submergir nas posições, por meio de perguntas, para alcançar os interesses e 
valores salvaguardados. Em uma negociação baseada em interesses, como a 
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Mediação, são os interesses e os valores salvaguardados que comporão a 
pauta de negociação, e não as posições. 
3. Criação de soluções de benefício mútuo – ao auxiliar os mediandos a 
pensarem, a formatarem e oferecerem soluções que contemplem a todos os 
envolvidos, mediadores os estimulam, indiretamente, a exercitar a 
cooperação e a cuidar do restauro da relação social entre eles.  Criar soluções 
de benefício mútuo é um convite difícil de ser aceito. Não é prática em nossa 
cultura sentarmos à mesa de negociações nos colocando no lugar do outro 
para identificar suas necessidades e interesses, visando a incluí-lo na solução 
a ser proposta. Estamos habituados a buscar e a oferecer soluções que nos 
atendam, sem considerar, por vezes, o custo para o outro ou as possibilidades 
objetivas ou subjetivas desse outro para atendê-las. Essa é uma mudança 
paradigmática proposta por esse instituto, que demanda, por vezes, tempo de 
assimilação e concretização. 
4. Estabelecimentos de critérios objetivos para obter consenso – ao 
incentivar os mediandos a adotarem tais critérios, os mediadores propiciam a 
desconstrução de impasses, possibilitando que a eleição de norteadores para 
operacionalizar uma decisão não se constitua em obstáculo para colocá-la 
em prática. Se a venda da sociedade comercial é consenso, critérios objetivos 
podem ajudar a operacionalizá-la; se a convivência com o (s) filho (s) será 
definida por comum acordo, critérios objetivos podem auxiliar a efetivá-la; 
se um grupo decide, após longas negociações, comemorar um evento com 
um jantar, critérios objetivos (uso de cartão, existência de estacionamento, 
comida contemporânea com pratos vegetarianos, inclusive) podem auxiliar a 
escolha do restaurante.89 
 

Com base nesses princípios é instalado o processo de mediação, sempre tendo 

como norteador a oitiva dos mediandos, o auxílio na negociação de pautas objetivas e 

subjetiva, com incentivo a busca de soluções do benefício mútuo e da autoria, sendo os 

mediandos os responsáveis diretos pelo cumprimento do acordo. No entanto, a mediação não 

pára, não acaba no quadrante de negociação da Escola de Harvard, pois recebe contribuições 

de outras disciplinas e não poderia ser diferente, pois se caracteriza pela interdisciplinaridade. 

A mediação recebe aporte das teorias da comunicação que permite aos mediadores 

a identificar a intervenção a ser utilizada, do olhar sistêmico que permite ao mediador 

reconhecer os componentes multifatoriais dos desacordos que podem ser legais, psicológicos, 

sociológicos, financeiros, entre muitos outros possíveis e daí ajudar o mediando a negociar 

com outras redes de pertinência, ainda, que fora do processo de mediação, para alcançar êxito 

neste processo.90 

Além da interdisciplinaridade é possível identificar adesões teóricas ao proposto 

pela escola de Harvard que ajudaram a construir diferentes modelos de prática, que 

                                                           
89 ALMEIDA, T. Mediação e conciliação: duas práticas distintas, dois paradigmas diversos. Disponível em: 
<http://www.mediare.com.br/08artigos_11 mediacaoeconciliacao.html>. Acesso em 31 out 2010. p. 184-186. 
90 ALMEIDA, T. Mediação e conciliação: duas práticas distintas, dois paradigmas diversos. Disponível em: 
<http://www.mediare.com.br/08artigos_11 mediacaoeconciliacao.html>. Acesso em 31 out 2010. p. 187. 
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contribuíram para redimensionar os propósitos objetivados e que serviram para enriquecer a 

técnica do processo. 

A prática nascida na escola de Harvard era mais voltada para os acordos e os 

modelos que foram apresentados posteriormente eram voltados mais para a restauração das 

relações sociais do que para a concretização de acordos. Mas não se pode olvidar que a prática 

de Harvard trazia em seu bojo um processo dialógico regido pelos princípios da mediação, o 

que já era suficiente para possibilitar o cuidado com as relações entre as pessoas em 

descordo.91 

Os aportes técnicos trazidos ao processo de mediação nos permitem identificar a 

existência da Mediação Transformativa, Modelo Circular-Narrativo, Mediação estratégica, 

Mediação narrativa, Mediação facilitativa, Mediação Avaliativa, Binding Mediation, 

processos Med-Arb e Arb-Med. 

A mediação transformativa é aquela que visa à transformação do conflito, com a 

finalidade de passá-lo de uma postura adversarial para uma postura colaborativa. Trabalha 

com o fortalecimento próprio, denominado empowerment e visa à identificação dos interesses 

e necessidades de cada um dos mediandos e, também, trabalha com o reconhecimento, o 

recognition, que é destinado à identificação dos reais interesses, necessidades e valores do 

outro ou dos outros. Assim, é trabalhado não só o fortalecimento próprio, mas também o 

reconhecimento do outro como um indivíduo que tem interesses e necessidade, e a partir 

desse diálogo, o acordo é uma consequência e não um objetivo. 

O modelo Circular- Narrativo trabalha com as duas escolas já citadas, cuidando da 

construção do acordo e, paralelamente com a relação social entre os envolvidos, nessa 

modalidade são trabalhadas técnicas de comunicação e de negociação em um cenário 

sistêmico – visão sistêmica do conflito e da interação entre mediandos, sua rede social e 

mediador.92 

A mediação estratégica93 tem um viés interdisciplinar e é pautada na 

desconstrução do conflito; já a mediação narrativa94 é pautada na linguagem e, em especial, 

nas versões dos fatos com construções particulares de cada sujeito. 

Em que pese os modelos citados, muitos mediadores trabalham com diversos 

modelos, criando com as técnicas, procedimentos e atitudes inerentes em todos os arquétipos, 

                                                           
91 Idem. p. 190. 
92 ALMEIDA, T. Mediação e conciliação: duas práticas distintas, dois paradigmas diversos. Disponível em: 
<http://www.mediare.com.br/08artigos_11 mediacaoeconciliacao.html>. Acesso em 31 out 2010. p. 191. 
93 Trabalhada por Rubén Calcaterra, advogado argentino. 
94 Trabalhada por Gerald Monk e John Winslade. 
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uma “caixa de ferramentas” – “tool box” de onde sacam a melhor técnica, o melhor 

procedimento para tratar o caso específico em consonância com o perfil dos mediandos, de 

acordo com a situação, a ocasião, enfim com a especificidade do caso concreto. 

Todos os modelos estão abrangidos pela Mediação Facilitativa – que prima pela 

facilitação do diálogo entre as pessoas, sem interferência do mediador. 

A mediação avaliativa é utilizada após a tentativa de condução do processo sem 

interferência do mediador, não alcançado resultado, o mediador avalia de forma técnica a 

questão, de forma a agilizar o processo. Funcionando tal aporte técnico de forma semelhante 

ao instrumento conhecido como Avaliação Neutra de Terceiro, tendo como escopo acelerar o 

fechamento da negociação, é utilizado em questões corporativas, onde é determinante o tempo 

do processo e das pessoas.95 

Ainda, temos procedimentos híbridos, como a Binding Medation, onde é acertado 

de início que esgotadas as possibilidades de composição via mediação, será aceito um parecer 

vinculante do mediador; já na Med-Arb, desde o início fica convencionado entre as partes que 

não havendo um acordo por meio da mediação, o mediador se converterá em árbitro e 

decidirá a questão, após a instauração do procedimento arbitral; já no Arb-Med é previamente 

convencionado que o terceiro imparcial, conduzirá a arbitragem antes da mediação e 

deliberará, sendo o resultado da sua decisão lacrado em um envelope, que só será aberto e 

validado, se a Mediação restar infrutífera. Esses modelos têm especial aceitação no mundo 

corporativo e dos contratos.96 

 

 2.3. AS DIFERENÇAS ENTRE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

 

Em que pese existirem diferenças entre conciliação e mediação, essas são sutis, 

uma vez que há um objetivo comum entre elas, que é a resolução dos conflitos por meios 

pacíficos. Nesse sentido é bastante elucidativo o esquema apresentado por Bernadete 

Cordeiro, a saber: 

 

 

 

 

                                                           
95 ALMEIDA, T. op. cit. p. 192. 
96 ALMEIDA, T. Mediação e conciliação: duas práticas distintas, dois paradigmas diversos. Disponível em: 
<http://www.mediare.com.br/08artigos_11 mediacaoeconciliacao.html>. Acesso em 31 out 2010. p. 192. 
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Tabela 7 – Diferenças 

 

 Conciliação Mediação 

Objetivo Construção de um acordo: Oferece o 

enquadramento legal. Esclarece sobre 

o direito. Propõe possibilidades de 

acordo permitindo ao conciliador: 

opinar, sugerir, apontar vantagens e 

desvantagens. O acordo é construído 

para o tempo presente, baseado em 

acontecimento passado. 

O objetivo da mediação não é 

necessariamente um acordo, mas a 

transformação do padrão de 

comunicação e relacionamentos dos 

envolvidos, visando entendimento. 

Fatos Busca conhecimento prévio dos fatos. A troca de informações e 

esclarecimentos sobre o processo e a 

matéria a ser mediada, acontece num 

processo denominado pré-mediação. 

Partes Confere voz as partes e aos seus 

representantes 

Aceitam o mediador. O mediador não 

decide pelas partes, ele é neutro. O 

interesse comum das partes e a 

satisfação mútua são objetos da 

mediação. 

 

Existe divergência doutrinária a cerca do fato da conciliação ser um tipo de 

mediação, nesse sentido Vasconcelos preleciona que: 

 
A exemplo do que ocorre com qualquer negociação mediada por um terceiro 
imparcial, na Conciliação, o conciliador é esse terceiro que media, 
procurando obter o entendimento entre as partes. Portanto, conciliação é 
mediação. Com efeito, não é o nome que se dá a um instituto o que 
caracteriza a sua natureza, mas é a sua natureza aquilo que o caracteriza. A 
natureza da conciliação é a mediação de conflitos. O que a distingue de 
outros modelos de mediação não é a sua natureza, mas as suas 
particularidades, ou algumas das suas particularidades procedimentais.97 
 

Nessa mesma linha de raciocínio a Professora Leslie Shérida Ferraz traz a 

diferenciação entre mediação facilitativa e valorativa (respectivamente similares à conciliação 

e a mediação da doutrina brasileira), de autoria de Bennet e Hudges.98 

 
                                                           
97 VASCONCELOS, C. E. de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas: modelos, processos, ética e 
aplicações. São Paulo: Método, 2008. p. 78. 
98 FERRAZ, L. S. Acesso à justiça: uma análise dos juizados especiais cíveis no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 
2010. p. 107. 
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Tabela 8 – Tipos de Mediação 

 

Variável Mediação facilitativa Mediação valorativa 

Equivalente no Brasil Mediação Conciliação 

Perfil do mediador Formação nas mais diversas 

áreas. Expertise na técnica da 

mediação 

Formação jurídica (geralmente são 

advogados em atividade ou juízes 

aposentados). Expertise no tema 

discutido. 

Principal tarefa Fortalecer a compreensão 

mútua das partes, incluindo 

suas necessidades e 

emoções. 

Enfatizar a eficiência e promover a 

compreensão de questões legais e 

financeiras essenciais ao acordo. 

Comportamento habitual Evitam opinar, buscando, ao 

revés, estimular as partes a 

formular propostas 

Fornecem propostas para solução 

do conflito e têm poder no 

delineamento do acerto. 

Principais limitações da 

técnica  

Inaptidão para suprir a 

deficiência das partes no 

tocante ao “conteúdo” do 

conflito (questões jurídicas). 

Pode ser muito demorada 

Reduz a atividade de as partes 

encontrarem por si a solução mais 

conveniente. Por não considerar as 

necessidades e emoções dos 

envolvidos, pode produzir 

resultados “injustos”, 

 

Em outro sentido, Tania Almeida ensina que:  

 
Apesar da finalidade conciliatória em comum, mediação e conciliação 
guardam distinções tão nítidas em seus propósitos e em seu alcance social 
que vale a pena, nesse momento em que ambas se encontram no mesmo 
cenário, destacá-las. 
A construção de acordos proposta pela conciliação e o privilégio da 
desconstrução de conflitos pretendida pela mediação. 
Tanto a mediação como a conciliação têm por objetivo auxiliar pessoas a 
construírem consenso sobre determinada desavença. A conciliação tem nos 
acordos o seu objetivo maior e, por vezes, único. A mediação não tem na 
construção de acordos a sua vocação maior e, de maneira alguma, seu único 
objetivo. 
A mediação privilegia a desconstrução do conflito e a conseqüente 
restauração da convivência pacífica entre as pessoas. 
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Sabemos que a construção de acordos não garante que seja efetivamente 
dirimido o conflito entre as partes e, por vezes, chega a acirrá-lo.99 
 
 

A professora Tânia Almeida100 no mesmo artigo continua a citar diferenças, entre 

elas, podemos destacar: a coautoria de soluções construídas pelas partes com o conciliador e a 

privilegiada autoria das partes perseguida pelo mediador; o atendimento monodisciplinar 

utilizado pela conciliação e a abordagem multidisciplinar proposta pela mediação. O presente 

e a culpa focados na conciliação e o futuro e a responsabilidade social objetivados pela 

mediação; a pauta objetiva destacada pela conciliação e a pauta subjetiva privilegiada pela 

mediação; a publicidade que caracteriza a conciliação e a confidencialidade proposta pela 

mediação. 

Enfim a conciliação mantém a lógica adversarial, buscando-se a satisfação de um 

interesse imediato, independentemente do que isso possa causar a outra parte. No que tange a 

mediação a proposta de desconstrução do conflito e de uma ação colaborativa entre as partes, 

permite que a solução alcançada seja pautada no benefício mútuo. 

Na lição de Juan Carlos Vezzula devemos distinguir as técnicas públicas das 

privadas, nesse sentido:  

 
São públicos os processos judiciais e a conciliação prevista tanto na Justiça 
tradicional como nos Tribunais Especiais. São privadas as negociações, a 
arbitragem e a mediação. Também pode sê-lo a conciliação, quando 
realizada fora do sistema judicial, em escritórios privados. 
(...) 
Uma das grandes diferenças entre esta e a mediação reside na existência ou 
não de relacionamento entre as partes (ou seja, relações em que as partes 
desejam manter o relacionamento). A sua existência exige um trabalho de 
mediação e a sua ausência ou a existência de simples relacionamentos 
circunstanciais sem desejo de continuação ou aprofundamento [...] permitem 
a aplicação rápida e econômica da conciliação.101 
  

Como já mencionamos, anteriormente, entendemos que mediação e conciliação 

são institutos distintos, quer por sua natureza, quer pela qualidade das relações entre as 

pessoas envolvidas, sendo importante a manutenção dessa distinção para a implementação no 

país da MultiDoors CourtHouse.102 

 

                                                           
99 ALMEIDA, T. Mediação e conciliação: duas práticas distintas, dois paradigmas diversos. Disponível em: 
<http://www.mediare.com.br/08artigos_11 mediacaoeconciliacao.html>. Acesso em 31 out 2010. p. 47. 
100 Idem. 
101 VEZZULA apud GRINOVER, Ada Pelegrini; WATANABE, K.; LAGRASTA NETO, C (Coord.). 
Mediação e gerenciamento do processo: revolução na prestação jurisdicional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 12. 
102 Tribunal Multi Portas. 
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2.4. A JUSTIÇA RESTAURATIVA , A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO 

 

A justiça restaurativa utiliza a conciliação e a mediação como formas de trabalhar 

o conflito. Segundo Miers a justiça restaurativa e a mediação possuem conceito mais amplo e 

mais restrito do que o outro, simultaneamente.103 

Na linha de pensamento adotada por Miers a justiça restaurativa pode ser 

compreendida como mais restrita porque só se aplica a crimes, enquanto a mediação se aplica 

a outro tipo de conflitos, que não o criminal. Por outro lado a justiça restaurativa teria uma 

resposta mais ampla, pois seria a que alcançaria a reparação do dano por meio de 

indenizações ou de trabalhos prestados à vítima ou a comunidade e alcançaria outros afetados 

pela situação delituosa, enquanto a mediação ficaria restrita apenas às relações entre vítima e 

ofensor, que são estabelecidas na mediação. 

É óbvio que a diferenciação estabelecida por Miers não alcança mais a realidade, 

os institutos cresceram e ganharam novos focos, a justiça restaurativa não visa mais apenas o 

conflito gerado pelo crime, tendo outras áreas de atuação como, por exemplo, programas 

desenvolvidos na área escolar. 

Hoje, por sua vez, se fala em mediação penal, os institutos estão ligados e por 

vezes é difícil diferenciá-los, porque a mediação penal é a forma de justiça restaurativa mais 

usada em todo o mundo. 

Temos mediação penal não só nos programas mediação vítima-infrator, como nas 

Conferências Familiares e nos Círculos de Sentença. Mas a justiça restaurativa não é 

simplesmente mediação penal, vai muito além, pois é mais abrangente, assim os programas 

citados no item 1.1.4 do capítulo 1 da parte I, não possuem o viés da mediação, mas têm 

característica restaurativas, ainda, que em maior ou menor escala. 

A justiça restaurativa não tem por escopo principal desconstruir o conflito e sim 

propiciar condições para que tanto vítima, ofensor e comunidade possam trabalhar o conflito 

resultante do delito e assim compreendendo os motivos, causas e consequências do mesmo, 

possam vivenciar uma vida de melhor qualidade em razão do pedido de desculpas, da 

reparação do dano material e/ou dano psicológico, do perdão, da reconciliação. 

                                                           

103
 MIERS apud PALLAMOLLA, R. da P. Justiça restaurativa: da teoria a prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009. p. 

107. 
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A conciliação como a mediação pode ter qualidades restaurativas, sendo aplicadas 

para dirimir o conflito, objetivo maior da justiça restaurativa. 

No próximo capítulo trataremos da regulamentação da justiça restaurativa 

analisando o Projeto de Lei 7006/2006, a Resolução nº 125 do CNJ, que instituiu núcleos de 

mediação em todo território nacional e os projetos de justiça restaurativa em andamento no 

Brasil. 
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PARTE II – PLANO PRÁTICO 

CAPÍTULO 1 – A TENTATIVA E A POSSIBILIDADE DE 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Como sabemos, mesmo antes de qualquer proposta do projeto de lei, já havia 

projetos-pilotos que visavam à aplicação da justiça restaurativa; e a existência de tais projetos 

foi possível em razão da existência de “janelas restaurativas” na legislação brasileira104, como 

o instituto da transação penal aplicado as infrações de menor potencial ofensivo105, a 

suspensão condicional do processo106 e a remissão prevista na Lei 8069/90.107 

O projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados de nº 7.006 de 2006, 

busca a implementação da Justiça Restaurativa no sistema de justiça criminal. 

A nosso ver, tal iniciativa é da maior importância para trazer à discussão as 

questões que gravitam em torno do tão criticado sistema penal brasileiro e apesar de 

apresentar problemas em sua redação e concepção, necessária se faz uma reflexão acerca do 

seu potencial em relação à redução de encarceramento e uma menor judicialização dos 

conflitos. 

 

 

1.1 O PROJETO DE LEI 7006/2006 

 

O projeto deveria ser mais claro em relação aos procedimentos em que seria 

aplicada a Justiça Restaurativa, quais seriam os critérios que regeriam tal aplicação. 

No artigo 1º do projeto é regulado o uso facultativo e complementar dos 

procedimentos de justiça restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes e 

contravenções penais.  

                                                           
104 PINTO, R. S. G. A construção da justiça restaurativa no Brasil. Disponível em: 
<http://www.justiciarestaurativa.org/images/2006-03-06.0596321339>. Acesso em 8 jul 2011. p. 7. 
105 Aplicada a crimes e contravenções penais com a pena máxima de até dois anos – artigos 72 a 79 da Lei 
9.099/95. 
106 Aplicada a crimes com a pena mínima cominada igual ou inferior a um ano - artigo 89. 
107 O instituto da remissão previsto no ECA, nos termos do artigo 127 do referido estatuto legal, não implica em 
reconhecimento ou comprovação de responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo 
incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas socioeducativas previstas em Lei, com exceção das 
privativas de liberdade que são a semiliberdade e a internação. 
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Em quais crimes seria possível a aplicação da Justiça Restaurativa? O critério é 

apenas quantitativo – quantidade da pena –, ou poderia ser qualitativo, levando em 

consideração o bem jurídico tutelado.108 

O uso facultativo da Justiça Restaurativa não poderia acarretar uma seleção de 

casos, fazendo que só fossem encaminhados para os núcleos restaurativos casos sem 

importância, o que poderia levar ao esvaziamento do instituto? 

Parece-nos que sim, em princípio, pensamos que o critério quantitativo seja o 

mais fácil de implementar, em um primeiro momento, sendo que poderiam ser encaminhados 

aos núcleos restaurativos os crimes de menor e médio potencial ofensivo, esses últimos 

alcançados pelas medidas alternativas, a pena privativa de liberdade, posteriormente, com o 

fortalecimento da experiência poderia haver expansão do procedimento para outros crimes. 109 

O artigo 2° define o procedimento da justiça restaurativa como o conjunto de 

práticas e atos conduzidos por facilitadores, compreendendo encontros entre a vítima e o autor 

do fato delituoso e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados, 

que participarão coletiva e ativamente na resolução dos problemas causados pelo crime ou 

pela contravenção, num ambiente estruturado denominado núcleo de justiça restaurativa. 

A Justiça Restaurativa para ficar caracterizada não pode prescindir da participação 

de todos os envolvidos e atingidos pela situação delituosa, não devendo ser afastadas a 

pessoas interessadas na resolução do conflito e não devendo ser a regra a participação apenas 

da vítima e do ofensor, e em que pese não ser isso que o texto do projeto diz. Num breve 

passar de olhos poderia ser esse o entendimento, a nosso ver, sempre será apropriado à 

participação das pessoas ou dos membros da comunidade, que foram afetados. 

No artigo 3º é previsto que o acordo restaurativo que estabelecerá as obrigações 

assumidas pelas partes, objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas das pessoas 

envolvidas e afetadas pelo crime ou pela contravenção. 

                                                           
108 Desde 1991 existe na Colômbia a Lei nº 23, que criou instância de mediação, conduzidas por leigos (pessoas 
que não têm formação jurídica), capacitadas pelo Ministério da Justiça para exercer a função. O Código de 
Processo Penal Colombiano prevê a utilização de práticas restaurativas em crimes contra o patrimônio, praticado 
sem violência e que envolvam valores inferiores a 200 salários mínimos.  
Na Nicarágua a mediação é utilizada, regularmente, em todos os juízos sumários, que processam delitos cuja 
condenação não pode ultrapassar três anos. Nos juízos ordinários a conciliação é usada a requerimento das 
partes: vítima e agressor (OROZCO apud SICA, L. Justiça restaurativa e mediação penal: o novo modelo de 
justiça criminal e de gestão do crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 101)  
No Panamá o Código de Procedimentos de 1987 adotou o princípio da oportunidade. Em certos delitos o 
imputado ou seu defensor podem solicitar que cesse a pretensão punitiva estatal, sempre que se trate de infrator 
primário, que tenha reparado o dano e que conte com a anuência expressa da vítima. (HIGHTON, E. I.; 
ALVAREZ, G. S.; GREGORIO; C. G. Resolución alternativa de disputas y sistema penal: la mediación penal 
y los programas víctima-victimario. Buenos Aires: Ad hoc, 1998. p. 186) 
109 Porquê a não aplicação da justiça restaurativa aos atos análogos a crimes praticados por menores? 
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No artigo 4º a previsão é de que se presentes os requisitos do procedimento 

restaurativo, o juiz, com a anuência do Ministério Público, poderá enviar peças de 

informação, termos circunstanciados, inquéritos policiais ou autos de ação penal ao núcleo de 

justiça restaurativa. 

Concordamos com Raffaella Pallamolla110 quando esta afirma que esta dupla 

anuência Magistrado e Ministério Público pode ser muito problemática, ainda mais, se 

considerarmos o viés punitivo de alguns representantes do órgão ministerial. 

Assim seria razoável que dependendo da fase do envio do processo para o núcleo 

restaurativo ou o juízo ou representante do Parquet seriam responsáveis pela remessa, sem ter 

que contar com a anuência do outro.111  

O artigo 5º prevê a existência do núcleo de justiça restaurativa que funcionará em 

local apropriado e com estrutura adequada, contando com recursos materiais e humanos para 

funcionamento eficiente. 

A existência do núcleo restaurativo é da maior importância, mas não podemos 

abrir mão da informalidade de tal núcleo, para que não seja o mesmo a reprodução do que 

ocorre na justiça comum, com sua formalidade e linguajar inacessível. É inadmissível que tais 

núcleos funcionem como extensão do JECRIM, seguindo sua lógica. 

Deveria, também, ser prevista a realização dos convênios com instituições de 

ensino, com as prefeituras, com instituições especializadas que tivessem interesse em 

participar dos procedimentos restaurativos, de forma que a rede de atendimento fosse 

ampliada e em consequência disseminada a cultura de paz, que permeia tais procedimentos. 

O artigo 6º prevê que o núcleo de justiça restaurativa será composto por uma 

coordenação administrativa, uma coordenação técnica interdisciplinar e uma equipe de 

facilitadores, que deverão atuar de forma cooperativa e integrada. 

Os parágrafos seguintes descrevem o funcionamento do núcleo. A coordenação 

administrativa competirá o gerenciamento do núcleo, apoiando as atividades da coordenação 
                                                           
110 PALLAMOLLA, R. da P. Justiça restaurativa: da teoria a prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009. 
111 Na Nova Zelândia, nos programas que envolvem adultos como o Court-referred Restorative Justice 
Conference Pilot (Projeto Piloto de Conferências Restaurativas por encaminhamento judicial), o 
encaminhamento é feito pelo juiz, nos caso em que o acusado admite a autoria. A conferência restaurativa não se 
realiza sem a presença da vítima. São enviados casos referentes a crimes contra a propriedade, cuja pena não 
ultrapasse dois anos e outras infrações, cujas penas variam entre um e sete anos, excluídos os crimes que 
envolvam violência doméstica e sexual. Depois de realizada a conferência é remetido um relatório ao juiz, no 
entanto, ficará a critério do magistrado utilizar ou não o resultado do encontro no momento da sentença. O juiz, 
ainda, pode ao invés de proferir sentença, suspender o processo até que o acordo seja cumprido integralmente. 
(SICA, L. Justiça restaurativa e mediação penal: o novo modelo de justiça criminal e de gestão do crime. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 84) 
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técnica interdisciplinar; e a coordenação técnica interdisciplinar que será integrada por 

profissionais da área de psicologia e serviço social competirá promover a seleção, a 

capacitação e a avaliação dos facilitadores, bem como a supervisão dos procedimentos 

restaurativos; e aos facilitadores, preferencialmente, profissionais das áreas de psicologia e 

serviço social, especialmente, capacitados para essa função, cumpre preparar e conduzir o 

procedimento restaurativo. 

O projeto não prevê, de uma forma mais efetiva a participação da comunidade, 

nem nos núcleos, nem como facilitadores e nem como interessados/atingidos pelo ato lesivo. 

Essa não participação da comunidade descaracteriza de certa forma a Justiça Restaurativa, que 

em sua essência traz a aproximação de todos os interessados no procedimento, inclusive a 

comunidade/sociedade. 

O projeto em seu artigo 7º prevê que atos do procedimento restaurativo 

compreendem consultas às partes sobre se querem, voluntariamente, participar do 

procedimento; entrevistas preparatórias com as partes, separadamente; encontros restaurativos 

objetivando a resolução dos conflitos que cercam o delito. 

O artigo 8º torna claro que o procedimento restaurativo abrange técnicas de 

mediação pautadas nos princípios restaurativos. Já no artigo 9º está previsto que nos 

procedimentos restaurativos deverão ser observados os princípios da voluntariedade, da 

dignidade humana, da imparcialidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da cooperação, 

da informalidade, da confidencialidade, da interdisciplinariedade, da responsabilidade, do 

mútuo respeito e da boa-fé, que nada mais são do que os valores que informam a justiça 

restaurativa. Trazendo em destaque no parágrafo único que o princípio da confidencialidade 

visa proteger a intimidade e a vida privada das partes. 

Não se pode olvidar que inafastáveis os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, sem os quais entendemos não ser possível justiça quer seja restaurativa, seja 

retributiva, pois, poderemos afastar a reparação adequada e até mesmo incorrer no equívoco 

do bis in idem, uma dupla punição pelo mesmo fato. 

Ora, se trabalharmos com outra via de justiça112, no caso a justiça restaurativa, 

devemos cuidar para que os princípios regentes da Justiça Restaurativa não sejam entendidos 

em termos estritamente jurídicos, pois assim corremos o risco de não garantir as partes 

                                                           
112 Segundo Antonio Beristain: “[...] a ciência total do direito penal inclusive a criminologia, avança por duas 
autoestradas (com diversas faixas dentro de cada uma delas): uma denominada ‘justiça criminal retributiva’ e 
outra denominada ‘justiça criminal restaurativa” (BERISTAIN apud JOFFILY, T. Direito e compaixão: 
discursos de (des)legitimação do poder punitivo estatal. Rio de Janeiro: Revan, 2011. p. 168) 
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autonomia para que decidam o teor da reparação, pois poderá ocorrer recusa na homologação 

dos acordos, por entenderem os magistrados brandos demais ou desproporcionais.113 

No artigo 10 é prevista a criação de uma rede social de assistência para 

encaminhamento das partes participantes de programas e procedimentos restaurativos, sempre 

que for necessário, para viabilizar a reintegração social de todos os envolvidos. 

Para a criação dessa rede social de assistência, mais uma vez ressaltamos a 

necessidade da criação de convênios não só para viabilizá-la, como para difundir os 

procedimentos e a cultura de paz. 

O artigo 11 do projeto acrescentaria ao artigo 107 do Código Penal, o inciso X, 

que prevê a extinção da punibilidade pelo cumprimento efetivo de acordo restaurativo. Esse 

artigo traz em seu conteúdo a preocupação de não permitir que ocorra o bis in idem, que já 

mencionamos, ou seja, dupla punição pelo mesmo delito. Aqui vemos mais uma vez com 

preocupação a não explicitação dos delitos que seriam remetidos para o núcleo restaurativo, e 

mais quais seriam aqueles em que o acordo restaurativo seria suficiente para extinguir a 

punibilidade, ou que acarretaria apenas uma redução da pena.114 

O artigo 12 é necessário para que se evite a impunidade, uma vez que o indivíduo 

para tentar se livrar do processo criminal pode optar pelo procedimento restaurativo, a fim de 

que fosse alcançada a prescrição. 

O artigo 13 do projeto prevê alteração para o Decreto-lei nº. 3.689, de 3 de 

outubro de 1941, ao qual seria acrescentado no artigo 10,  o parágrafo quarto que prevê, que a 

autoridade policial poderá sugerir no relatório do inquérito, o encaminhamento das partes ao 

procedimento restaurativo. 

Na dinâmica do projeto existe a previsão de que a autoridade policial pode sugerir 

o encaminhamento do caso ao núcleo restaurativo, o que não nos parece em princípio um 

problema, uma vez que a decisão sobre a remessa ou não caberá ao juiz com a anuência do 

ministério público, mas corre-se o risco da autoridade policial, opinar no sentido do não 

encaminhamento, e o juiz nem considerar tal possibilidade. A prática, nos mostra, que 

                                                           
113 PALLAMOLLA, R. da P. Justiça restaurativa: da teoria a prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009. p. 184. 
114 O Código Penal austríaco introduziu o chamado “arrependimento ativo” que impede a punibilidade do ato em 
quase todos os crimes patrimoniais, inclusive os de elevadas penas, desde que haja, antes da ciência da 
autoridade, uma reparação material completa. (HIGHTON, E. I.; ALVAREZ, G. S.; GREGORIO; C. G. 
Resolución alternativa de disputas y sistema penal: la mediación penal y los programas víctima-victimario. 
Buenos Aires: Ad hoc, 1998. p. 166) 
Na França a Lei 23 de junho de 1999 faculta ao Ministério Público, em ações referentes a crimes cuja pena não 
ultrapasse a três anos, que faça uma proposta ao autor, a fim de que confesse o crime. Caso a vítima seja 
conhecida, o Ministério público proporá a reparação do dano e caso cheguem a um acordo o Ministério Público 
desistirá da ação penal. (GRECO, R. Curso de direito penal. 9. ed. v. 1. Rio de Janeiro: Impetus, 2007. p. 359) 
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algumas autoridades policiais são enfáticas em suas opiniões, o que pode de certa forma 

contaminar o convencimento do magistrado. 

E aos parágrafos terceiro e quarto do artigo 24 do referido Decreto Lei, o Código 

de Processo Penal seria acrescentado pelo artigo 14 a previsão de que poderá o juiz, com a 

anuência do Ministério Público, encaminhar os autos de inquérito policial a núcleos de justiça 

restaurativa, quando a vitima e o infrator manifestarem, voluntariamente, a intenção de se 

submeterem ao procedimento restaurativo e que poderá o Ministério Público deixar de propor 

ação penal, enquanto estiver em curso procedimento restaurativo. 

Como é de conhecimento geral, a justiça restaurativa exige para sua configuração, 

e da sua essência a voluntariedade, e sendo assim, os referidos parágrafos não inovam. Aqui, 

mais uma vez, encampamos o entendimento de Rafaella Pallamolla de que a dupla anuência e 

a falta de fundamentação quanto ao não envio do caso ao núcleo restaurativo são motivos de 

crítica, mas é muito positiva a possibilidade de encaminhamento do processo ao núcleo, 

ainda, na fase inquisitorial, ou seja, antes da existência da ação penal.115 

O parágrafo 4º se apresenta como um grande problema, uma vez que reza que 

poderá o Ministério Público deixar de propor a ação penal enquanto estiver em curso o 

procedimento restaurativo; ora a terminologia usada está longe de ser a adequada e permite o 

entendimento de que a ação penal e o processo restaurativo poderão ocorrer, paralelamente, o 

que provocará bis in idem, caso a ação penal não seja suspensa pelo magistrado e resulte em 

condenação e acordo restaurativo. 

O artigo 15 do projeto introduziria, ainda, o artigo 93 A no Decreto-lei n. 3.689, 

de 3 de outubro de 1941, que prevê que o curso da ação penal será, também, suspenso quando 

recomendável o uso de práticas restaurativas. 

Esse artigo possibilita a aplicação da justiça restaurativa em processos em curso e, 

ainda, que o Ministério Público ofereça denúncia, mesmo que o caso já tenha sido enviado ao 

núcleo restaurativo, será possível a suspensão do processo. 

O artigo 16 introduziria ao Código de Processo Penal o novo Capítulo VIII, e o 

artigo 556 do Código de Processo penal teria a seguinte redação, in verbis:  

 
Art. 556 - Nos casos em que a personalidade e os antecedentes do agente, 
bem como as circunstâncias e conseqüências do crime ou da contravenção 
penal, recomendarem o uso de práticas restaurativas, poderá o juiz, com a 
anuência do Ministério Público, encaminhar os autos a núcleos de justiça 

                                                           
115 PALLAMOLLA, R. da P. Justiça restaurativa: da teoria a prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009. p. 185. 
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restaurativa, para propiciar às partes a faculdade de optarem, 
voluntariamente, pelo procedimento restaurativo.116 
 

Esse artigo foge a lógica restaurativa, pois reproduz a lógica adversarial, punitiva, 

ao prever como condicionantes para remessa dos casos a justiça restaurativa, requisitos como 

personalidade e antecedentes do agente, circunstâncias e consequências do crime. Ora, tais 

requisitos, não são importantes na ótica  restaurativa.  

Para um caso ser admitido no núcleo restaurativo, primeiro seria determinante 

fixar o critério quantitativo ou qualitativo, depois deveria ser analisado se existem indícios 

mínimos da autoria e materialidade117; se houve o reconhecimento do fato pelo ofensor e se há 

voluntariedade de ambas as partes em participar do procedimento, isso bastaria para a remessa 

independentemente das avaliações subjetivas. 

As aterações se seguiriam, in verbis: 

 
Art. 557 – Os núcleos de justiça restaurativa serão integrados por 
facilitadores, incumbindo-Ihes avaliar os casos, informar as partes de forma 
clara e precisa sobre o procedimento e utilizar as técnicas de mediação que 
forem necessárias para a resolução do conflito.118 
 

Cumpre notar que os facilitadores terão uma missão séria e serão determinantes 

para que os casos tenham seguimento no núcleo restaurativo ou não, pois eles são em tese as 

pessoas mais aptas para avaliar tal possibilidade e para analisar as técnicas adequadas para 

aquele caso especificamente. 

 
Art. 558 - O procedimento restaurativo consiste no encontro entre a vítima e 
o autor do fato e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da 
comunidade afetados, que participarão coletiva e ativamente na resolução 
dos problemas causados pelo crime ou contravenção, com auxílio de 
facilitadores.119 
 

Como já mencionamos, anteriormente, achamos que sempre que possível, mais 

pessoas devem participar dos encontros restaurativos, sob pena de fecharmos o conceito e 

estabelecermos apenas núcleos de mediação penal sem buscar resultados efetivamente 

restaurativos. 

                                                           
116 BRASIL. Decreto-Lei n 3.689, de 3 out 1941. Código de Processo Penal. Art. 556. 
117 Na atualidade, vemos especialmente nos Juizados Especiais Criminais, acordos realizados em processos em 
que não há suporte probatório mínimo, e nos quais os “réus” para se livrarem do processo penal aceitam tais 
acordos e transações, sem que tenham conhecimento, muitas vezes, das consequências de tal aceitação, como por 
exemplo, a impossibilidade de fazer nova transação penal no curso dos próximos cinco anos. Importante 
salientar, que deve se tomar muito cuidado com os casos encaminhado para que não se enviem casos que não são 
delitos e casos de bagatela, ou seja, para que a justiça restaurativa não passe a ser um instrumento de incremento 
da intervenção punitiva. 
118 BRASIL. Decreto-Lei n 3.689, de 3 out 1941. Código de Processo Penal. Art. 557. 
119 BRASIL. Decreto-Lei n 3.689, de 3 out 1941. Código de Processo Penal. Art. 558. 
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Art. 559 - Havendo acordo e deliberação sobre um plano restaurativo, 
incumbe aos facilitadores, juntamente com os participantes, reduzi-lo a 
termo, fazendo dele constar as responsabilidades assumidas e os programas 
restaurativos, tais como reparação, restituição e prestação de serviços 
comunitários, objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas das 
partes, especialmente a reintegração da vítima e do autor do fato.120 
 

O projeto prevê a redução do acordo a termo, onde deverão constar todas as 

obrigações assumidas, entendemos importante tal medida, que não é uma prática da mediação, 

que normalmente prima pela oralidade e nem sempre tem os acordos reduzidos a termo. 

 

Art. 560 – Enquanto não for homologado pelo juiz o acordo restaurativo, as 
partes poderão desistir do processo restaurativo. Em caso de desistência ou 
descumprimento do acordo, o juiz julgará insubsistente o procedimento 
restaurativo e o acordo dele resultante, retornando o processo ao seu curso 
original, na forma da lei processual.121 
 

As partes podem desistir do acordo restaurativo, e no caso da desistência ou 

descumprimento, o juiz julgaria insubsistente o procedimento, retornando o processo de 

imediato ao seu curso original. 

A nosso ver, em caso de descumprimento seria prematuro o retorno do processo 

de imediato a justiça penal convencional, devendo ser investigada as causas do insucesso e a 

possibilidade da nova oportunidade para que o acordo seja cumprido, devendo mesmo haver a 

previsão legal de que o procedimento restaurativo poderia ser retomado por pelo menos mais 

uma vez, com previsão de designação da audiência de ofício ou a requerimento das partes, 

para esclarecimentos ou devido acompanhamento. 

 

“Art. 561 - O facilitador poderá determinar a imediata suspensão do 
procedimento restaurativo quando verificada a impossibilidade de 
prosseguimento”.122 
 

O facilitador se tiver a capacitação adequada, de fato é a pessoa mais habilitada 

para verificar a viabilidade do acordo restaurativo, desde a adequação do fato, a disposição 

das partes em efetivamente restaurar, reparar enfim o comprometimento com o procedimento. 

Na nossa visão peca o projeto pela não disposição sobre a capacitação dos 

facilitadores, seu cadastramento e até mesmo a forma como serão remunerados, ou se será um 

                                                           
120 Idem. Art. 559. 
121 Idem. Art. 560. 
122 BRASIL. Decreto-Lei n 3.689, de 3 out 1941. Código de Processo Penal. Art. 561. 
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trabalho voluntário, e por não fazer nenhuma menção a trazer, também, das comunidades 

esses facilitadores. 

 
Art. 562. O acordo restaurativo deverá necessariamente servir de base para a 
decisão judicial final. 
Parágrafo Único – Poderá o Juiz deixar de homologar acordo restaurativo 
firmado sem a observância dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade ou que deixe de atender às necessidades individuais ou 
coletivas dos envolvidos.123 
 

O projeto prevê que o acordo restaurativo servirá de base à decisão judicial, 

fazendo com que seja evitado que o mesmo venha acrescer a pena e como já mencionamos 

anteriormente, como servirá de base? A punibilidade será extinta em que casos? E em que 

outros a pena será reduzida?124 

Ainda, há a previsão pelo artigo 17 da alteração do artigo 62, da Lei 9.099, de 26 

de setembro de 1995, que passará a vigorar com a seguinte redação: o processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando-se, sempre que possível, a conciliação, a transação e o uso de práticas restaurativas. 

De acordo com o artigo em questão, a justiça restaurativa estaria ligada de forma inarredável 

ao JECRIM. 

Acrescentar-se-ia, ainda, pelo artigo 18 do Projeto o parágrafo segundo ao artigo 

69, da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, com a seguinte redação em que há a previsão já 

analisada anteriormente, em relação ao inquérito policial, de que autoridade policial poderá 

sugerir, no termo circunstanciado, o encaminhamento dos autos para procedimento 

restaurativo. 

O artigo 19 visa à alteração do parágrafo sétimo ao artigo 76, da Lei 9.099, de 26 

de setembro de 1995, que viabiliza a remessa dos autos para os núcleos de justiça restaurativa 

em qualquer fase procedimental. 

Para a necessária adequação da nova lei proposta, a mesma só entraria em vigor 

um ano após sua publicação, para que fosse possível adequar os operadores do direito e 

facilitadores as novas práticas, e para que fossem criados os núcleos restaurativos que 

                                                           
123 Idem. Art. 562. 
124 Na Espanha existem vários programas restaurativos em andamento, mas o mais desenvolvido é o da 
Catalunha. A experiência catalã com a justiça penal de adultos merece ser mencionada, uma vez que vem sendo 
desenvolvida desde 1998. No sistema espanhol a reparação não é uma sanção principal autônoma e vem 
mencionada no Código Penal, tanto na parte geral como na especial. É prevista a reparação do dano pela 
responsabilidade civil, que poderá ter repercussão na responsabilidade criminal, o ato de reparação voluntária 
pode acarretar a redução da pena. (PALLAMOLLA, R. da P. Justiça restaurativa: da teoria a prática. São 
Paulo: IBCCRIM, 2009. p. 112). 
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deveriam funcionar, em nossa opinião, fora dos Fóruns, em um ambiente diferenciado sem o 

rigor e o tradicionalismo da justiça comum. 

A imperfeição do bem intencionado projeto, o desconhecimento da matéria e uma 

indisfarçável opção pelo modelo dissuasório de alguns segmentos do Congresso Nacional 

levaram o Deputado Antonio Carlos Biscaia (PT/RJ) a opinar desfavoravelmente ao projeto, 

parecer proferido na Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania da Câmara Federal, 

tendo se manifestado por sua constitucionalidade, juridicidade, inadequada técnica legislativa 

e, no mérito pela rejeição. 

A rejeição do projeto no mérito teve como motivação: 

 
Se do ponto de vista formal e material nenhuma mácula pode-se atribuir ao 
Projeto, o mesmo não se pode afirmar de seu mérito, especialmente, quanto à 
oportunidade. 
O País passa por um período de sentimento de impunidade, com grande 
produção legislativa com o objetivo de criminalizar condutas e agravar 
penas. Esse projeto, por sua vez, caminha em sentido contrário, 
despenalizando condutas. 
Na forma apresentada, não se trata de medida apenas despenalizadora, pois 
isto o Legislador já o fez ao aprovar a Lei de Juizados Especiais, mas de 
medida que retira das autoridades envolvidas com a persecução penal a 
proximidade e o contato direto com o infrator, deixando esta função as 
representantes da comunidade. 
Observa-se, ainda, que, na forma apresentada, o Projeto possibilita ao 
intérprete estender o benefício a condutas que o Legislador hoje não 
pretende, ou seja, condutas que não possam valer-se do processo 
sumaríssimo dos juizados especiais. 
Por fim, é preciso ressaltar que a criação do instituto da transação penal e da 
suspensão processual ou ‘sursis’ processual no âmbito da justiça criminal 
representou um grande avanço jurídico em nosso país. 
Neste sentido, o que se faz necessário e urgente para o aprimoramento dos 
juizados especiais e, por conseguinte, uma maior efetividade na aplicação 
dos dois institutos inovadores já citados é um maior investimento do Estado 
naqueles órgãos, com incremento do número de juízes e servidores, além é 
claro de uma melhor estrutura de trabalho. Feito isto pelo Estado, os juizados 
especiais certamente desempenhariam papel de suma importância na solução 
dos conflitos de menor potencial ofensivo no âmbito criminal. 
Ante o exposto, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade, 
inadequada técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição do PL nº 7.006, de 
2006.125 
 

Como se vê as razões, apresentadas no parecer desfavorável ao projeto, são 

contrárias ao que se busca com a introdução da justiça restaurativa, no cenário nacional, pois 

o parecer aponta que o projeto restaurativo anda na contramão dos anseios sociais, que estão 
                                                           

125 BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania. Parecer do Deputado 
Antonio Carlos Biscaia (PT/RJ). 
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voltados para o sentimento de impunidade, a proliferação legislativa, que visa à 

criminalização das novas condutas, agravamento das penas e reforço do aparelho repressivo 

estatal pelo JECRIM. 

Depois do parecer o projeto foi arquivado em 31 de janeiro de 2011, tendo sido 

requerido seu desarquivamento em 29 de março de 2011, a situação atual é a de que está 

aguardando designação do relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC). 

Enfim, não há como se prever se um dia o projeto será efetivamente levado a 

plenário, talvez esse tipo de mudança não seja uma prioridade do Congresso Nacional, talvez 

não haja interesse em mudar o sistema penal. Talvez tenhamos que aguardar mais um pouco, 

para que haja um amadurecimento da sociedade para introdução da Justiça Restaurativa, 

talvez ela nunca seja integrada ao nosso sistema penal, talvez. Mas uma esperança surge com 

resoluções editadas pelo CNJ. 

 

1.2  A RESOLUÇÃO Nº 125 DO CNJ 

 

O Conselho Nacional de Justiça fazendo uso do seu poder regulamentar que lhe 

foi outorgado no artigo 103-B, parágrafo 4º, I, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, editou a Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010, que trata da Política Judiciária 

Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e 

dá outras providências. 

Tal matéria é da maior importância, uma vez, que ligada diretamente à questão do 

acesso à Justiça, visando à solução dos conflitos de interesse não apenas no aspecto judicial, 

mas também por meio dos outros mecanismos de solução de conflitos, em especial os 

consensuais, como a mediação e a conciliação. 

A Resolução materializa-se afirmando a necessidade de se consolidar uma política 

pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução 

de litígios, reconhecendo que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos da 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em 

programas já implementados nos país tem reduzido à excessiva judicialização dos conflitos de 

interesses, a quantidade dos recursos e da execução de sentenças. 

E diante de tal realidade, em que pese não entendermos os meios 

autocompositivos de solução de conflitos, como meios aptos a desafogar o tão sobrecarregado 
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Judiciário, a resolução determina a criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, 

verdadeiros órgãos judiciais complementares e especializados na matéria. 

Na verdade, a resolução cria muito mais que Juizados, com ela começa a tomar 

forma no País à ideia de um Tribunal Multiportas, onde as pessoas que procuram o Judiciário 

deixam de ter apenas, o ajuizamento dos processos como solução para suas demandas. 

No sistema atual, a pessoa que acessa o judiciário enfrenta as dificuldades 

decorrentes de um sistema calcado na lógica adversarial. Sendo certo, que os profissionais do 

direito, nem sempre estão aptos a conduzir processos de construção de consenso. O que se 

encontra na realidade é o emprego das práticas altamente “persuasivas”, com base no direito 

vigente, que comprometem a qualidade dos acordos obtidos, uma vez que não há tempo para 

escutar, para ler a linguagem corporal, para chegar ao cerne do problema. Todos têm muita 

pressa e o diálogo fica relegado a um plano secundário. 

A preocupação com o acesso a Justiça não é recente, na tentativa de proteção e 

efetivação dos direitos Mauro Capelletti e Garth126 estudaram profundamente as tentativas 

realizadas em diversos países para garantir o acesso a Justiça aos cidadãos.  E nesse estudo 

identificaram o que chamaram de três ondas renovatórias para o aprimoramento ao acesso a 

Justiça. 

A primeira onda renovatória trata da assistência judiciária, voltada aos 

hipossuficientes de recursos. A segunda onda traz como temática a representação dos 

interesses coletivos e difusos, voltada à tutela dos direitos supra-individuais. E a terceira onda 

dá ênfase à reforma interna do processo, na busca da efetividade da tutela jurisdicional. 

No Brasil, as duas primeiras ondas foram trabalhadas e são consolidadas 

diariamente; vivemos o momento da terceira onda. 

Por oportuno, cabe esclarecer o desafio que é por si só, o conceito de acesso à 

Justiça, não só para os operadores de direito como para os juristas, nesse viés é importante 

trazer as palavras de Capelletti e Garth: 

 
A expressão ‘acesso á Justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas 
serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o 
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 
seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser 
igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que 
sejam individual e socialmente justos.127 

                                                           
126 CAPPELLETTI, M.; GARTH, B. Acesso à justiça. Ellen Gracie Northfleet (Trad). Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1988. 

127 CAPPELLETTI, M.; GARTH, B. Acesso à justiça. Ellen Gracie Northfleet (Trad). Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1988. p. 8. 
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Posteriormente, surge uma quarta onda renovatória que tem seu foco voltado para 

a educação e a formação humanista do profissional da área do direito. Tem por escopo a 

conscientização dos estudantes sobre os problemas sociais e visa, ainda, prepará-los para se 

tornarem profissionais aptos a enfrentar todo intrincado universo de um mundo globalizado, 

sendo capazes de compreender a estrutura econômico-político-social que os envolve. Nesse 

sentido, Kim Economides: 

 
O primeiro tema, portanto, é relativo ao acesso à educação jurídica: quem 
pode se qualificar como advogado ou juiz? Quem tem acesso às faculdades 
de direito? Uma vez que as faculdades de direito são, invariavelmente, as 
guardiãs dos portões de acesso à carreira jurídica, torna-se preciso entender 
quem tem acesso a elas e em que bases. É a admissão governada, 
primariamente, segundo princípios de nepotismo ou de mérito? O governo, 
os organismos profissionais e os advogados individualmente precisam 
esforçar-se para promover positivamente o acesso à profissão legal de 
mulheres, minorias em desvantagem e outros grupos que sejam social ou 
historicamente excluídos? A partir dessa perspectiva, o acesso dos cidadãos 
brasileiros à carreira jurídica deveria ser olhado como importante dimensão, 
até mesmo uma precondição, para a questão do acesso dos cidadãos á 
justiça. 
O segundo tema, mais difícil, refere-se à questão de como garantir que, uma 
vez dentro de carreira, tanto advogados, quanto juízes tenham acesso à 
justiça. Este tema levanta, por sua vez, questões éticas referentes às 
responsabilidades mais amplas da participação das faculdades de direito e 
dos organismos profissionais não apenas no controle da admissão às 
carreiras jurídicas, mas também na definição de padrões mínimos de 
profissionalização.128 
 

A quarta onda apresentada por Economides, também, vem sendo seriamente 

discutida no Brasil, sendo certo que a expansão do ensino superior no Brasil, especialmente, a 

partir da década de 90 mudou qualquer proposta, anteriormente, existente para reformar o 

ensino jurídico. A partir de então, os números se agigantaram assim passou-se a trabalhar 

como mais de mil faculdades, mais de 40 mil professores e número de alunos acima de 500 

mil e tem-se, então, que o ensino jurídico brasileiro está acima de qualquer reforma 

orquestrada, essa é a realidade, e esse assunto foge ao tema aqui proposto. 

No Brasil se aguarda há muito tempo a introdução dos meios consensuais de 

solução dos conflitos em nosso dia a dia, quer seja pela iniciativa privada, quer seja pela 

tomada de posição do Poder Judiciário, que deve encarar a conciliação e a mediação como 

                                                           
128 ECONOMIDES, K. Lendo as ondas do “Movimento de acesso à justiça”: epistemologia versus 
metodologia? Versão revista do trabalho apresentado no Seminário Internacional Justiça e Cidadania, realizado 
nos dias 10 e 11 de setembro de 1977, no Rio de Janeiro, Paulo Martins Garchet (Trad.), 1997.  
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meio de assegurar e estimular a solução dos conflitos, por meio do consenso entre as partes, 

sendo tais instrumentos fundamentais para alcançar a pacificação social. 

Tais medidas são da maior importância, pois não adianta aumentar o número de 

funcionários, se adotar os mais modernos métodos tecnológicos, para tentar no modelo 

tradicional de justiça, adversarial resolver a demanda decorrente da explosão de litigiosidade 

ocorrida no Brasil nas últimas décadas, pois por mais que se agilize os processos, por mais 

que se contrate pessoas, enfim por mais que haja um esforço estatal haverá sempre em relação 

à litigiosidade uma curva ascendente em relação aos avanços obtidos. 

Assim, impõe-se trabalhar com instâncias judiciárias complementares à prestação 

jurisdicional, instâncias ligadas ao consenso, ao diálogo, onde a partes consigam construir a 

resolução dos seus problemas sem a interferência do juiz. O exercício de construção do 

diálogo e do consenso é que tornará possível a criação de uma sociedade mais pacífica, unida 

e solidária. 

Nesse sentido a Resolução analisada é da maior importância uma vez que cria as 

instâncias complementares ao Judiciário, que serão facilitadoras do acesso à Justiça. 

Hoje o acesso a Justiça, como sabemos, tem uma leitura mais abrangente, não se 

trata mais do acesso ao Judiciário, mas está vinculado ao “acesso à ordem jurídica justa”, mais 

abrangente que a ideia do acesso a justiça qualificada ou de instrumentabilidade do processo. 

Segundo a professora Leslie Ferraz129 o conceito foi aprofundado por Kazuo Watanabe, para 

quem o sistema legal e institucional de justiça deva ser avaliado sob a ótica dos seus 

destinatários. Assim, sua concepção ultrapassa os limites processuais para atingir, também, o 

direito substantivo. 

Também, nas palavras da Professora Leslie Ferraz, para Kazuo Watanabe o 

conceito de acesso a Justiça envolve três vertentes que são adequação, efetividade e 

tempestividade, a saber: 

 
Sintetizando o conceito, Kazuo Watanabe assevera que a garantia do art. 5º, 
inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura ao cidadão não apenas o 
acesso nominal à Justiça, mas sim um acesso que propicie uma tutela 
jurídica ‘adequada’, ‘tempestiva’ e ‘efetiva’.130 
 
 

                                                           
129 FERRAZ, L. S. Acesso à justiça: uma análise dos juizados especiais cíveis no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 
2010. 
130 WATANABE apud FERRAZ, L. S. op. cit. p. 93. 
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Não basta o acesso ao Judiciário é necessário que o meio utilizado para a 

resolução do conflito seja adequado, efetivo e que ocorra no tempo das pessoas e não no da 

instituição. 

A Resolução prevê a criação dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos e a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania para realizar as sessões de conciliação e mediação que correspondam aos órgãos 

por ele abrangidos, que terão competência cível, fazendária, previdenciária, de família, ou dos 

Juizados Especiais Cíveis e Fazendários. Assinala prazo para criação de tais centros, 

respeitando as diversidades regionais. 

Na forma da Resolução os Tribunais deverão criar e manter um banco de dados 

onde serão armazenadas as informações de cada centro de conciliação. Após, o que serão 

armazenadas, compiladas e monitoradas e integrarão o Portal da Conciliação. 

A Resolução prevê a criação do Portal da Conciliação que será disponibilizado no 

site do CNJ131 e dará transparência as atividades relativas à política implementada de 

tratamento adequado de conflitos de interesses, além de servir de fórum de discussão, 

facultada inclusive a participação da sociedade civil. 

Para implementar as atividades serão observadas a centralização das atividades 

judiciárias, a adequada formação e treinamento dos servidores, conciliadores e mediadores, 

assim como já vimos, o acompanhamento estatístico específico e geral. 

O Conselho Nacional de Justiça trabalhará junto com os Tribunais para alcançar 

os fins almejados e para organizar os trabalhos, firmando parcerias com entidades públicas e 

privadas, havendo previsão da formação de uma rede que englobará os órgãos do Judiciário, 

entidades parceiras, universidades e instituições de ensino. 

Como vemos, a Resolução tem por objetivo não só implementar no país a 

utilização dos meios de resolução de conflitos, mas dar a essa implementação um caráter 

social, com o fim de mobilizar os servidores do Judiciário e a sociedade, além de garantir 

transparência às atividades. 

A Resolução menciona políticas públicas, tratamento adequado dos conflitos de 

interesses no âmbito do Judiciário e essa é uma terminologia nova e importante no âmbito do 

Poder Judiciário Nacional, ligada aos meios de solução dos conflitos. Enfim, percebe-se uma 

mudança paradigmática, a partir dessa resolução na qual os meios compositivos de solução de 

conflitos deixam o campo da utopia e amadurecem no campo da realidade. 

                                                           
131 Conselho Nacional de Justiça. 
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Pode-se afirmar que a Resolução nº 125 do CNJ inovou e criou uma nova 

realidade no âmbito do Judiciário, na qual todos terão que se adequar: magistrados, 

funcionários dos tribunais e a própria sociedade; mas podemos afirmar nesse primeiro 

momento, que a Resolução apresenta algumas falhas, nenhuma falha que comprometa sua 

importância como um todo, mais alguns detalhes poderiam e deveriam ser melhor 

trabalhados. 

A Resolução, em regra, menciona conciliação e mediação como sinônimas, o que 

sabemos que não são; em verdade trata os institutos de forma um pouco confusa, em especial 

no Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores 

Nesse sentido: 

 
Art. 2º. As regras que regem o procedimento da conciliação/mediação são 
normas de conduta a serem observadas pelos conciliadores/mediadores 
para seu bom desenvolvimento, permitindo que haja o engajamento dos 
envolvidos, com vistas à sua pacificação e ao comprometimento com 
eventual acordo obtido, sendo elas (grifo nosso).132 
 

Tanto a mediação como a conciliação visam ajudar as pessoas a construírem um 

consenso sobre determinado conflito. A conciliação tem no acordo seu maior objetivo e 

muitas vezes o único, já a mediação encontra na realização de acordos sua maior vocação, 

mas não é a única, a mediação trabalha com a desconstrução do conflito e busca a pacificação 

entre os envolvidos. 

Os conceitos não podem ser confundidos. O que ocorre, ou ao menos parece que 

ocorre, no Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores Judiciais, quando se menciona os 

institutos mediação e conciliação separados por uma barra, o que não é da melhor técnica, 

uma vez que os institutos têm princípios e técnicas próprias de utilização. 

No mesmo Código de Ética o parágrafo 2º, do artigo 2º, dá a ideia de que a 

submissão ao procedimento de conciliação ou de mediação é obrigatória e que a parte só tem 

a faculdade de interrompê-lo a qualquer momento, o que não corresponde à realidade, uma 

vez que a parte não é obrigada a participar dos procedimentos. 

No parágrafo 3º do mesmo artigo, encontramos uma menção não expressa de que 

os institutos da conciliação e da mediação são diferentes e que são utilizadas técnicas 

diferentes na atuação do conciliador e mediador, in verbis: “§3º. Ausência de obrigação de 

resultado – dever de não forçar um acordo e de não tomar decisões pelos envolvidos, 

                                                           
132 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 125. 
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podendo, quando muito, no caso da conciliação, criar opções, que podem ou não ser acolhidas 

por eles”.133 

A mediação e a conciliação, como todos os chamados métodos alternativos de 

resolução de conflitos sempre foram vistos com reservas pela maioria dos operadores de 

direito, o termo alternativo parece que deu uma conotação de algo menor, menos importante, 

aos meios de resolução de conflito. Os operadores de direito que insistiam em trabalhar com 

esses procedimentos, também, eram vistos com reservas. O termo alternativo134 não foi uma 

escolha muito feliz para denominar os meios de resolução dos conflitos, sejam 

autocompositivos ou heterocompositivos. Parece que se deu maior importância ao significado 

de alternativo como algo que representa uma opção fora das instituições, costumes, valores e 

ideias convencionais. Seria uma opção “hippie” do direito. 

Ao menos a Resolução tem todas as armas para quebrar com esse tabu e dar a 

mediação, a conciliação e a qualquer outro método de resolução de conflitos a importância 

que lhes é peculiar, garantindo-lhes a partir de agora um lugar de destaque em todo o país, e 

nesse sentido a Resolução poderia ter sido mais enfática; houve certa timidez no tratamento 

concedido aos referidos métodos. 

Enfim, já foi uma grande vitória e as críticas por hora são genéricas e pontuais, 

sendo certo que só será possível aferir a eficácia da Resolução após sua completa  

implementação. 

É de fácil percepção que a Resolução nº 125 foi um avanço enorme no que diz 

respeito à introdução dos métodos autocompositivos no Judiciário e como facilitadora ao 

acesso à justiça no Brasil, as partes após devidamente informadas, poderão optar pelo sistema 

mais adequado para solucionar seu conflito. 

Não é que a introdução da conciliação e da mediação resolverá a sobrecarga dos 

tribunais, mas o que os equivalentes jurisdicionais garantirão é levar à solução controvérsias 

que, frequentemente, não chegam a ser apreciadas pela justiça tradicional.135  

Por outro lado, necessário será mudar a formação acadêmica dos nossos 

operadores de direito, que é voltada, fundamentalmente para a solução contenciosa e 

adjudicada dos conflitos de interesses.136 

                                                           
133 Idem. 
134 HOUAISS, Antonio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, jun 
2009.s 
135 GRINOVER, Ada Pelegrini; WATANABE, K.; LAGRASTA NETO, C (Coord.). Mediação e 
gerenciamento do processo: revolução na prestação jurisdicional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 2. 
136 Idem. p. 6. 
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Nas faculdades de direito brasileiras, pouquíssimas são as que oferecem 

disciplinas voltadas à solução não-contenciosa dos conflitos, vivemos a realidade da solução 

contenciosa e judicializada dos conflitos de interesses (2008, p.6). Os profissionais da área 

jurídica têm na sua vida, na sua formação, na prática cotidiana a cultura da sentença. É mais 

fácil sentenciar do que tentar conciliar e isso é uma realidade. 

Nesse sentido, Caetano Lagrasta Neto ensina que:  

 
Se não houver mudança na estratégia na solução de conflitos, com intensa 
utilização de meios alternativos, previsto o engajamento de todos os 
lidadores do Direito, incluídos os servidores da Justiça, e o treinamento dos 
estudantes, desde os bancos acadêmicos, dificilmente se conseguirá alcançar 
o objetivo de amplo e irrestrito acesso a uma ordem jurídica justa, que nos 
encaminhe à mudança de mentalidade.137  
 

Vivemos uma sociedade em que o diálogo foi afastado não só do meio jurídico, 

mas até mesmo e de certa forma dos meios sociais, as pessoas não dispõem de tempo e temem 

quem não conhecem, desconfiam de estranhos e vivem um paradoxo, pois como seres sociais, 

necessitamos do convívio, da conversa, do diálogo, do conhecer o outro, entender o porquê 

das coisas acontecerem, precisamos mesmo confiar, ainda, que algumas vezes a confiança não 

seja merecida, ou o resultado não seja o esperado. 

A inserção dos meios autocompositivos de resolução dos conflitos, na forma da 

resolução em análise dará não só aos operadores do direito, mas as pessoas que participarem 

do procedimento uma nova visão da Justiça, uma visão dialógica e pacificadora.  

Pensamos que na esteira da resolução seria possível incrementar os núcleos 

restaurativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Idem. p. 11. 
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CAPÍTULO 2 – EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS E ESTUDO DE CASO 

 

2.1 OS PROJETOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL 

  

Hoje, o Brasil é um estado democrático de direito, onde convivem diferentes 

doutrinas morais, religiosas, econômicas, filosóficas, que permeiam a sociedade com seus 

valores, direitos e deveres. 

Essa diversidade e pluralidade de posturas e doutrinas morais fazem com que os 

cidadãos busquem a cooperação e reciprocidade social, a fim de alcançar a estabilidade social. 

Como ensinado por Rawls (2011), esta é a primeira característica dos cidadãos de uma 

sociedade democrática pluralista: um sentido de justiça, um desejo de propor termos justos de 

cooperação social. 

Nas sociedades democráticas e complexas, devido à diversidade existente, se 

busca uma justiça que prime pela equidade, que é aquela que almeja obter um consenso das 

partes e da sociedade, minimizar e compensar perdas e os danos aos envolvidos, que pretenda 

ser imparcial para com os diferentes e para todos os cidadãos em disputa. 

A experiência brasileira com a justiça restaurativa está associada à área das 

políticas públicas sociais. Existem e existiram experiências com a Justiça Restaurativa no 

Brasil, essas experiências são pouco divulgadas; primam pela diversidade de localidades, 

situações e participantes, não existindo uma troca de informações consistente e em 

consequência não há troca de experiências, o que faz com que a Justiça Restaurativa não seja 

conhecida, nem fortalecida. 

Ocorre que a Justiça Restaurativa exige para sua consecução, um alto grau de 

comprometimento não só dos participantes dos projetos, como do Judiciário e da própria 

comunidade ou sociedade. A Justiça Restaurativa envolve várias dimensões humanas, 

trabalha em aspecto global, o que faz com que dependa de várias políticas sociais para 

garantir o aporte dos recursos de toda natureza, para garantir o curso de ação das intervenções. 

Quanto mais abrangente e inclusivo o projeto restaurativo, mais necessidade de 

aporte de recursos de toda a natureza. 
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2.1.1 Programa de São Caetano do Sul 

 

Um dos programas pioneiros de Justiça Restaurativa no Brasil que utiliza os 

círculos como forma de abordagem restaurativa, é o programa de São Caetano do Sul - São 

Paulo.  

O programa em atividade desde 2005 visa atender adolescentes em conflito com a 

lei. Trata-se de um trabalho conjunto da Justiça Paulista com a Promotoria da Infância e 

Juventude, sendo essa que seleciona os casos, encaminha ao círculo restaurativo, fiscaliza os 

termos do acordo e o seu cumprimento, bem como a eventual aplicação de medida 

socioeducativa.  

O programa começou nas escolas para evitar que os conflitos escolares acabassem 

solucionados no fórum, uma vez que foi percebida a dificuldade das escolas lidarem com 

conflitos, de modo geral. Por outro lado, foi notado que muitos menores em conflito com a lei 

estavam fora das escolas e era necessário levá-los novamente para o interior do sistema 

educacional, sem que fossem estigmatizados. 

Buscou-se uma forma de solução dos conflitos em que os menores não 

precisassem ser excluídos da sociedade e da própria escola. A abordagem escolar não é a 

única do projeto, que tem como objetivo, também, a resolução de conflitos oriundos de atos 

infracionais análogos a crime não relacionados à escola, pelos círculos restaurativos que 

ocorrem no fórum. 

O programa objetiva, ainda, o fortalecimento da rede comunitária para que 

agentes governamentais e não governamentais organizados para assegurar os direitos da 

Infância e da Juventude atendam as necessidades das crianças, adolescentes e suas família, 

especialmente, por meio das escolas. 

 

 

2.1.2 Projeto Justiça Restaurativa – Núcleo Bandeirantes – Brasília - DF 

 

O referido projeto visa resgatar a convivência pacifica em ambiente previamente 

afetado pelo crime, normalmente é aplicado em casos em que o infrator e a vítima têm uma 

convivência próxima que tende a ser continuada no sentido de se projetar para o futuro, ou em 

que do crime resultaram danos de significativa extensão, de natureza patrimonial, emocional 

ou psicológica. A proposta é promover o diálogo como instrumento de acesso à Justiça. 



80 
 

Consiste da promoção de encontro entre autor do fato e vítima, cada qual apoiado 

por suas comunidades de referência, em ambiente seguro, no qual um e outro têm 

oportunidade de relatar os efeitos do crime na sua vida pessoal e são estimulados a 

desenvolver um diálogo que leve à reparação dos danos resultantes do crime e a construir um 

acordo de convivência sustentável e sem violência. 

 

 

2.1.3 Programa Justiça para o Século 21 

 

O Programa Justiça para o Século 21 consiste num projeto-piloto que tem como 

objetivo a implementação da Justiça Restaurativa relacionada à Vara da Infância e da 

Juventude, visando à pacificação de conflitos que envolvam crianças e adolescentes.  

O programa articulado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul 

(AJURIS) e a respectiva Escola Superior da Magistratura tem sua consecução ligada à 3ª Vara 

do Juizado da Infância e da Juventude, que é competente para executar as medidas 

socioeducativas aplicadas a adolescentes infratores. 

O Projeto Justiça para o Século 21 tem sua inspiração no modelo das conferências 

e, em especial na experiência neozelandesa. São as seguintes as iniciativas e atividades do 

programa: aprendizagem teórica e formação, que tem por objeto estudos, pesquisas, cursos de 

iniciação e seminários temáticos; sustentabilidade na comunidade visando o fortalecimento 

das bases comunitárias, buscando no segmento as pessoas que se interessam para serem 

coordenadores, capacitadores e supervisores; aprendizagem prática e aplicação que envolve 

reuniões de supervisão e de autosupervisão; supervisão de práticas restaurativas no 

atendimento socieducativo, que visam acompanhar as progressões e os egressos; justiça 

restaurativa na comunidade como um plano de sensibilização e disseminação da prática, 

encontros por microrregiões e regionais, além das oficinas; consultoria e diagnóstico em 

quatro escolas utilizadas como piloto e plano de ação de práticas restaurativas com a testagem 

dos círculos; criação do observatório das vítimas de violência, acolhimento e orientação não 

vingativa; reconfiguração organizacional da 3ª Vara do Juizado da Infância e Juventude; 

comunicações e publicações, folders, filmagens, manuais de prática, livros; pesquisas, 

monitoramentos, avaliações, busca por parceiros, estatísticas e fóruns de pesquisadores.138 

                                                           

138 INNOVARE. Projeto Justiça para o Século 21. Disponível em: <http://www.premioinnovare. 
com.br/praticas/projeto-justica-para-o-seculo-21-2721>. Acesso em 14 fev. 2012. 
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2.2 OUTROS PROGRAMAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL 

 

Podemos citar como programas de Justiça Restaurativa em execução no Brasil, as 

seguintes práticas que foram apresentadas ao Instituto Innovare.139 

 

2.2.1 Enfermagem Aliada à Justiça e Práticas Restaurativas 

 

Essa prática é direcionada à aceleração dos processos de violência doméstica e 

objetiva demonstrar também à Policia Militar como à Polícia Civil, à importância e cuidado 

que deve ser dada à mulher vítima de violência. Diante da finalidade do programa, após o 

juizado ter aplicado à pena, em regra, restritiva de direitos em audiência coletiva, é dada aos 

envolvidos com a Lei nº. 11.340 (Lei Maria da Penha) a oportunidade de reparar os danos que  

causaram e, ainda, diminuir a repercussão no âmbito familiar e/ou doméstico dos fatos, pois 

pelas práticas restaurativas lhes é proporcionado, se for o caso, tratamento de saúde (com 

ênfase em dependentes químicos) e inclusão no mercado de trabalho e educação. 

O projeto está em prática desde junho de 2010, junto a Vara Criminal de Varginha 

– Minas Gerais e possui parcerias fora do Judiciário. 

 

2.2.2 Justiça e Educação, uma Justiça Restaurativa 

 

Uma prática originada em Jequié na Bahia, formulada por um advogado e que tem 

por escopo um projeto itinerante de educação jurídica voltado para as comunidades de bairro, 

visando esclarecer direitos e garantias individuais do cidadão, direitos do consumidor, a lei 

dos juizados especiais e as possibilidades de se resolver um litígio sem adentrar na máquina 

judiciária, tendo esta resolução de conflito mesmo valor da solução adjudicada, sendo mais 

uma possibilidade de efetivação dos direitos civis e individuais. 

. 

2.2.3 Justiça Restaurativa no Direito de Família 

  

                                                           
139 O objetivo do Prêmio Innovare é identificar, premiar e disseminar práticas inovadoras realizadas por 
magistrados, membros do ministério público estadual e federal, defensores públicos e advogados públicos e 
privados de todo Brasil, que estejam aumentando a qualidade da prestação jurisdicional e contribuindo com a 
modernização da Justiça Brasileira. 
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Esta prática visa à utilização da restauração da paz social nos conflitos familiares, 

extinguindo ou evitando ações judiciais, com a aproximação das partes para a composição, 

transação, ou mesmo a minimização do conflito. 

 

2.2.4 Conhecer para Preservar – Justiça Restaurativa Ambiental 

 

O Projeto Conhecer para Preservar tem por finalidade sensibilizar o infrator 

ambiental sobre a necessidade da preservação do meio ambiente e, também, visa esclarecê-lo 

sobre o crime cometido com a finalidade de evitar novas incidências, bem como, aproximar 

os órgãos ambientais e o poder judiciário para melhor proteção do meio ambiente, mais 

celeridade processual e maior integração nas ações.  

Os agricultores são divididos em pessoas que possuem recursos e pessoas que não 

possuem recursos, uma vez que surpreendidos com a punição, os infratores tinham que buscar 

recursos em sindicatos e bancos, já que muitas vezes os infratores tinham de tomar 

empréstimo no Sindicato Rural para pagar a “cesta-básica” cominada na transação ou 

suspensão do processo.  

Nesse projeto, é dada a opção aos infratores com recursos de pagar pelo dano, 

com esses recursos são financiadas práticas de reflorestamento por meio dos mutirões 

ambientais. Os infratores que não possuem recursos, quase 90% dos casos, optam pelo 

prestação de serviços à comunidade, por meio dos mutirões ambientais.  

O projeto se divide em três ações básicas às quais se obrigam os infratores por 

suspensão condicional do processo ou transação com o Ministério Público em audiência 

supervisionada pelo juiz a participar de palestras, mutirões ambientais e seminários de 

práticas ambientais sustentáveis.  

       Segundo os elaboradores da prática, todas as atividades são realizadas, o resultado 

tem sido promissor, com a mudança de conduta dos agricultores em relação ao meio 

ambiente, tendo o projeto ultrapassado às fronteiras dos infratores, atingindo suas famílias e 

comunidades que solicitaram palestras e atividades ambientais. 

 

2.2.5  Justiça Juvenil Restaurativa na Comunidade 

 

È um programa proposto pelo Ministério Público, e que visa à criação e 

implementação de quatro núcleos de justiça restaurativa, em quatro das comunidades mais 

vulneráveis da cidade de Porto Alegre. Esses espaços passam a atender os atos infracionais de 
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pequeno teor ofensivo ou bagatela, antes mesmo de chegar ao sistema de justiça, de forma que 

a própria comunidade resolva seus conflitos sem um terceiro, mas diretamente entre as 

pessoas envolvidas. É um projeto único no país, que permite essa abordagem dos fatos 

análogos a crimes praticados por adolescentes. 

Para os implementadores da prática, esta contribui imensamente para a 

desburocratização da justiça, vez que ao invés de judicializar os atos infracionais de pequeno 

potencial ofensivo e bagatela, a própria comunidade, juntamente com equipe técnica 

especializada podem atender de forma muito mais eficaz e com um retorno muito mais 

significativo para a própria sociedade, deixando que o sistema de justiça se envolva 

efetivamente, só quando for necessário. 

 

2.2.6 Justiça Penal Restaurativa: A mediação e os delitos de menor potencial ofensivo 

 

Esta prática foi proposta no ano de 2010 ao prêmio INNOVARE por um 

representante do Ministério Público com a finalidade de pacificar e minimizar a insatisfação 

da vítima, no âmbito do Juizado Especial Criminal, por intermédio da mediação. 

A mediação é dirigida por terceiros imparciais, sempre com a interferência direta 

da Promotoria da Justiça, e objetiva que todos os envolvidos no problema tomem consciência 

das suas responsabilidades e assumam o compromisso de preservar a liberdade, a igualdade e 

respeitar os limites estabelecidos na mediação. Com isso, ampliam-se os espaços 

democráticos dentro da Justiça Penal, reduz-se o sentido aflitivo e retributivo da pena e 

restaura-se o valor da norma violada, da paz jurídica e social.  

Isto porque os crimes de menor potencial ofensivo, em especial os de lesão 

corporal, de ameaça, de injúria e de perturbação do sossego ocorrem, na maioria das vezes, 

em razão de desentendimentos familiares ou problemas de vizinhança. Assim, os acordos têm 

natureza eminentemente cível, mas com reflexo na esfera criminal. 

A prática ocorre desde o início de 2010, junto à 1ª Vara Judicial de Pederneiras – 

São Paulo. 

 

2.2.7 Justiça restaurativa na extensão do 2º Juizado Especial Criminal do Largo do Tanque 

 

Esta prática foi apresentada no ano de 2010 ao prêmio INNOVARE, proposta por 

uma magistrada e se refere ao paradigma restaurativo, numa metodologia pluridisciplinar, 

com a adoção das vias alternativas de resolução dos conflitos na área criminal tipificados 
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como delitos de menor potencial ofensivo e contravenções penais, usando técnicas como a 

escuta compassiva, a comunicação não violenta, a mediação vitima-ofensor e os círculos 

restaurativos, estimulando e facilitando o entendimento entre os envolvidos, buscando 

promover a autocomposição do conflito e a restauração das relações rompidas, além da 

satisfação material e emocional da vitima, a inclusão social do ofensor, que é chamado à 

responsabilização pelos seus atos, não só em relação à vítima, como também em relação á 

própria comunidade envolvida no delito. 

Esta proposta está sendo desenvolvida na Extensão do 2º Juizado Especial 

Criminal do Largo do Tanque, Salvador, Bahia, como projeto-piloto desde outubro de 2005, 

visando fomentar a implantação das práticas da Justiça Restaurativa, no âmbito do Poder 

Judiciário Baiano. 

Ressalta a Magistrada proponente que a prática restaurativa adotada é 

constitucional e legalmente sustentável, baseando-se, fundamentalmente, no procedimento de 

mediação penal com vistas à conciliação, transação ou suspensão, previstas em lei, aplicando-

se uma metodologia restaurativa com a ativa participação da vítima e do autor do fato no 

processo decisório sem, no entanto, diminuir, macular, suprimir ou modificar a atuação do 

Juiz de Direito e do Ministério Público, que pelos seus representantes emitirão despachos ou 

pareceres sobre todos os processos, inclusive indicando aqueles com possíveis soluções 

restaurativas, junto aos quais serão focalizadas as condições a serem observadas, se 

necessário, antes da homologação judicial dos acordos. 

 

2.2.8 Justiça Restaurativa na Execução Penal 

 

É um projeto do Juiz da Vara de Execuções Penais de Vilhena – Rondônia, que 

visa o perdão; restaurar as relações violadas pelo crime. O trabalho realizado por mediadores 

entre condenados e vítimas, objetivando a reestruturação da célula social quebrada pelo crime. 

Caberá ao apenado entender a necessidade de arrepender-se e pedir perdão. De outro lado, às 

vítimas, de ouvir os motivos do apenado e perdoá-lo, evitando reincidência. Dar-se-á ao 

egresso o retorno sadio ao convívio da social. 

É certa que a restauração não é responsabilidade direta da Vara da Execução 

Penal, mas como a execução penal tem por escopo a reinserção do preso à sociedade de modo 

sadio e responsável. O retorno só será pleno se contar com a reestruturação da célula social 

quebrada pelo crime e, sobretudo, de como o egresso encarará a responsabilidade de não 

cometer novos delitos. Tudo isso está inserido no contexto da justiça integral e no princípio da 
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dignidade humana. Fica consignado que o pedido de perdão tem que ser sincero, uma vez que 

não é corolário da restauração a redução da pena ou qualquer outro benefício semelhante. O 

condenado deverá cumprir sua pena como qualquer outro detentor de comportamento 

semelhante. O programa ficou conhecido pelas práticas apresentadas ao prêmio oferecido pelo 

Instituto Innovare, e embora tenha sido tentado o contato, não houve resposta, e não sabemos 

se continua em andamento. 

 

2.2.9 Projeto restauração – Justiça Juvenil Restaurativa 

 

Em São José do Ribamar, no Maranhão, está sendo desenvolvido um projeto 

restaurativo que tem como foco a Justiça Juvenil, por meio de um convênio firmado entre a 

ONG Fondation Terre des Hommes, Prefeitura de São José de Ribamar, 2ª Vara da Infância e 

da Juventude, Ministério Público, Defensoria Pública e com o apoio do Ministério da Justiça, 

pela Secretaria de Reforma do Judiciário. 

São utilizadas as práticas circulares, pré-círculo, círculo e pós-círculo que envolve 

o autor do conflito, o receptor e membros da comunidade, tudo conduzido por um facilitador, 

devidamente qualificado. 

A prática vem sendo desenvolvida para prevenção e resolução de conflitos nas 

escolas públicas e nas comunidades, pelo Núcleo de Justiça Juvenil Restaurativa. 

O 1º Núcleo de Justiça Juvenil Restaurativa do Maranhão funciona dentro de uma 

comunidade e a implementação da Justiça Restaurativa, nesse segmento, tem finalidade 

complementar à Justiça comum e além da resolução dos conflitos, tem por finalidade a 

disseminação da Justiça Restaurativa, como uma cultura de paz, viável e oportuna. 

São muitos os projetos em andamento, a seguir analisaremos a utilização da 

Justiça Restaurativa no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 2.3 A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Em uma pesquisa empírica não identificamos programas restaurativos em 

andamento no Estado do Rio de Janeiro, seja voltado para fatos praticados por menores ou 

maiores de idade. 

Com a implementação da Resolução nº 125 de 2010 houve a necessidade dos 

Tribunais de Justiça Estaduais de criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
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Cidadania, em princípio para tratarem das questões ligadas às áreas cível, fazendária, 

previdenciária, família, ou da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários. 

Tomamos conhecimento que trabalhos muito interessantes, com viés restaurativo, 

eram realizados em alguns Juizados Especiais Criminais do Estado, assim escolhemos para 

pesquisar o JECRIM da Barra da Tijuca. Isso porque, o magistrado que o preside, possui uma 

forte ligação com métodos alternativos de resolução de conflito; é um estudioso do assunto, 

mestre em Poder Judiciário e Presidente do Fórum Permanente de Práticas Restaurativas e 

Mediação da EMERJ. 

No Jecrim da Barra da Tijuca, vem sendo realizado um programa de mediação, 

que tem a frente o Instituto MEDIARE, essa parceria, ainda, existe e teve seu início por volta 

do ano de 2008. 

Inicialmente, voltaremos nosso olhar para os núcleos permanentes de métodos 

consensuais de solução de conflitos do Estado do Rio de Janeiro, para depois analisarmos o 

trabalho realizado no JECRIM da Barra da Tijuca. 

 

2.3.1 Os Núcleos de Mediação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio De Janeiro 

 
No ano de 2011 foram criados os núcleos permanentes de métodos consensuais de 

solução de conflitos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que 

objetiva capacitar graduados em quaisquer disciplinas, servidores e não servidores do Poder 

Judiciário, em mediação de conflitos, de modo a incrementar a utilização de modelos 

autocompositivos na resolução das lides judiciais em consonância com o disposto na 

Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Importante essa capacitação, que 

aproxima a comunidade dos núcleos de mediação, mas no nosso entendimento não há razão 

para a capacitação de somente graduados para a função de mediadores.  

Para o exercício da função de mediador ou facilitador é necessária habilidade de 

comunicação; potencial cognitivo para assimilar o conteúdo teórico da capacitação e 

discernimento para relatar os casos atendidos de forma objetiva, para tal mister não é 

necessária a graduação em curso universitário, seria desejável o 2º grau completo, uma vez 

que  o mediador ou facilitador deva saber ler e interpretar textos, compreender os problemas 

individuais e estar capacitado para saber quais os conflitos são mediáveis, além de possuir 

capacidade e sensibilidade para trabalhar com uma linguagem construtiva.140 

                                                           
140

 Ver página 50, onde estão especificados os requisitos para a existência de uma linguagem construtiva. 
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Tais núcleos têm como objetivos específicos formar mediadores e com isso 

possibilitar que os interessados adquiram os conhecimentos teóricos, técnicos e 

metodológicos sobre a mediação de conflitos; contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades técnicas e comportamentais para o desempenho da função de mediador; auxiliar o 

mediador na descoberta e exploração dos próprios recursos para mediar diferentes conflitos, 

em diferentes contextos.  

A metodologia empregada no curso de formação é a de aulas expositivas e 

dialogadas, exercícios e simulação de casos. Os cursos de capacitação possuem um extenso 

conteúdo programático para a capacitação141, que em princípio nos parece um projeto 

ambicioso, eis que a mediação não é assunto de fácil compreensão e em que pese haver a 

previsão de aprimoramento continuado, o curso de apenas uma semana de duração, para que 

todo o conteúdo mencionado seja ensinado, nos parece muito exíguo. 

Mas enfim, os núcleos estão funcionando, ainda, com poucos mediadores, com 

poucos processos, nem sempre as partes se interessam pela mediação, mas existe um 

progresso, no sentido da criação de um Tribunal se não multiportas, ao menos com mais 

portas. 

Presenciamos ao assistir uma audiência no JECRIM da Barra da Tijuca que existe, 

muitas vezes, uma reação das partes em participar da mediação, pois num conflito tipicamente 

mediável que envolvia relações familiares e continuadas, apesar dos convidados a 

participação pelo Magistrado, que presidia a audiência, os envolvidos se negaram sob o 

argumento de que queriam um provimento judicial adjudicado, pois mediar seria uma forma 

de beneficiar o infrator. 

A nosso ver, a criação de tais núcleos é um primeiro passo para a disseminação da 

ideia de que a lógica adversarial não é a solução para todos os problemas e o caminho para 

que a Justiça Restaurativa seja utilizada, inicialmente de forma institucionalizada 

 
                                                           
141 O conceito de mediação; mediação e interdisciplinaridade; diferenciação da mediação de outros métodos 
autocompositivos; políticas públicas de tratamento adequado dos conflitos, mediação judicial e extrajudicial, 
prévia e incidental; aspectos normativos da mediação no TJRJ; breve histórico da mediação de conflitos; 
panorama mundial; a mediação no cenário nacional; o alcance social da mediação; áreas de aplicação da 
mediação; os diferentes modelos de mediação; visão sistêmica do conflito; o conflito e suas diferentes 
abordagens; a negociação no processo de mediação; preceitos éticos da mediação; os princípios da mediação; 
conhecimentos e habilidades do mediador para o desempenho da sua função; técnicas de comunicação; 
comunicação não violenta; as diferentes etapas da mediação; as ferramentas da mediação; a participação do 
advogado na mediação; o desenvolvimento de habilidades; o manejo das recorrentes áreas problemáticas; os 
documentos e formulários utilizados na mediação do TJRJ; a sistematização dos dados das sessões de mediação; 
a avaliação de satisfação do usuário; simulações de mediação. 
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2.3.2 O Juizado Especial da Barra da Tijuca  

 

O Juizado Especial da Barra da Tijuca tem como magistrado o Dr. Joaquim 

Domingos de Almeida Neto, para quem o grande exercício da magistratura hoje é ouvir, pois 

o processo penal está sendo usado como “escada” para outros processos, para respaldar outros 

processos. 

Na linha de raciocínio desenvolvida pelo juiz houve uma evolução muito grande 

no que concerne ao Poder Judiciário, sendo certo que hoje é possível se afirmar que são 

produtos judiciais típicos a mediação, a conciliação, o atendimento e a orientação. 

O magistrado em palestra proferida na EMERJ mencionou as palavras de Hélio 

Bicudo em entrevista publicada no Jornal O Globo, nº 28.441, 20 de junho de 2011, p.3: “Sem 

a proximidade com as pessoas sobre as quais ele vai julgar, não há justiça. O juiz acaba 

decidindo só sobre papel e papel não é vida”.142 

No JECRIM da Barra da Tijuca existe uma tentativa de se realizar uma 

aproximação com os envolvidos no processo, partindo-se da ideia de que o JECRIM não 

decide sobre papel e sim sobre vida. 

Assim, existe uma tendência a se dar real importância aos métodos consensuais de 

resolução de conflitos, e nas palavras do aludido juiz a utilização dos meios autocompositivos 

é uma revolução cultural. 

Na linha de raciocínio apresentada pelo magistrado o princípio regedor dos 

Juizados Especiais Criminais é a busca da PAZ SOCIAL, os demais princípios seriam meros 

instrumentos de trabalho, para a condução ou recondução à normalidade; normalidade essa 

que foi “quebrada” pelo delito, formaliza-se aqui a realização da Justiça pela cultura de paz. 

Continuando sua explanação, acrescenta que o JECRIM possibilita por meio de 

um acordo civil que seja extinta a punibilidade e viabiliza a utilização da transação penal e dá 

protagonismo a vítima, resgata a vítima no processo. 

E, finalmente, deixa claro o magistrado que o foco do JECRIM é a solução do 

litígio, visando garantir o futuro dos atores que dele participam e não mais a mera punição; 

citando as palavras do Desembargador Geraldo Prado o que se procura é “Desatar nós do 

conflito” e não cortá-los com a espada.  

Ainda, menciona o juiz que o problema da justiça é etiquetar as pessoas logo no 

ingresso – o autor e a vítima – que só serão autor e vítima após a decisão judicial.  

                                                           
142 BICUDO apud ALMEIDA NETO. in palestra proferida na EMERJ em 09 setembro de 2011. 
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Sustentando, ainda, que a transação penal pode ser alvo de mediação, pois só não 

é possível negociar a dignidade humana e a liberdade e que ao esvaziar o conteúdo do delito 

pela mediação, a ação penal perde a justa causa. 

Para o magistrado até em crimes graves como o latrocínio, a indenização pode ser 

mediada. Nesse sentido, qualquer situação poderia ser encaminhada para mediação, se não 

para resolver a questão principal, ao menos para resolver as questões periféricas que gravitam 

em torno daquela.  

Seguindo essa linha de raciocínio, menciona a “Lei Maria da Penha” – Lei 11.340 

de 2006, que não dá voz a vítima; a vítima não é responsável pelo que ocorre no processo, não 

sendo possível a negociação143, e seria uma situação que poderia ser submetida à mediação, 

com chances de sucesso. 

O magistrado já referido em palestras apresenta um gráfico que demonstra que 

quanto maior a pena, mais difícil a aplicação de uma forma de resolução de conflito pacífica 

para o delito. O gráfico a seguir não reproduz de forma exata o apresentado pelo magistrado, 

mas dá noção da ideia por ele defendida, quanto mais escura a localização do crime na escala 

de cores, mais complicado trabalhar diretamente em relação ao crime, com a mediação ou a 

justiça restaurativa144: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 Acordamos com a opinião do magistrado que essa não é a melhor solução, uma vez que em que pese termos 
que proteger a mulher que foi oprimida e brutalizada durante séculos, a mesma deveria ter direito a opinar no 
processo em que é vítima, pois em não poucos casos, a mulher não deseja a prisão do agressor, e deseja manter 
os vínculos familiares, nesse sentido: 
“Quanto ao rigor, traduzido no aumento de pena e na maior possibilidade de encarceramento dos agressores, vale 
ressaltar que, muitas vezes, não é esse o objetivo maior da vítima. Ao noticiar a agressão, o que muitas mulheres 
desejam não é separar-se do agressor, nem vê-lo preso. Elas apenas desejam que a agressão termine e esperam 
do sistema de justiça uma solução que repreenda o agressor, mas, ao mesmo tempo, lhe auxilie na conciliação 
conjugal. Nesse sentido, o endurecimento penal, mais uma vez, vem funcionar apenas simbolicamente”. 
(PASTANA, 2009, p. 206) 
144 Não havendo impedimento para se trabalhar situações periféricas relacionadas com os envolvidos ou afetados 
pelo delito. Ressalta-se que não se desconhece que em alguns países os melhores resultados obtidos com justiça 
restaurativa são aqueles oriundos de programas que trabalham com crimes graves. 
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Quadro 1 – Autocomposição e heterocomposição 

 

AUTOCOMPOSIÇÃO                                                                                                               HETEROCOMPOSIÇÃO 

INFRAÇÃO DE 

MENOR 

POTENCIAL 

OFENSIVO 

CRIMES SUJEITOS A 

SUSPENSÃO DO 

ART. 89 

CRIMES SUJEITOS A 

SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA PRIVATIVA 

CRIMES 

COMUNS 

CRIMES 

HEDIONDOS 

CRIME 

ORGANIZADO, 

TORTURA E 

TERRORISMO 

QUANTIDADE DE PENA E TIPO DE DELITO 

 

 

 

 

 

Em palestra realizada em 09 de setembro de 2011, o Dr. Joaquim, apresentou o 

seguinte gráfico que segue e que demonstra, em sua concepção, as principais diferenças entre 

a justiça heterocompositiva e autocompositiva: 

 

 

Tabela 9 – Diferenças entre Justiça heterocompositiva e autocompositiva 

 

JUSTIÇA HETEROCOMPOSITIVA JUSTIÇA AUTOCOMPOSITIVA 

Conceito restritivo de lide: conflito de 

interesses qualificado por uma pretensão 

resistida. (CARNELUTTI) 

Conceito amplo de conflito: “é o elemento 

motor da dinâmica social. (MARX). Conflito 

positivo e produtivo ou negativo e destrutivo 

(MORTON DEUTSCH) 

Princípio da eventualidade (preclusão) – 

pedidos excessivos. 

Pedido refletindo o real interesse das partes. 
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Foco na posição. Foco nos interesses e sentimentos. 

Prevalência do interesse público. Prevalência do interesse privado. 

Visão retrospectiva. Visão prospectiva. 

Estabilização. Movimento. 

Estabelecimento de culpa. Estabelecimento de responsabilidade. 

Resultado: composição da lide nos limites 

propostos. 

Resultado: justiça negociada, de consenso ou 

reparadora. 

Indiferença do Estado quanto ás 

necessidades das comunidades afetadas. 

Inclusão da comunidade afetada. 

Indiferença do estado quanto á modificação 

de cultura. 

Compromisso com a mudança cultural. 

Dissuasão. Persuasão. 

Ausência de autonomia. Autonomia de vontade. 

Linguagem hermética ritualística. Linguagem acessível. 

Publicidade. Confidencialidade. 

 

A justiça autocompositiva traz os envolvidos como protagonistas do processo, 

onde se procura estabelecer a responsabilidade, tendo como foco a vazão aos interesses e 

sentimentos, de forma que as partes possam extravasá-los, demonstrá-los e daí chegar a um 

consenso sobre a reparação.  

Como outros métodos de resolução de conflitos a justiça restaurativa não tem um 

formato fixo, tem a aparência que tem que é ter de acordo com a realidade dos envolvidos e 

com o local em que é praticada. 

Ressalta-se aqui, que como muito bem lembrado pela assistente social do 

JECRIM da Barra da Tijuca, Marcia Grillo da Silva Lago, que é mediadora e a Coordenadora 

do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos da Barra, a 

mediação penal não é justiça restaurativa, mas pode provocar um resultado restaurativo e, por 

conseguinte provocar a realização de uma justiça restaurativa. 

A noção do diálogo permeia o JECRIM da Barra da Tijuca, onde existe um 

indício de justiça restaurativa, existe a intenção, se tenta, mas não existe um trabalho 
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estruturado, procura-se fazer com que as partes reflitam, utilizam-se instrumentos 

restaurativos, mas a Justiça Restaurativa, ainda, não está instalada.  

O juiz daquele JECRIM acha que, ainda, não estamos preparados para uma Justiça 

restaurativa não institucionalizada, funcionando, completamente fora do âmbito do judiciário, 

não discordamos de tal entendimento, em princípio a justiça restaurativa pode ser 

complementar, apesar de que hoje se consolida o entendimento de que o ideal seria uma 

justiça em duas vias como mencionado por Beristain145, ou uma justiça dual como 

mencionado por Pedro Scuro Neto.146 

Indagado sobre a questão da celeridade, uma vez que a Justiça Restaurativa, como 

a mediação penal exige para sua consecução que não haja pressa, é possível resolver questões 

em um único encontro, mas é possível e mais comum que sejam necessários vários encontros 

com intervalos de uma semana a 15 dias, dependendo da disponibilidade das partes e dos 

facilitadores; o magistrado respondeu que essa não é uma questão que o preocupa, uma vez 

que os processos do JECRIM podem ser resolvidos de maneira rápida, mas em havendo 

recursos podem chegar aos Supremo Tribunal Federal em  Brasília, se interposto Recurso 

Extraordinário, o que acarreta uma demora considerável. 

O curso de capacitação promovido pelo Tribunal de Justiça, segundo a 

Coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos da 

Barra é suficiente para formar mediadores, mas só a experiência demonstrará se os 

mediadores formados são ou não vocacionados para tal mister, no entanto, ressalva que o 

curso é aberto ao público e não há nenhuma exigência de que após a conclusão a pessoa deva 

doar algumas horas do seu tempo para exercitar a mediação junto ao Tribunal. 

Assim, a fila de espera para fazer o curso é muito grande, quem se inscreveu em 

novembro de 2011 até final de fevereiro de 2012, não foi sequer contatado, para saber de sua 

disponibilidade, mas existem muito poucos mediadores disponíveis para realizar as sessões de 

mediação, o que faz com que haja uma rigorosa seleção dos casos que são encaminhados para 

o núcleo. 

No JECRIM da Barra da Tijuca trabalham oito mediadores como voluntários, 

como o ideal é que cada processo seja trabalhado por dois mediadores e mais dois 

                                                           
145 BERISTAIN apud JOFFILY, T. Direito e compaixão: discursos de (des)legitimação do poder punitivo 
estatal. Rio de Janeiro: Revan, 2011. p. 168. 
146 A alternativa seria a justiça dual, modelo em duas vias que incorpora Justiça Retributiva e Justiça 
Restaurativa (e sua vertente terapêutica), operando independentemente sob os mesmos princípios gerais do 
Direito, mas como “pontes” permitindo transitar para o “lado de lá” quando necessário. (SCURO NETO, P. O 
enigma da esfinge: uma década de justiça restaurativa no Brasil. Revista Jurídica CCJ/FURB, v.12, n. 23, p. 3-
24, jan-jun 2008. p. 16) 
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observadores, torna-se claro que o número de voluntários é insuficiente para a expansão desse 

meio de resolução de conflito, sendo certo ainda, que no referido núcleo existiam apenas 

cinco processos sendo trabalhados com mediação, um número bem pequeno e que pode ser 

atribuído a falta de mediadores e a falta de conhecimento das partes sobre o instituto. 

Não bastassem as dificuldades já apontadas, o juiz do JECRIM da Barra trouxe a 

discussão outra questão da maior relevância, que é a da criação de redes de apoio para o 

estabelecimento de uma justiça restauradora. 

A instalação de um núcleo de justiça restaurativa traz a necessidade da criação de 

uma rede multidisciplinar de atendimento para atender as demandas dos envolvidos nas 

questões que serão resolvidas. Ocorre que as dificuldades político, econômico, social e a 

ausência de políticas públicas, funcionando adequadamente, formam uma rede de cooperação 

fragilizada. 

Exemplo claro foi o fato de ser tentado um convênio com a Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ) para tratamento de pessoas com comprometimento com uso de 

drogas e o mesmo não ter sido efetivado, após quase um ano de tratativas, porque a 

universidade só aceitaria os pacientes que fossem se tratar voluntariamente. 

Segundo informações obtidas no JECRIM, as instituições não conseguem 

diferenciar o tratamento de saúde voluntário do encaminhamento judicial, que é uma resposta 

penal àquela conduta que visa propiciar uma reflexão pessoal. 

A justiça penal no Brasil vem sofrendo alterações desde a década de 80, 

influenciada que foi por um movimento jurídico-penal reformista, que tinha por finalidade, 

dar vida a um novo método de resolução de conflitos penais, que ocorreria paralelo aos 

mecanismos convencionais existentes.  Visava o movimento, instituições mais ágeis, menos 

coercitivas e menos onerosas, de forma a possibilitar acesso aos serviços, menos morosidade, 

utilizando-se da mediação para solucionar os conflitos.147 

Posteriormente, foi firmado no Brasil o “Pacto de Estado em favor de um 

Judiciário mais rápido e Republicano”, firmado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 

16 de dezembro de 2004, que tinha por escopo a reforma constitucional do Judiciário, com a 

redução dos recursos e dos procedimentos, objetivando, ainda, a ampliação do acesso à 

Justiça. 

                                                           
147 AZEVEDO apud PASTANA. op. cit. p. 183. 
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O JECRIM criado pela lei 9099 de 1995 foi a grande esperança de mudança 

penal, mesmo antes de firmado o “Pacto Republicano” mencionado. Foi considerado uma das 

mais importantes iniciativas democratizantes surgidas na área penal. 

O JECRIM quando da sua criação foi recebido com entusiasmo, como importante 

política pública e sua implantação se deu muitas vezes pelos convênios firmados com 

prefeituras, universidades, enfim instituições da sociedade civil. 

O que serviu de premissa para divulgação e evolução do JECRIM foi o fato de ser 

mais rápido e menos formal e burocrático, mais consensual do que coercitivo. Mas, na 

verdade, e admitindo exceções, o JECRIM não é informal, é mais simples, deveria ser mais 

célere, mas vive hoje, com sobrecarga de processos. 

O JECRIM vive a lógica do sistema penal com o qual coexiste e lhe antecede, 

vivencia tal lógica de forma mais simples, porém, adversarial que impõe uma conciliação e na 

maioria das vezes uma pena alternativa a prisão. No modelo do JECRIM não só subsiste a 

lógica adversarial, como a linguagem legal formal, o ambiente intimidatório, pois em geral, 

existem no interior dos Fóruns. Além de ser visto por alguns como uma justiça de segunda 

classe, uma justiça menor. 

A maior dificuldade que visualizamos no JECRIM é que o anseio pela celeridade 

acaba por levar a desconsideração dos conflitos marginais e domina a lógica conciliatória, 

relegando-a a um plano secundário, que caminha para uma saída “consensual”, às vezes e 

muitas vezes imposta, para que aquele caso seja encerrado. 

O ideal democrático de uma justiça menos coercitiva não se realizou com o 

JECRIM, nele, em regra, não há uma justiça dialógica, prática e simples. Na verdade o 

JECRIM é um braço a mais do sistema penal ou uma extensão dele. 

Assim, quando vemos os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos criados dentro do JECRIM, nos perguntamos como serão 

administrados? Qual será a linguagem utilizada? Haverá mesmo uma informalidade, uma 

aproximação com a realidade das pessoas de fora do meio jurídico? 

Não podemos falar por todos os Juizados Criminais, o que conhecemos nesse 

estudo, parece que vai dar outro encaminhamento à mediação, com uma maior aproximação 

das partes, menos burocracia, os papéis basicamente serão reduzidos ao termo de acordo, uma 

vez que a confidencialidade já encontra sua base na resolução que instituiu os núcleos. 

No entanto, é mantida a lógica do JECRIM e do sistema penal vigente, em relação 

aos processos julgados, que caso não fossem descriminalizados ou desjudicializados, 
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poderiam ter um encaminhamento mais produtivo por procedimento restaurativo, que 

envolveria as pessoas afetadas. 

 

2.3.3 Das Audiências Coletivas e Individuais Voltadas ao Usuário de Drogas 

 

Em 2006, com a entrada em vigor da Lei 11.343/2006, o 9º Juizado especial 

Criminal da Barra da Tijuca estabeleceu uma parceria como PROJAD, para encaminhamento 

das pessoas envolvidas com drogas. 

Assim, em relação ao usuário de drogas no JECRIM da Barra, é realizado um 

trabalho diferenciado, em vez de só uma audiência individual, que acaba não atendendo a 

finalidade e resulta na aplicação de uma advertência ou em oferecimento de algum tipo de 

acordo, é realizada primeira uma palestra ou audiência coletiva, para a qual são intimadas 

várias pessoas que foram detidas por envolvimento com drogas. 

A audiência coletiva é dividida em duas partes: a primeira parte é informativa, a 

equipe do PROJAD/IPUB esclarece sobre o efeito das drogas no organismo; a diferença entre 

uso, abuso e dependência de drogas; estratégias (redução de danos e abstinência) e 

modalidades de tratamento oferecidas pela rede pública de saúde, a palestra tem cunho 

informativo e reflexivo. 

Depois, na segunda parte da audiência, o juiz do JECRIM explica os aspectos 

legais do uso da droga, os perigos envolvidos, a possibilidade de não ser reconhecido como 

usuário e sim como traficante, os riscos em comprar para outras pessoas ou compartilhar 

drogas, ou seja, os riscos ocasionados pelo consumo de drogas. 

O trabalho tem finalidade educativa e visa fazer com que o dependente se 

questione: Porque hoje para mim é importante usar drogas? O que vou fazer em relação às 

drogas na minha vida? Como vai ser minha relação com a droga daqui para frente? O que me 

motiva a usar drogas? Ansiedade? Fuga? Depressão? Necessidade de amizades? 

Depois de feitas as palestras, realizam-se as audiências individuais, da qual 

participam o juiz, o representante do Ministério Público e cada um dos autores do fato 

delitivo, buscando pelo consenso uma resposta penal adequada e aceita pelo usuário. Nessa 

audiência alguns dos usuários reconhecem que precisam de ajuda, outros afirmam que já 

pararam, outros dizem que não têm nenhuma relação com a droga, que o fato que o levou até 

ali foi único ou esporádico. 
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Enquanto as audiências individuais são realizadas, a equipe do PROJAD continua 

seu trabalho se reunindo com os demais envolvidos e com os familiares que estejam 

presentes. 

Para alguns dos usuários essa audiência é a própria pena; outros têm como pena 

realizar visita ao PROJAD (medida educativa de comparecimento a programa). E ainda, 

outros aceitam cumprir medida de prestação de serviços no PROJAD, tendo de frequentar o 

serviço durante um período determinado pelo juiz, que varia entre uma e quatro visitas. 

O reconhecimento da necessidade de tratamento é uma questão pessoal; se o 

indivíduo reconhece o problema e é encaminhado ao IPUB/UFRJ e, dependendo do caso, tem 

que comparecer de uma a quatro vezes, as quartas-feiras para participar do programa 

PROJAD, e independente do resultado cumpre com sua obrigação junto à justiça penal. 

Cumpre ressaltar, que não se trata de encaminhamento para tratamento voluntário, 

nem compulsório, a prática visa que com o contato com outras pessoas em tratamento, possa o 

indivíduo fazer uma reflexão sobre o papel da droga na sua vida e uma escolha responsável 

sobre a continuação ou não do uso da substância. 

Existem relatos interessantes de usuários que achavam que não tinham problemas 

e que com o trabalho no IPUB/UFRJ mudaram de perspectiva e reconheceram que tinham 

problemas e que precisavam de tratamento. Esse trabalho tem um cunho educativo e 

terapêutico e pode ter um resultado restaurativo. 

Durante a pesquisa, de novembro de 2011 a fevereiro de 2012 não foi realizada 

nenhuma dessas audiências, pois não havia número de processos suficientes148, razão pela 

qual essa prática não foi presenciada, sendo descrita a partir das informações obtidas no 

próprio JECRIM. 

 

2.3.4  Das Audiências Assistidas 

 

Durante a pesquisa assistimos 16 audiências realizadas no JECRIM, alvo da 

pesquisa; 13 audiências terminaram em transação penal ou suspensão condicional do 

processo, no caso do esbulho possessório o autor desistiu da ação; em uma audiência foi 

concedido o perdão judicial e em outra houve a tentativa de encaminhamento para mediação 

                                                           
148 O que segundo o juiz não é um dado real, pois o consumo de drogas na região de abrangência do 9º Juizado 
Especial Criminal é elevado, sendo certo que no período não foram feitas prisões que justificassem a realização 
das audiências. 
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que não foi aceita pelas partes, o que acarretou a denúncia dos acusados e designação da 

audiência de instrução e julgamento. 

Os crimes que originaram as ações penais mencionadas foram: lesão corporal 

culposa (artigo 303 da lei 9.503 de 1997 - atropelamentos) e lesão corporal leve (artigo 129 do 

CP); injuria (artigo 140 do CP), ameaça (art. 147 do CP), desacato (artigo 331 do CP), 

desobediência (artigo 330 do CP), ultraje público ao pudor – ato obsceno ou escrito ou objeto 

obsceno (artigo 233 e 234 do CP), apropriação de coisa havida por erro (artigo 169 do CP), 

contravenção relativa a jogo de azar (artigo 50 do Decreto-Lei 3688 de 1941- anotador de 

jogo do bicho), exercício ilegal de profissão ou atividade (artigo 47 do Decreto-lei 3688 de 

1941- flanelinha), esbulho possessório (artigo 161, inciso II do CP) e afastamento do condutor 

do local de acidente (artigo 305 da Lei 9503/97). 

Como não poderia deixar de ser, são crimes de menor potencial ofensivo, que 

salvo melhor juízo, deveriam ter suas condutas descriminalizadas, devendo o Poder Judiciário 

se ocupar de crimes de maior gravidade, que repercutem diretamente no meio social. 

Sabemos que o apontador do jogo do bicho vai continuar com suas atividades, não 

tem emprego e já fora preso inúmeras vezes; o flanelinha, possivelmente, também, e sem 

autorização do órgão competente para exercer a atividade. O problema é social e não criminal, 

não existe emprego para todos; o estado não consegue prover a educação, saúde, habitação, os 

direitos básicos que estão na Constituição. 

No caso do esbulho possessório e da apropriação de coisa havida por erro, já 

havia as ações cíveis correspondentes ajuizadas, se algum prejuízo, efetivamente houvesse 

sido causado, mais fácil a solução na esfera cível. Para o caso do esbulho possessório não 

havia sequer justa causa para ação penal, uma vez que a discussão envolvia quem tinha o 

melhor título. Como afirmar quem cometeu o crime, se é que algum crime foi cometido. 

As lesões corporais leves e culposas se houvesse um mínimo de prova, também 

poderiam ser resolvidas com a reparação do dano, com o consentimento das partes. 

Os crimes elencados sob o título “Do Ultraje Público ao Pudor” merecem uma 

breve análise, e em que pese sua conotação sexual, devem ser tratados caso a caso, com 

aplicação do princípio da adequação social, de forma que só possam ser considerados 

penalmente relevantes aqueles fatos que criem uma situação de escândalo ou constrangimento 

para as pessoas que os presenciem. 

O crime de escrito ou objeto obsceno, cada vez é menos reprimido, porque o 

sentimento de pudor público vem se modificando com o passar dos anos, de forma que lojas 

que vendem objetos eróticos podem funcionar e recolhem impostos, bancas de jornal vendem 



98 
 

revistas com conteúdo erótico, tendo cuidado apenas de cobri-las, e o fazem com autorização 

e recolhendo impostos, que são revertidos para o Poder Público. 

Da mesma forma, o crime de ato obsceno deve ser analisado com cuidado, pois 

um casal que pratica sexo dentro de um carro em local inacessível ou com extrema discrição, 

não ofende o pudor da coletividade, bem como o espetáculo em que os atores se apresentam 

nus; nu artístico, ou ainda o indivíduo que urina na rua de forma discreta. Algumas dessas 

condutas não deveriam mais ser penalizadas, não deveriam pertencer à esfera do direito penal, 

uma vez que socialmente aceitas, não se pode, sob o argumento de defesa da sociedade, 

penalizar todo e qualquer ato, sob a alegação de obsceno. 

 

2.3.5  Dos Casos Mediáveis onde seria possível obter um Resultado Restaurativo 

 

Existem dois casos que merecem menção, um que foi solucionado no JECRIM da 

Barra da Tijuca e outro que, ainda, não conhecemos a solução e que seria perfeitamente 

ajustável a justiça restaurativa, se fosse à vontade das partes. 

 

a) 1º Caso 

 

No primeiro caso, havia uma disputa amorosa entre duas mulheres, sendo que 

uma havia “roubado” o marido da outra. As relações eram muito conflituosas, ao ponto de um 

querer matar a outra. Houve um desentendimento, no qual uma das envolvidas esfaqueou a 

outra de forma que o desentendimento foi levado a Justiça, e foi enviado ao JECRIM.  

Primeiro, o trabalho foi realizado em oficinas de pré-mediação que utilizam 

dinâmicas e instrumentos para facilitar a comunicação e a convivência, as oficinas visam 

fortalecer as pessoais envolvidas e fazê-las refletir sobre a sua contribuição para a ocorrência 

do conflito. 

Posteriormente, houve um trabalho de mediação penal, em que as partes 

envolvidas foram ouvidas, e expuseram seus sentimentos e conseguiram alterar esses 

sentimentos, de forma que a vontade de matar que consumia a agressora inicial passou e 

cessou o risco de que aquele conflito tivesse um resultado violento, inesperado e não querido. 

A mediação penal foi utilizada para ser alcançado o resultado restaurativo, nesse 

caso a justiça restaurativa foi realizada, tendo prevenido a ocorrência de outro crime. 

Urge salientar, que a mediação penal realizada nesse caso, não foi documentada, 

sendo toda a experiência transmitida oralmente, pelos que dela participaram. 



99 
 

b) 2º Caso 

 

O caso é uma questão envolvendo genro que chamaremos de André149 e sogros 

que chamaremos de Bento e Carmem, estes separados. O ex-casal Bento e Carmem tinham 

uma única filha, que chamaremos de Dina que casou com André, com quem teve uma filha, 

que chamaremos de Helena.  

André procurou manter sua esposa Dina e sua filha Helena afastadas de Bento e 

Carmem. Houve inúmeros desentendimentos envolvendo a família, questões de toda ordem, 

financeiras, morais, religiosas e de saúde. 

André é pastor e Carmem é esotérica, o que por si só gera um conflito de difícil 

solução; por outro lado Dina apresenta problemas de saúde, como depressão e outros 

transtornos. Dina está separada de André e esse tem a guarda da filha do casal, e não vem 

permitindo que haja visitas regulares.  

Os conflitos culminaram com agressões físicas, sendo certo que, em princípio, não 

existia certeza se as agressões foram recíprocas, André teria lesionado Bento e Carmem com 

ajuda de Carlos, em um dia que teria levado Helena para visitar a mãe, não permitindo que a 

criança entrasse na casa dos avós. André informa que as agressões não teriam partido dele e 

que apenas teria se defendido com ajuda do amigo. 

Enfim, na data da audiência, ainda, não havia denúncia no processo, e o juiz 

sugeriu que o caso fosse encaminhado à mediação, ao menos para que conhecessem a 

proposta da mediação, uma vez que os problemas eram comuns, que a relação entre eles 

perduraria por muitos anos, ainda, e que não deveriam rejeitar a opção sem conhecê-la. 

Naquele momento, ainda, não havia denúncia e constavam como acusados André, Carlos e 

Bento e não se sabia quem seria denunciado. 

A reação de Carmem foi a de rejeitar o encaminhamento a mediação sob o 

argumento de que: “É muito bonito, romântico, a gente pensar que é possível, diante de tanta 

falta de respeito, eu aceitar um acordo com eles, eu não tenho acordo, eu vou à justiça no 

direito da mulher.” 

Era um conflito mediável de relações continuadas e em que seria possível a 

aplicação da justiça restaurativa porque a filha de André e Dina tem quase cinco anos e tem o 

direito de se relacionar com a mãe e os avós e seria possível resolver as regras para a vida 

                                                           
149 Os nomes foram trocados para que não seja possível identificar as partes envolvidas no processo. 
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daqui para a frente e entender o que aconteceu e como aconteceu, e qual a contribuição de 

cada um para gerar o conflito, que culminou com a deflagração da ação penal. 

Outro aspecto complicado desse processo, especificamente, é a questão religiosa, 

André é pastor e Carmem é esotérica e descreveu aos prantos as seguintes palavras atribuídas 

a neta: “Vó eu não posso te amar, eu te odeio, porque meu pai disse que eu vou ter uma 

espada para cortar sua cabeça, porque você é do demônio, porque não é cristã”. 

O processo é mais profundo que uma simples questão relativa à agressão - lesão 

corporal, envolve preconceito, religiosidade, não seria um processo para se trabalhar de forma 

rápida, envolveria uma enorme capacidade de análise e comunicação por parte do facilitador 

ou do mediador. Seria um trabalho árduo e longo, que teria que ser aceito por todos os 

envolvidos, o que não ocorreu. As palavras de Bento e Carmem foram enfáticas quando 

afirmaram que André é uma pessoa daninha a sociedade e que mediar seria beneficiá-lo. 

No caso a mediação seria de extrema importância para estabelecer o grau de 

responsabilidade de cada um na situação vivenciada, e para cada um se responsabilizar por 

cada momento em que foi intolerante, agressivo e gerador dos fatos que culminaram com a 

situação que foi criada e vivenciada. 

Mediar à situação ou restaurá-la seria a melhor maneira para evitar 

desdobramentos futuros do caso em questão. A audiência que assistimos foi uma audiência 

especial, solicitada pelo representante do Ministério Público.  

Posteriormente, André e Carlos foram denunciados pelas condutas descritas nos 

artigos 129 e 129, §6º, ambos do Código Penal, tendo sido designada audiência de instrução e 

julgamento para data próxima. 

Em que pese às partes não terem aceitado outra via para solucionar o conflito, 

temos sérias dúvidas de que a decisão adjudicada seria a apropriada para o caso e se seria 

capaz de estancar a escalada da violência, que hoje permeia àquelas relações familiares. 

Ainda, não existe, em nossa sociedade, especialmente, no Estado do Rio de 

Janeiro a educação para a utilização de meios alternativos de resolução de conflitos, sem que 

para os envolvidos tal utilização signifique o sinônimo de impunidade. 
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CONCLUSÃO 

 

Não há como subsistir a ilusão de que podemos viver em uma sociedade ideal, 

onde não haja violência, crimes nem criminosos. A criminalidade é inerente a vida social e o 

mais lógico a se fazer é conviver com ela, buscando formas de minimizar seu impacto, meios 

de adequá-la a níveis aceitáveis, ou ao menos razoáveis.  

O número de presos no Brasil aumenta, anualmente, de forma exponencial e 

apesar de avanços em outras áreas, no campo do direito penal, não surgem novas formas de 

lidar com as condutas típicas e culpáveis; a pena não cumpre sua finalidade ressocializadora. 

Quando ocorre um crime, o ideal é que a reação estatal seja imediata, 

proporcional, garantista, responsabilizadora, educativa; maleável e adequada às características 

do delito, do ofensor e da vítima.  Mas não é isto que ocorre; nada mais distante da triste 

realidade dos nossos tribunais. A retribuição é a principal, senão a única moeda de troca que 

existe no sistema penal vigente. 

O surgimento dos métodos de resolução pacífica de conflitos foi uma esperança, 

ainda, que esses não se voltassem de imediato para a área criminal. Na década de 90 a justiça 

restaurativa ressurgiu como uma opção para lidar com a criminalidade. 

A justiça restaurativa é um caminho para lidar com o problema, de fato não é a 

solução mágica para resolver todos os problemas, é uma forma de humanizar a justiça 

criminal, por meio do diálogo, do envolvimento dos interessados e com a participação da 

sociedade. 

Em regra nos projetos existentes no Brasil, a justiça restaurativa é mais uma forma 

de lidar com o crime e funciona de forma acessória ao sistema penal. Em que pese autores 

como Pedro Scuro e Beristain sustentarem que poderia ser uma via dual, essa via dupla, ainda, 

não existe. 

A justiça restaurativa não está integrada no sistema. É vista com reservas pelos 

operadores do direito, quando esses sabem da sua existência. 

Quando se fala em Justiça Restaurativa há uma forte referência do direito e da 

psicologia, mas a habilidade mais destacada é a área da comunicação, referência na relação 

entre as partes e no acordo. Existe mesmo, uma base conceitual teórica, mas um forte 

predomínio da prática. Quando se faz necessária a participação da comunidade afetada se 

busca aproximar o código legal, do código local. O bom senso é a arma fundamental para o 

sucesso da prática restaurativa, quer ela ocorra pela mediação ou não. 
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A justiça restaurativa não é um instrumento, em princípio, compatível com a 

celeridade processual do que decorre a preocupação com sua institucionalização juntos ao 

JECRIMs, pois a celeridade, princípio norteador dos juizados, não só descaracterizaria o 

conceito, como retiraria o protagonismo dos reais envolvidos na demanda. 

Os métodos consensuais de solução de conflitos devem ser divulgados como uma 

opção para o cidadão, que deve ter o conhecimento de que as controvérsias não precisam ser 

resolvidas verticalmente, de forma adjudicada e que podem tomar para si a responsabilidade 

decisória. 

A criação dos Tribunais Multiportas é um ideal, que pode ser utilizado para a 

construção de uma sociedade mais democrática e para isso é fundamental a disseminação do 

conhecimento do que é mediação, conciliação e justiça restaurativa. 

Não existe mudança viável sem educação. É óbvio que quem não conhece seus 

direitos, que quem não estudou, prefere decisões adjudicadas proferidas por terceiros, em 

relação a fatos que por ela própria poderiam ser solucionados. O cidadão despreparado, com 

pouca instrução, desconhecedor dos seus direitos, nada mais é do que um refém daquele que 

teve condições de cursar boas escolas e universidades. 

Quando falamos de justiça penal devemos divagar fora dos padrões 

hierarquizados e engessados que conhecemos, e mergulhar na adequação e versatilidade do 

que é novo e criativo e que nos leve a concluir que a descriminalização ou despenalização de 

algumas condutas seria oportuna. 

Assim, as contravenções penais e os crimes contra a honra, patrimônio, 

propriedade imaterial, o sentimento religioso e o respeito aos mortos, e por fim alguns crimes 

contra a administração pública, em especial aqueles que causam efetivo prejuízo, deveriam 

ser resolvidos a partir da ótica da reparação, sendo que alguns fora do controle do sistema 

penal. Esses delitos que não são cometidos com grave ameaça ou com violência podem ser 

resolvidos por acordo ou em outra instância, seja cível ou administrativa. 

A lógica inspiradora do JECRIM era a despenalização e o diálogo, mas o 

resultado não foi o esperado; o que se alcançou foi uma lógica processual restritiva, onde o 

JECRIM tornou-se uma extensão do sistema penal instituído. Não houve rompimento, não 

houve criação, apenas celeridade e assim mesmo discutível, pois é possível interpor Recurso 

Extraordinário da decisão da Turma Recursal, o que pode gerar uma demora significativa. 

Com o JECRIM houve agilidade, mas por outro lado demandas que geralmente não chegavam 

a julgamento, passaram a integrar o sistema. 
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Existem tramitando na Câmara dos Deputados projetos de lei que visam ampliar a 

abrangência do JECRIM, alcançando crimes puníveis com penas máximas de até quatro e 

cinco anos, respectivamente, são os projetos de lei 6799 de 2006 e 7222 de 2010, que como já 

foi visto, não seriam a solução, mas uma abertura maior, uma janela mais ampla para uma 

justiça restauradora. 

Não sabemos se algum desses projetos algum dia será aprovado, tanto no que se 

refere à competência do JECRIM como o que pretende institucionalizar a Justiça 

Restaurativa. Essa já existe no Brasil por meio de projetos; não existe é relação entre os 

projetos que são merecedores de uma análise séria para a compreensão da sua natureza 

restauradora. 

Numa breve análise alguns projetos parecem ter finalidade meramente educativa, 

outros terapêutica, outros reconciliadores, enfim qual o resultado efetivamente restaurativo 

obtido? Serão todos os projetos de justiça restaurativa, ou apenas levam esse nome, sem ter 

um conteúdo apropriado. 

Os programas e resultados obtidos em cada um dos projetos existentes deveriam 

ser analisados em conjunto e daí seria possível chegar a uma conclusão sobre a eficiência da 

prática no Brasil, quais as mudanças que deveriam ser feitas, como institucionalizar tal justiça 

de acordo com as necessidades locais. 

Até o momento, não existem dados concretos sobre tais resultados, parece que a 

diversidade dos projetos em relação à área de atuação e, por conseguinte ao público-alvo, 

dificulta uma correlação dos dados empíricos obtidos, o que, aliás, nem sabemos se existem, 

pois segundo Konzen citado por Pedro Scuro:  

   
No Brasil, praticamente inexistem estatísticas nos projetos-piloto de Justiça 
Restaurativa- os financiadores só pedem atestação de serviços prestados, de 
modo que o único parâmetro de aferição de evidências é o ‘í  ntimo 
convencimento’ do coordenador, i.é., o próprio juiz erigido ao curioso status 
de pesquisador ‘a revelia de quaisquer confirmações empíricas’.150 
 

A prática restaurativa está disseminada pelo mundo e em alguns locais como 

Estados Unidos e Canadá com muitos programas em andamento. Na América Latina existem 

países que a institucionalizaram como a Colômbia e outros que a experimentam em projetos 

como o Brasil, como uma verdadeira política pública. 

                                                           
150 SCURO NETO, P. O enigma da esfinge: uma década de justiça restaurativa no Brasil. Revista Jurídica 
CCJ/FURB, v.12, n. 23, p. 3-24, jan-jun 2008. p. 13. 
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No Rio de Janeiro a justiça restaurativa, ainda, não é uma realidade, não existem 

projetos em andamento e o pouco que existe são iniciativas localizadas, geralmente em sede 

de Juizado Especial, onde existe vontade, mas não existe um programa, onde não há uma 

lógica restaurativa que permeie todos os casos em andamento. 

Interessante perceber que os projetos restaurativos estão disseminados por quase 

todo o país, e que no Rio de Janeiro, não há nenhum de grande relevância, em verdade não 

identificamos nenhum estabelecido. 

O problema de a Justiça Restaurativa ser aplicada como política pública é que 

com as possíveis mudanças de governos, mudam os ideais inspiradores das políticas públicas, 

e assim o que era prioridade para um governo, pode ser uma irrelevância para outro, e os 

projetos são extintos antes que seu potencial seja estudado e conhecido. 

Entendemos que a justiça penal pode ser mais democrática, com os envolvidos 

participando da mesma, opinando, mas é a experiência que dirá se já é hora do Estado deixar 

de ser tão acolhedor, chamando para si todas as decisões, dando independência aos seus 

cidadãos, emancipando-os aos poucos, fazendo-os perceber que como cidadãos têm que ser 

capazes de gerir seu destino, assumindo responsabilidades, resolvendo conflitos e os mesmos 

optando por uma cultura de paz. 

Vemos a justiça restaurativa não como a solução, mas como um caminho 

democrático e transformador do sistema penal atual. A utilização das duas formas de justiça: a 

restaurativa e a retributiva pode trazer para o sistema penal práticas que hoje não o integram, 

como o diálogo e uma atuação mais humanizada, onde os envolvidos devam e possam opinar, 

onde a prisão ficará como opção para os crimes mais graves e a reparação será uma prática 

vivenciada dia a dia para questões que permitam sua utilização, visando trazer para aquele que 

comete o crime a conscientização do erro.  

A maioria dos doutrinadores, como Renato Sócrates, ao referir-se a Justiça 

Restaurativa menciona um novo paradigma. Como vimos, é a justiça restaurativa um modelo 

que não se adequa, não se amolda com perfeição a nenhum modelo ou sistema político-

criminal existente. Assim, entendemos a Justiça Restaurativa como um modelo inovador que 

visa restaurar relações conflituosas pelo consenso, com a participação de todos os envolvidos 

inclusive a comunidade, amparados por uma rede social, que participa da construção das 

soluções, com o objetivo de minimizar os danos pessoais e sociais causados pelo crime. 

Quando falamos em modelo inovador, falamos no sentido de algo que, ainda, não 

existe no âmbito da justiça penal brasileira e não no sentido de que é algo novo e só agora 
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descoberto ou idealizado, sabemos que os ideais restaurativos remontam as sociedades 

comunais e, portanto são praticados há muito tempo. 

O que se percebe hoje, é que os envolvidos em um processo criminal, tanto réu 

como a vítima, não têm a menor noção do que está ocorrendo, de como tramita o processo, o 

que pode acontecer, são totalmente alijados das decisões, quando tomam ciência da sentença, 

ela já foi prolatada sem que tivesse sua participação. 

A Justiça Restaurativa é uma opção a ser implantada no sistema penal brasileiro, 

não solucionará todos os problemas, mas por meio dela teremos uma justiça mais próxima dos 

anseios sociais, que é hoje, uma questão importantíssima para a proposta de uma democracia 

participativa. 

E acreditamos que se institucionalizada a justiça restaurativa paralelamente a 

justiça retributiva, aquela poderá inocular nessa, seus princípios e ideais de forma que 

tenhamos uma política criminal humanista, voltada não para a punição pela punição, mas para 

a atenção aos envolvidos, para a responsabilização consciente, para a compreensão dos atos e 

consequências, para a redução dos danos causados pela conduta delituosa. Assim, será dada 

voz a vítima, ao ofensor e a todos os envolvidos, e será possível compreender o porquê e 

como o fato ocorreu, será possível prevenir novas condutas idênticas, será possível tentar 

evitar que novos fatos semelhantes ocorram entre os mesmos envolvidos, será possível 

estabelecer penas mais adequadas e eficientes, enfim será possível um direito penal mais 

justo. 

Mas para que isso ocorra é necessário que a Justiça Restaurativa seja discutida, 

seja apresentada a sociedade e aos próprios operadores do direito, que sejam criadas 

disciplinas nas faculdades que ensinem aos estudantes que nem sempre a solução adjudicada é 

a melhor, que existem os meios de resolução pacífica dos conflitos, e daí é possível que se 

alcance uma cultura de paz. 

Por derradeiro, não podemos deixar de mencionar, mais uma vez, que nem todo 

crime permite a adoção de uma justiça consensual, pelo menos, enquanto não houver uma 

alteração na legislação penal, pelo menos enquanto a Justiça Restaurativa não estiver 

fortalecida, e o Estado não se concentrar apenas em resolver aqueles conflitos que atingem a 

sociedade como um todo, por exemplo, como os crimes financeiros, crimes ambientais e a 

criminalidade organizada. 

Enquanto o ideal não é alcançado, podemos afirmar que o tratamento dado ao 

crime por meio do direito penal não tem caráter preventivo, nem ressocializador e, portanto, 

não o evita e por outro lado não ajuda o infrator nem a vítima. Em razão disso, a melhor 
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solução para o conflito/crime, quando possível, seria a negociação da qual participariam todas 

as pessoas envolvidas no problema. A vítima, o ofensor e a comunidade se sentiriam ouvidos, 

atendidos dentro do possível e compreenderiam melhor os mecanismos que levaram àquela 

solução do conflito. 
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