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RESUMO  

 

Resumo: O presente trabalho tem o intuito de conceituar e analisar as 
características da justiça Restaurativa no Brasil. Esta pesquisa se concentra em 
levantamentos bibliográficos que expõem estudos da prática no País. Antes de 
entrar na Justiça Restaurativa, fez-se necessário tal estudo, uma vez que o sistema 
penal tradicional, regulado pelo modelo de Justiça Retributiva, não repara, tampouco 
estabelece equilíbrio nos conflitos existentes, nos quais a vítima muitas vezes não 
participa do processo, muito menos acompanha o despacho do problema, não 
detendo sequer conhecimento das soluções. Por sua vez, a Justiça Restaurativa é 
uma alternativa ao modelo retributivo, vindo em busca desse equilíbrio, dessa volta 
ao status quo, pois tem em vista um modelo penal mais humano, verdadeiro e 
democrático, baseado em valores e na proteção dos direitos fundamentais, além de 
possuir um pensamento focado na vítima, no ofensor e na comunidade. A sociedade 
brasileira tem dado consentimento para formas alternativas de resolução de 
conflitos. Novas práticas como a justiça restaurativa têm se desenvolvido de maneira 
satisfatória dentro do contexto social brasileiro, tornando-se uma quebra de 
paradigma. 
 

Palavras chaves: Justiça Restaurativa, Litígio e Equilíbrio. 

 

Abstract: The present work intends to conceptualize and analyze the characteristics 
of Restorative Justice in Brazil; this research focuses on bibliographical surveys that 
present studies of the practice in the country. Before entering into restorative justice, 
this study was necessary since the traditional penal system, regulated by the model 
of retributive justice, does not repair nor establish equilibrium in existing conflicts , in 
which the victim often does not participate in the process or accompany the dispatch 
of the problem, much less is aware of the solutions. On the other hand, restorative 
justice is an alternative to the retributive model and comes in search of this balance, 
this return to the status quo, because it aims at a more humane, true and democratic 
criminal model based on values and the protection of fundamental rights, besides 
having a thought focused on the victim, offender and community. Brazilian society 
has given its consent to alternative forms of conflict resolution. New practices such as 
restorative justice have developed well within the Brazilian social context, becoming 
a paradigm break. 
 
Keywords: Restorative Justice, Litigation and Equilibrium. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho em tela apresenta uma pesquisa sobre o tema Justiça 

Restaurativa no Brasil, cujo estudo foi realizado através de levantamentos 

bibliográficos, que expõem abordagens da prática no País.  

Para tanto, cabe ressaltar que por se tratar de uma inovação no âmbito 

jurídico brasileiro, isto é, ser um tema pouco tratado pela literatura jurídica e 

acadêmica, tal vem trazendo um avanço grandioso diante do Direito brasileiro, 

sendo também a razão pela qual motivou este enfoque. 

A abordagem ao tema explanará o surgimento, a origem e o conceito da 

Justiça Restaurativa, mais especificamente acerca de seus aspectos relevantes, 

finalizando com o seu funcionamento dentro do preâmbulo do Direito, bem como 

apresentando alguns casos na Justiça brasileira.  

Dentro dessa discussão, inicia-se com uma das questões que mais 

preocupam a sociedade brasileira, qual seja, o evidente aumento da criminalidade e 

violência na sociedade, que não diz respeito a uma problemática apenas no Brasil, 

mas também a nível mundial, que, mobilizando o mundo contemporâneo, o que se 

espera para o futuro é uma quebra de paradigma com novos modelos de sistema 

judicial, fenômenos que devem ser encarados nas suas complexidades. 

Sendo assim, surge a Justiça Restaurativa, que busca através da afirmação 

de valores como a inclusão, a participação e o diálogo, a reparação e a restauração 

das situações perante um dano causado a alguém. Essa ação ou conduta é errada 

perante a lei e a moral e, além disso, visa amparar todas as partes envolvidas, e não 

apenas penalizar aquele que foi o ofensor.  

O primeiro passo dessa pesquisa foi investigar através de referencial 

bibliográfico a origem da Justiça Restaurativa, ou seja, através de análise dos 

fundamentos teóricos que podem dar subsídio à reflexão sobre o tema e, por fim, 

examinaram-se algumas experiências de Justiça Restaurativa no cenário brasileiro. 

Abordou-se, também, o estudo sobre sua evolução histórica de forma sucinta, 

além da forma de aplicação, com seus objetivos e efeitos, sendo que todo o 

processo restou focado na problematização: “...Há quebra de paradigma com a 

implantação de justiça restaurativa que se constitui em um novo modelo de justiça, 

onde se busca a conscientização e não mais a punição?...”. Seguindo os objetivos 
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elencados: apresentar de forma clara e precisa a compreensão teórica da Justiça 

Restaurativa no Brasil. 

Sendo os objetivos específicos identificar o marco histórico da propagação do 

modelo de Justiça Restaurativa no Brasil, articular os vários autores e obras 

encontradas referentes à Justiça Restaurativa, estabelecendo um viés entre os 

projetos já elencados no contexto brasileiro, refletir sobre a importância da Justiça 

Restaurativa no Brasil, verificar e estruturar os principais impactos com a quebra de 

paradigma junto ao Poder Judiciário brasileiro no que condiz a implantação da 

Justiça Restaurativa e, por fim, elaborar um estudo com base bibliográfica da Justiça 

Restaurativa. 

Essa nova metodologia denominada como Justiça Restaurativa tem obtido 

bons resultados em outros países. Mas, apesar disso, não se pode ser tão ingênuo 

ao ponto de que basta apenas implantar essa mesma metodologia na sociedade 

brasileira, que os resultados virão, visto ser necessária adequar a realidade nesse 

modelo estrangeiro, cuja tradição jurídica é extremamente diferente daquela já 

instituída no Brasil. 
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2. SURGIMENTO HISTÓRICO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Segundo Bianchini (2012, p. 88), a justiça restaurativa vem de longa data e, 

embora ainda exista divergência entre a terminologia utilizada, ela se confunde com 

os termos Justiça reparadora, reintegradora, conciliadora, entre outros, sendo neste 

trabalho nominado apenas de justiça restaurativa. 

Ainda, segundo Bianchini: 

 
O termo Restaurativo é o mais adequado a essa abordagem do crime. Pela 
raiz semântica as palavras „restaura‟, cuja origem no latim „restaurare‟ 
significa: obter de novo a posse; curar, recuperar, reparar, reconquistar, 
reaver, restabelecer, restituir, indenizar e voltar ao estado primitivo; e „tivo‟ 
formador de vocativo a partir de radicais verbais que se refere a „agente‟ e o 
„que é próprio para‟. Logo, restaurativo é o restabelecimento por meio de um 
agente ou de alguém próprio a restaurar. (BIANCHINI 2012, p. 89). 

 

Portanto, este termo Justiça Restaurativa é o mais adequado para o referido 

sistema jurídico. De acordo com estudos, comentários e explanações referentes ao 

sistema punitivo retributivo ou tradicional brasileiro, este não vem respondendo às 

expectativas da sociedade brasileira. Nesse contexto segue a afirmação de Tejadas: 

 
Ao não assegurar direitos, tanto no meio fechado quanto no aberto, o 
Sistema acaba por centrar-se na face punitiva, cumprindo o papel que 
sempre teve. Ao deixar de dotar as medidas de sentido, confirma seu vazio 
valorativo e não produz novos efeitos sobre a subjetividade do adolescente, 
bem como quanto às suas condições concretas de vida. (TEJADAS 2008, p. 
286-287) 

 

Não é necessário ser um grande estudioso da área para saber que esse 

sistema judiciário atual punitivo retributivo ou tradicional brasileiro está fracassando, 

mas, antes disso, é relevante esclarecer que o atual sistema está amparado nos 

moldes do sistema jurídico ocidental, ou seja, do outro lado do mundo. Assim, 

segundo Zehr (2012, p.13), o sistema jurídico ocidental tem importantes qualidades, 

mas a sociedade no geral pode reconhecer suas limitações e carências, eis que 

tanto as vítimas, quanto os ofensores e pessoas vinculadas à situação, relatam que 

o sistema deixa de atender de forma adequada às principais necessidades destes. 

Veja-se que este sentimento não é só da comunidade, pois juízes, advogados, 

oficiais e funcionários do sistema também se sentem frustrados com tamanha 

ineficiência. Segundo o autor tal processo judicial em vez de amenizar, tem 

aprofundado as chagas e os conflitos sociais. 
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Ainda para Zehr (2012, p. 13), “O sistema jurídico Ocidental, tem importantes 

qualidades. No entanto, vem crescendo o reconhecimento de suas limitações e 

carências”.  

Isso porque, esse sistema que está vinculado ao delito, como ofensa ao 

Estado, que propõe uma retribuição do crime mediante a aplicação de uma pena, 

entende-se impróprio para a satisfação de toda a sociedade. De fato o que vem 

ocorrendo como resultado desse modelo é o aumento da criminalidade 

cotidianamente. Dessa forma, esse freio escolhido para diminuir os índices de 

criminalidade tem se mostrado o oposto e, ainda, atua de maneira a violar os direitos 

fundamentais das vítimas e dos ofensores. 

Esse fracasso é mais evidente na sociedade em geral, quando se frequentam 

penitenciárias, ou até mesmo em casa acompanhando noticiários televisivos, em 

que se vê claramente que o intuito desse sistema, que é recuperar e ressocializar o 

delinquente, não esta sendo atingido. Diante disso, fica clara a crise que se alastra, 

sendo também notória a crescente discussão envolvendo novos modelos de sistema 

jurídico, como a Justiça Restaurativa. 

 

2.1. CONCEITO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Em um primeiro momento, faz-se necessário entender o que é Justiça 

Restaurativa e, para isso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao apresentar 

seu projeto, propôs que: 

 
“Conectar pessoas além dos rótulos de vítima, ofensor e testemunha; 
desenvolvendo ações construtivas que beneficiem a todos. 
Focar as necessidades determinantes e emergentes do conflito 
Aproximar e co-responsabilizar todos os participantes, com um plano de 
ações que visa restaurar laços sociais, compensar danos e gerar 

compromissos futuros mais harmônicos.” (Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul, s.p) 
 

Segundo o autor, o principal objetivo do procedimento restaurativo é o de 

conectar pessoas além dos rótulos de vítima, com ações construtivas que 

beneficiem a todos, através de uma abordagem com o foco nas necessidades 

determinantes e emergentes do conflito, de forma a aproximar todos os 

participantes, gerando compromissos futuros mais harmônicos. 

Pinto nos lembra que: 
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A justiça restaurativa é um paradigma que transcende as controvérsias 
recorrentes da Criminologia e das Ciências Sociais, trazendo algo novo que 
vai além da velha discussão entre as correntes da lei e da ordem, da 
ressocialização e do abolicionismo. (PINTO 2008, pag. 190-202) 
 

Ou seja, essa quebra de paradigma faz com que todo o processo seja 

discutido, não apenas a justiça restaurativa. 

Ainda, Pinto ressalta que: 

 
Significa dar resposta sistemática às infrações e a suas consequências, 
enfatizando a cura das feridas sofridas pela sensibilidade, pela dignidade ou 
reputação, destacando a dor, a mágoa, o dano, a ofensa, o agravo 
causados pelo malfeito, contando para isso com a participação de todos os 
envolvidos (vítima, infrator, comunidade) na resolução dos problemas 
(conflitos) criados por determinados incidentes. Práticas de justiça com 
objetivos restaurativos identificam os males infligidos e influem na sua 
atitudes e perspectivas em relação convencional com sistema de Justiça, 
significado, assim, trabalhar para restaurar, reconstruir, de sorte que todos 
os envolvidos e afetados por um crime ou infração devem ter, se quiserem, 
a oportunidade de participar do processo restaurativo. (PINTO 2008, p. 22) 

 
Como a maioria dos autores, Pinto segue a mesma ideia, buscando amparar 

a vítima para a sua reestruturação. Já no que toca o ofensor, este é induzido a se 

responsabilizar por atos criminosos, gerando um equilíbrio no conflito. 

A chamada Justiça Restaurativa, para Varela e Sasazaki, é: 

 
A Justiça Restaurativa é um conceito que vem sendo desenvolvido e 
estudado nos últimos anos e é considerada uma forma de mediação de 
conflitos, sendo uma criação de iniciativa governamental, para validar, junto 
ao poder judiciário, formas alternativas de resolução de conflitos, de uma 
maneira menos punitiva e mais inclusiva, que contribua socialmente para a 
comunidade e para os envolvidos. Esta é uma abordagem diferente do que 
os tribunais e outras instâncias judiciais tradicionalmente impõem. O foco 
principal desta iniciativa é tentar neutralizar os efeitos negativos que o 
conflito causou para as vítimas, infratores e comunidade, através do diálogo 

e não da punição. (VARELA e SASAZAKI 2014, p. 2) 

 

Dentro dessa perspectiva, podemos considerar a justiça restaurativa como 

sendo a justiça do século 21 (chamada assim por muitos pesquisadores da área). 

De acordo com o autor, diz respeito a uma justiça que busca resolver os conflitos e 

as situações de violência de uma forma menos punitiva, proporcionando um 

encontro entre vitima e seu ofensor, juntamente com pessoas indiretamente 

afetadas. Assim sendo, o principal intuito é trabalhar em uma lógica de 

corresponsabilidade, ou seja, atribui-se à responsabilidade individual do agente que 

optou por uma ação delituosa, que gerou a violência, mas também traz em seu 
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âmago a corresponsabilidade das pessoas que estão relacionadas com essa 

pessoa, como, por exemplo, a família, a comunidade e também a sociedade.  

Para debruçar-se ainda mais sobre o tema Justiça Restaurativa, segue os 

conceitos dos autores Aguinsky e Capitao, em seu artigo “Violência e 

socioeducação: uma interpelação ética a partir de contribuições da Justiça 

Restaurativa”:  

 

Uma nova concepção de justiça -a Justiça Restaurativa -definida pelo 
Conselho Econômico e Social da ONU (2002) como "[...] qualquer processo 
no qual a vítima e o ofensor e, quando apropriado, quaisquer outros 
indivíduos ou membros da comunidade afetados por um crime, participam 
ativamente na resolução das questões oriundas do crime, geralmente com a 
ajuda de um facilitador", é discutida como uma possível alternativa a essa 
situação de barbárie. (AGUINSKY e CAPITAO 2008, p.258), 

  

Dessa forma, trata-se de qualquer processo onde a vítima, o ofensor e a 

comunidade participam mutuamente da resolução das questões relacionadas a este 

crime, com a ajuda de alguém habilitado, qual seja, o facilitador. 

Segundo Salm e Leal:  

 
Trabalha-se com a Justiça Restaurativa como uma possibilidade de Justiça 
calcada em valores e relações interpessoais (multiplicidade humana e 
valorativa) onde se propõe a restauração da responsabilidade, da liberdade 
e da harmonia que existem nos grupamentos sociais. (SALM e LEAL 2012, 
p. 196) 
 

Considerando esse entendimento, podemos dizer que a Justiça Restaurativa 

é, na verdade, uma forma mais “humana” de se ver o mundo. É a busca na 

resolução dos problemas pela sua “raiz”. Ainda, diz respeito à tentativa da 

conscientização, para que tal situação não ocorra novamente. É a tentativa de 

resolver os dois lados, para que as duas partes, tanto a vítima, quanto o ofensor, na 

medida do possível, saiam satisfeitos com a possível solução. Conclui-se, assim, 

que para a Justiça Restaurativa não basta apenas penalizar a parte que causou a 

ofensa, visto ser necessário ouvir e dialogar e, diante disso, mostra-se 

imprescindível ver aquilo que ocorreu com os olhos da vítima. Por fim, é necessário 

que o causador veja e reflita sobre seus atos, conscientizando-se sobre os mesmos. 

Segundo Grecco (2014, p. 55), a Justiça Restaurativa é todo o processo em 

que a vitima e ofensor participam de maneira conjunta e ativamente na resolução 

dos problemas que tenham se originado de determinada ofensa, com a ajuda de um 

facilitador. Cabe dizer que nesse contexto é correto afirmar que a Justiça 
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Restaurativa vem com o propósito de recolocar a justiça como “valor”, trazendo 

dimensões que podem criar ações de reequilíbrio social, atendendo-se as vontades 

de todos os envolvidos.  

A Justiça Restaurativa é a busca pelos resultados que visam melhorar a 

caminhada por um julgamento mais justo, merecendo ser destacado diversos 

aspectos, tais como o propósito de socializar o conhecimento desse novo modelo de 

justiça. Portanto, diz respeito, verdadeiramente, a uma quebra de paradigmas, pois, 

sai dos pronunciamentos jurisdicionais tradicionais, onde se está costumado a uma 

Justiça Retributiva, com foco na punição do infrator, mediante uma nova forma de se 

praticar a justiça, com a finalidade de restaurar o ato cometido à vítima. 

Para Sica (2007, p. 190), este modelo contribuirá para o ajuste da superação 

do paradigma “Dos Delitos e Das Penas”, conforme for sendo acolhido pelo sistema 

criminal, posto que o agente responderá ao delito sem que, para tanto, subsista a 

imposição de uma pena. 

A ONU (Organização das Nações Unidas) define a Justiça Restaurativa 

como: 

 
A Justiça Restaurativa refere-se ao processo de resolução do crime focando 
em uma nova interpretação do dano causado às vítimas, considerando os 
ofensores responsáveis por suas ações e, ademais, engajando a 
comunidade na resolução desse conflito. A participação das partes é uma 
parte essencial do processo que enfatiza a construção do relacionamento, a 
reconciliação e o desenvolvimento de acordos concernentes a um resultado 
almejado entre vítima e ofensor. (...) Através deles, a vítima, o ofensor e a 
comunidade recuperam controle sobre o processo. Além disso, o processo 
em si pode, frequentemente, transformar o relacionamento entre a 
comunidade e o sistema de justiça como um todo. 
 

Portanto, para a ONU, a Justiça Restaurativa é qualquer processo onde a 

vítima e o ofensor, bem como a comunidade, participam ativamente na resolução do 

conflito existente. 

Bianchini traz uma decisão proferida em 04 de julho de 2002 pelo Conselho 

da União Europeia, mais especificamente em seu artigo 2.º: 

 
Para efeitos da presente decisão, o termo “justiça restaurativa” refere-se a 
uma visão global do processo de justiça penal em que as necessidades da 
vítima assumem a prioridade e a responsabilidade do infrator é realçada de 
uma maneira positiva. A justiça restaurativa denota uma sem comentário, 
com as alterações do dia 03-10-17em que a reparação material e imaterial 
da relação confundida entre a vítima, a comunidade e o refrator constitui um 
princípio orientador geral no processo de justiça penal. O conceito de justiça 
restaurativa abrange um conjunto de ideias que é relevante para diversas 
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formas de sancionamento e de tratamento de conflitos nas várias fases do 

processo pena ou com ele relacionados. (BIANCHINI 2012, p. 90) 

 

Essa é a decisão proferida pelo Conselho da União Europeia em uma criação 

de rede Europeia de Pontos de Contacto Nacionais para a Justiça Restaurativa. 

Por sua vez, Highton, et al. (1998, p.132) define a Justiça Restaurativa como 

sendo uma linha de pensamento que reconhece o delito que lesiona a vítima, a 

comunidade e o transgressor da lei e, por essa razão, a Justiça Restaurativa 

compõe uma filosofia, uma atitude, um modo de pensar e um novo paradigma 

quanto à forma de enfrentar estes crimes, englobando a perspectiva da vítima, do 

infrator e da comunidade. Sendo assim, não basta punir apenas o infrator da lei 

impondo penas, é necessário ir além. 

Salm e Leal chamam atenção para o seguinte: 

 
Portanto, não se pode falar em espaços restaurativos algemando pessoas. 
Em espaços restaurativos não se pode ter aqueles infames bancos no lado 
de fora das salas dos tribunais, em que jovens cheios de vida, com uma 
potencialidade humana inesgotável, se sentam algemados com policiais 
armados ao seu lado, pois isso humilha o ser humano e o reduz ao nada, 
sem contar o impacto para suas famílias, amigos e comunidade. (SALM e 
LEAL 2012, p. 202) 
 

Com estas definições, pode-se constatar que essa nova forma de Justiça vem 

com o objetivo de pacificar os conflitos sociais, focando na restauração das relações 

pessoais que foram prejudicadas com a ação criminosa do agente, ou seja, atua de 

maneira a analisar o conflito com profundos significados para as partes, e não como 

uma infração contra as regras do direito. 

Azevedo resume adequadamente a Justiça Restaurativa quase como um 

passo a passo da aplicação do sistema: 

 

[...] i) a adequada responsabilização por atos lesivos; ii) a assistência 
material e moral de vítimas; iii) a inclusão de ofensores na comunidade; iv) o 
empoderamento das partes; v) solidariedade; vi) respeito mútuo entre vítima 
e ofensor; vii) humanização das relações processuais em lides penais; e viii) 
a manutenção ou restauração das relações sociais subjacentes 
eventualmente preexistentes ao conflitos. (AZEVEDO 2005, p.140) 
  

Em outras palavras é um processo onde todas as partes, ligadas de alguma 

forma, têm o seu lugar respeitado, eis que através de uma discussão coletiva é 

possível chegar a um resultado prático e dinâmico, visando corrigir as 

consequências da infração.  
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2.2. O SURGIMENTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Para Braithwate (2002 p. 8 -10), tal modelo surgiu no ocidente a partir de um 

programa de reconciliação entre vítima e ofensor depois de uma decisão judicial, 

mais precisamente um programa comunitário, na cidade de Kitchener (Canadá). 

Com o esforço dos juízes neozelandeses Mick e Brow e Fred McElrea, bem como da 

política australiana, surgiu um importante movimento social referente á Justiça 

Restaurativa. 

Achutti (2014, p. 48) traz em sua obra uma breve ideia de como foi 

desenvolvido esse processo do sistema Jurídico no ocidente (que deu início ao 

nosso sistema tradicional). Segundo o autor, no ocidente, o rei e seus juristas 

especializados resolviam os conflitos, fazendo com que os envolvidos, 

principalmente a vítima, perdesse o seu papel diante das situações que a afetavam, 

cujo sistema substituía a noção de dano pela ideia de infração e, dessa forma, o 

Estado passava a ser a principal vítima e não aquele que sofreu o dano. 

Ainda, conforme Achutti:  

 
O processo de consolidação permite afirmar que o sistema de justiça 
criminal moderno, como o conhecemos hoje, não foi o modelo dominante ao 
longo da história. Alguns autores, inclusive, afirmam que houve a 
convivência de diferentes modelos, e que era provável uma preponderância 
de modelos restaurativos sobre os modelos punitivos. (ACHUTTI 2014 p. 
50) 
 

Portanto, é possível afirmar que o atual sistema restaurativo já esteve em 

algumas comunidades. 

Segundo Achutti (2014 p. 50-51) não é possível dizer o momento exato em 

que o sistema restaurativo surgiu, pois na antiguidade “é provável, ainda que as 

forma restaurativas e compensatórias sempre tenham sido praticadas, mas não se 

pode determinar com precisão o seu alcance no passado.” 

Ainda, Achutti deduz que a partir dos anos 70 inúmeras iniciativas sociais 

foram implantadas dentro dos sistemas judiciais, sendo que essas iniciativas, 

atualmente, são chamadas de sistema restaurativo. Dentre elas o autor destaca:  

 

[...] a) direito ao prisioneiros e alternativas às prisões: acadêmicos e 
operadores do sistema de justiça consideravam injusto o tratamento 
dispensado a apenados e comunidades empobrecidas, e percebiam uma 
forte discriminação de gênero e racial, e buscavam melhoras as condições 
da prisão, reduzir o encarceramento e até mesmo abolir algumas 
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penitenciárias, com ênfase na criação de sanções intermediárias que 
evitassem o uso do cárcere; 
b) resolução de conflitos: abrange o desenvolvimento de conselhos 
comunitários de justiça e centros de justiça comunitária, criados a partir da 
segunda metade da década de 1970, que refletiam uma busca por maior 
acesso à justiça e uma desilusão em relação ao sistema oficial de justiça. A 
negociação entre os leigos, com participação minoritária de profissionais, 
era a principal forma adotada pelos comunitaristas; 
c) programa de reconciliação vítima-ofensor: com início no Canadá (1974) e 
nos EUA (1977), envolviam encontros entre vítimas e ofensores após as 
decisões judiciais, na presença de uma terceira pessoa (mediador), para 
buscar restabelecer as relações quebradas pelo conflito; 
d) mediação vítima-ofensor: no final dos anos 1970, as vítimas passaram a 
preferir o termo mediação em vez de reconciliação, mas neste caso outras 
pessoas afetadas pelo conflito poderiam participar dos encontros, em 
especial em casos de crimes graves. Sua utilização teve início 
principalmente na justiça juvenil, e foi introduzido na Inglaterra, na 
Escandinávia e em países da Europa Ocidental no final dos anos 1970 e ao 
longo dos anos de 1980; (ACHUTTI 2014, p. 54-55) 
 

Além desses programas, Achutti (2014, p. 55-56) menciona outras iniciativas, 

tais como o “grupo de defesa dos direitos das vítimas(1990), conferências de grupos 

familiares (1990), círculos de sentença (1980), painéis de impacto de vítimas e os 

conselhos de reparação (1980-1990)”. 

Já o termo, qual seja, a palavra Justiça Restaurativa, foi empregada pela 

primeira vez, segundo Bianchini (2012, p.88), em 1950 pelo pesquisador e psicólogo 

americano Albert Eglash, cujo especialista buscava um modelo terapêutico para 

reabilitar os ofensores. 

Nessa seara, ressaltam-se os dizeres de Brandão: 

 
O surgimento de um novo paradigma de justiça penal se faz imprescindível 
no sentido de buscarmos amenizar a fragilidade do atual e retificar as suas 
falhas, o que não é tarefa fácil. É nesse ideário que surge a Justiça, 
Restaurativa como um novo modelo de solução de conflitos e cuja 
implantação não implica na supressão do modelo atua. (BRANDÃO 2010, 
s.p.) 

 

Segundo Rolim (2006, p. 236), Albert Eglash é apontado como sendo a 

primeira figura utilizar a expressão “Justiça Restaurativa”, mais especificamente em 

um texto 1977, intitulado como Beyond Restitution: Creative Restitution (Além da 

Reparação: Reparação Criativa). Apesar disso, Rolim afirma que as práticas mais 

antigas da Justiça restaurativa estão alicerçadas nas tradições dos povos do Oriente 

e Ocidente, pois segue claramente os procedimentos da justiça comunitária durante 

séculos nos tempos remotos, sendo que essas tradições foram sobrepujadas pelo 

modelo de justiça criminal (com punição), tal como é conhecido atualmente. 
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Sica (2007, p. 82) também relata a linha histórica desse novo modelo, em sua 

obra Justiça Restaurativa e Mediação, uma vez que na década de 60 o modelo 

retributivo e o modelo correcional passaram a ser questionados, pois, na hipótese de 

ser correcional, onde se acredita que a justiça deve corrigir as pessoas, a partir 

desses questionamentos começaram a surgir novos modelos.  

Nesse sentido, a ONU (Organização das Nações Unidas), através do 

Conselho Econômico e Social, editou a Resolução n. 12/2002, cuja publicação 

continha os princípios básicos da Justiça Restaurativa, iniciando-se os estudos de 

como deve ser um processo, um trabalho restaurativo, observando-se que deve 

sempre ser resolvido com dignidade, respeito e diálogo, ficando o direito à palavra 

muito forte dentro desta contextualização. 

Ainda, Sica nos traz que na Nova Zelândia, tornou-se obrigatória em 

processos do âmbito penal juvenil desde 1989, ao passo que desde 2002 restou 

instituída de maneira obrigatória nos casos que envolvam infratores maiores:  

 

A Nova Zelândia é o país pioneiro na implantação de práticas restaurativas. 
“Em uma tentativa de melhor compatibilizar o sistema de justiça da infância 
e da juventude com as tradições culturais do povo maori, foi editado, em 
1989, pelo qual passou a ser a família a instância privilegiada na tomada de 
decisões quanto às consequências derivadas da prática infracional do 
jovem.” (SICA 2007, p. 82) 

 

Segundo Grecco (2014, p. 8), a Nova Zelândia, em 1970, foi a primeira nação 

a idealizar a Justiça Restaurativa como regime de resposta à delinquência Juvenil, 

mais precisamente em 1989. No Brasil, Grecco considera que o primeiro impulso foi 

dado pela edição da Resolução 12, de 2012, do Conselho Econômico e Social das 

Nações Unidas, sendo importante ressaltar que os primeiro projetos Pilotos restaram 

iniciados em 2005.   

Apesar de a resolução ter sido publicada em dois mil e dois, o contexto 

histórico no Brasil começa a ser trabalhado em 2005, mediante o projeto piloto 

instaurado em Porto Alegre, sendo uma iniciativa da secretaria recém-criada da 

reforma do judiciário que instituiu um trabalho “implementando práticas restaurativas, 

no sistema de justiça brasileiro”. 

O cronograma abaixo explica claramente os caminhos percorridos pela 

Justiça Restaurativa, cujas informações foram retiradas do sítio eletrônico “Programa 

Cidades Sustentáveis”, trazendo-se o seguinte cronograma: 
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• 1970 – Nos Estados Unidos o Instituto para Mediação e Resolução de 
Conflito (IMCR) usou 53 mediadores comunitários e recebeu 1657 
indicações em 10 meses 
• 1976 – É criado o Centro de Justiça Restaurativa Comunitária de Victoria 
(Canadá). No mesmo período na Europa verifica-se mediação de conflitos 
sobre propriedade 
• 1980 – São estabelecidos três Centros de Justiça Comunitária 
experimentais em Nova Gales do Sul 
• 1982 – Primeiro serviço de mediação comunitária do Reino Unido 
• 1988 – Mediação vítima-agressor por oficiais da condicional da Nova 
Zelândia 
• 1989 – É promulgada a "Lei sobre Crianças, Jovens e suas Famílias" na 
Nova Zelândia 
• 1994 – Pesquisa Nacional localizou 123 programas de mediação vítima-
infrator nos Estados Unidos 
• 2001 – Decisão-quadro do Conselho da União Européia sobre a 
participação das vítimas nos processos penais para implementação de lei 
nos Estados membros 
• 2002 – Resoluções do Conselho Econômico e Social da ONU. Definição 
de conceitos relativos à JR, balizamento e uso de programas no mundo 
• 2005 – No Brasil, Ministério da Justiça e PNUD patrocinam 3 projetos de 
JR em Porto Alegre, São Caetano do Sul e Brasília. Início do Projeto Justiça 
Século 21 (Porto Alegre) 
• 2007 – Em três anos de implementação do Projeto Justiça para o Século 
21, registra-se 2.583 participantes em 380 procedimentos restaurativos 
realizados no Juizado da Infância e da Juventude. Outras 5.900 pessoas 
participaram de atividades de formação promovidas pelo Projeto                

 

Seguindo o cronograma acima, todos são citados pelo site: Programa 

Cidades Sustentáveis, estando-se devidamente elencados nesta pesquisa. Dessa 

forma, o cronograma segue uma linha histórica com as principais pinceladas da 

Justiça Restaurativa, desde 1970 nos EUA, onde restaram utilizados 53 mediadores 

para as primeiras experiências dessa nova ideia, até meados de 2007, que foram 

instauradas no Brasil com os primeiros experimentos brasileiros. 

Bianchini (2012, p. 99 - 100) também traz a origem histórica da Justiça 

Restaurativa. Segundo o autor, esse sistema restou iniciado nos primórdios, mais 

precisamente no séc. XIX, nas disputas entre trabalhadores das estradas de ferro 

dos EUA. Logo no séc. XX alguns programas restaurativos foram desenvolvidos nas 

disputas comerciais, sendo que as maiores manifestações surgiram na década de 

1970, também nos Estados Unidos. Na Europa, mais especificamente em 1976, foi 

fundado no Canadá o centro de Justiça Restaurativa Comunitária de Victoria (VOM), 

com a finalidade de resolver as questões das propriedades. 

Seguindo o cronograma de Bianchini (2012, p. 100 – 101), em 1980 foram 

instalados três centros experimentais de Justiça Comunitária na Austrália, ao passo 

que em 1982 foi criado no Reino unido o primeiro serviço de Mediação comunitário. 
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Segundo Bianchini (2012, p. 101 – 102), na Nova Zelândia a Justiça 

Restaurativa teve o reconhecimento mundial apenas em 1988, sendo que em 1990 o 

autor Americano Howard Zehr, lançou a obra “Trocando as Lentes”. Já em 1989 a 

Colômbia promulgou a sua Constituição Política e, mediante a instituição do seu 

artigo 250, inciso VIII, trouxe a possibilidade de utiliza no âmago da matéria criminal 

a Justiça restaurativa. 

E, para finalizar Bianchini, (2012, p. - 103 - 104 – 105) aduz que em 1994, 

através de pesquisa realizada nos Estados Unidos, foram localizados 123 

programas de Justiça Restaurativa no país. Inclusive, Portugal publicou a Lei 

27/2007 de 12 de 06, que também tratava da Justiça Restaurativa, sendo que no 

Brasil os primeiros projetos foram criados a partir de 2002, em Porto Alegre – RS, 

mais especificamente na 3ª Vara Civil do Juizado da Infância e Juventude. 
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3. ASPECTOS, PRINCIPIOS RELEVANTES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA E 

SUA APLICAÇÃO NO DIREITO ATUAL. 

 

Ao chegar a esse tema, especialmente a questão que toca a Justiça 

Restaurativa e a sua aplicação no Direito comum (aplicado), vem a mente o fato de 

que a mesma aparentemente não funciona, chegando-se a indagar se as duas 

juntas podem se correlacionar e, consequentemente, funcionar? Realmente, a 

Justiça Restaurativa tem muito para avançar no âmago do Direito Comum Brasileiro. 

Brandão relata:  

 
A Justiça restaurativa primeiramente aflorou nos países que adotam o 
commom Law, isso porque em tais países o princípio da oportunidade 
inerente ao sistema de justiça é compatível com o ideal restaurativo. No 
caso do Brasil, porém, onde vigora o princípio da indisponibilidade da ação 
penal pública, não há essa abertura para a adoção de medidas alternativas. 
(Brandão 2010, s.p.) 

 

Dessa forma, uma vez que ela vem do exterior e tem muito para se adequar à 

modalidade brasileira, não basta apenas introduzi-la, isto é, faz-se necessário 

adequar ao meio e, dessa forma, a Justiça Restaurativa em nosso sistema é ainda 

muito tímido, mais com várias portas se abrindo. 

 

3.1. JUSTIÇA RESTAURATIVA DO PONTO DE VISTA DA VÍTIMA, DO OFENSOR 

E DA COMUNIDADE. 

 

A Justiça Restaurativa é um movimento que repensa nas principais 

necessidades dos envolvidos, eis que muitas vezes após o dano à vítima, em um 

processo de lide, ela é efetivamente esquecida, ao passo que o ofensor é apenas 

penalizado, sem a devida conscientização do seu ato, aliado ao fato de que a 

comunidade não é ouvida, para Zehr (2012, p. 24): 

 

Vítima: A Justiça Restaurativa se preocupa em especial com as 
necessidades das vítimas de atos ilícitos, aquelas necessidades que não 
estão sendo adequadamente atendidas pelo sistema de justiça criminal. 
Não raro as vítimas se sentem ignoradas, negligenciadas, ou até agredidas 
pelo processo penal. Isto acontece em parte devido a definição jurídica do 
crime, que não inclui a vítima. O crime é definido como ato cometido contra 
o Estado, e por isso o Estado toma o lugar da vítima no processo. No 
entanto em geral as vítima tem uma série de necessidades a serem 
atendidas pelo processo judicial. (ZEHR 2012, p. 24): 
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Portanto, segundo o autor, é necessário respeitar o lugar da vítima diante do 

ato ilícito sofrido, o que não ocorre com o atual sistema de justiça, pois, quando a 

vítima clama por justiça diante do cometimento de um crime, ela se sente ignorada, 

pois o Estado visa penalizar o criminoso, ocasião em que a vítima se torna também 

o Estado, razão pela qual as necessidades primordiais da vítima acabam não sendo 

supridas nesse processo. 

As principais necessidades da vítima, segundo Zehr (2012, p. 25 – 26), são: 

“informação a vítima”, a vítima precisa ter a resposta das suas dúvidas, respostas 

reais, segundo o autor é necessário que a vítima “Fale a verdade”, várias vezes, 

reconte a história, detalhe por detalhe, quase que na forma de um desabafo, onde a 

vítima possa repassar ao ofensor e a comunidade os traumas vivenciados devido ao 

ato ilícito. “Empoderamento” é a terceira necessidade da vítima, que diz respeito ao 

fato de que com o ato criminoso a vítima perde o controle sobre aquilo que lhe foi 

danificado e, através do processo, esse poder pode ser restituído à vítima. 

Para o ofensor, o autor Zehr defende que este deve ser responsabilizado 

pelos atos lesivos ocasionados à vítima, trazendo um esboço dessa 

responsabilização: 

  
1. Responsabilização que 
a) Cuide dos danos resultantes, 
b) Estimule a empatia e a responsabilidade e 
c) Transforme a vergonha 
2. Estimulo para a experiência de transformação pessoal, inclusive: 
a) Cura dos males que contribuíram para o comportamento lesivo, 
b) Oportunidades de tratamento para dependências químicas e/ou 
outros problemas e 
c) Aprimoramento de competências pessoais. 
3. Estimulo e apoio para reintegração à comunidade. 
4. Para alguns, detecção, ao menos temporária. (ZEHR 2012, p.28). 

 

O autor Zehr defende através de tal procedimento que deve restar garantido 

que o ofensor receba a punição que merece, ou seja, a Justiça Restaurativa vem 

promovendo a conscientização dos seus atos, estimulando o ofensor a compreender 

o impacto que seu ato causou a vítima, levando o próprio ofensor a corrigir o que for 

possível, eis que através da implementação desse ato o ofensor poderá mudar de 

comportamento, figurando como membro da comunidade, posto que a ela se juntará 

novamente.  

Nesta mesma linha de pensamento comenta Zehr: 
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O facto das vítimas poderem falar e tornar públicas as suas feridas liberta-
as da posição de vítima. E, na medida em que a isso não se vincula 
nenhuma reparação ou punição, elas estão livres da suspeita do exagero. 
Da mesma maneira, os autores podem confessar e reconhecer, sem que o 
medo da perseguição ou da pena lhes cause maior dificuldade. Assim, uma 
tal confissão não é um relato que reforça o aspecto pecaminoso e exige a 
penitência, sem trabalhar o que aconteceu. (ZEHR 2012, p. 35-36). 

 

Assim, as vítimas poderão colocar em pauta os seus sentimentos, pois o 

processo fará com que este exponha as consequências do ocorrido, o que leva a 

concluir que todas as vítimas que sofreram a lesão buscam sanar o sofrimento 

causado, lembrando-se que o dano sofrido pela vítima não chegará a ter um valor 

aplicado pelo Estado, mas, através da Justiça Restaurativa, buscar-se-á encontrar 

um ponto de equilíbrio em que a vítima e a comunidade se sinta confortável 

(justiçada), e o ofensor, por sua vez, demonstre os motivos que ocasionaram o fato, 

buscando o arrependimento. 

E na visão da comunidade envolvida, Zehr entende que a Justiça 

Restaurativa também deve oferecer: 

 

1. Atenção às suas preocupações enquanto vítimas. 
2. Oportunidades para construir um senso comunitário e de 

responsabilidade mútua. 
3. Estimulo para assumir suas obrigações em favor do bem-estar de seus 

membros. Inclusive vítimas e ofensores, e fomento das condições que 
promovam convívio saudável. (ZEHR 2012, p. 29) 
 

Na mesma linha, Jaccoud afirma: 

 

Praticamente todos os escritos referentes à justiça restaurativa concedem à 
comunidade ou às comunidades um lugar dentro do modelo. Este lugar é 
concedido a título duplo: como vítima indireta do crime e como participante 

para a administração dos programas de justiça restauradora. (JACCOUD 

p.175) 

A comunidade envolvida também sofre os impactos do crime e, portanto, deve 

ser entendida como sendo parte interessada, pois segundo o autor são as vítimas 

secundárias, atendendo ao que é defendido acima como Justiça Restaurativa, que 

vem mais centrada nas necessidades da Vítima, do Ofensor e da Comunidade, 

tendo melhor resultado que outros sistemas. 
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3.2. AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE JUSTIÇA RESTAURATIVA E JUSTIÇA 

RETRIBUTIVA 

 

Existem inúmeras diferenças entre a Justiça tradicional ou retributiva, com a 

Justiça Restaurativa. Cabe ressaltar o que vem a ser Justiça Retributiva antes de 

apresentar as principais diferenças. Para tanto, utilizando as palavras de Silvana 

Sandra Paz e Silvina Marcela Paz, capítulo 5 (2005, p. 134), a retributiva está 

baseada no pronunciamento de sanções que vão desde o pagamento de multa até a 

privação da liberdade. Para a Justiça Restaurativa, supõe-se uma mudança de 

mentalidade tanto do legislador, como do próprio Poder Judiciário, encarregado de 

distribuir a justiça. 

Zehr apresenta um quadro comparativo entre a Justiça Criminal e a Justiça 

Restaurativa: 

 

Duas Visões Diferentes 

Justiça Criminal Justiça Restaurativa 

 O crime é uma violação da lei e 

do Estado. 

 O crime é uma violação de 

pessoas e de relacionamentos. 

 As violações geram culpa.  As violações geram obrigações. 

 A justiça exige que o Estado 

determine a culpa e imponha uma 

punição (sofrimento). 

 A justiça envolve vítimas, 

ofensores e membros da comunidade 

num esforço comum para corrigir a 

situação. 

 Foco central: os ofensores devem 

receber o que merecem. 

 Foco central: as necessidade da 

vítima e a responsabilidade do ofensor 

de reparar o dano cometido. 

Tabela 1: Zehr pag. 33, 2012  

 

O quadro apresentado por Zehr demonstra claramente que a Justiça Criminal 

zela por garantir que o ofensor receba o que merece, deixando de lado a vítima e a 

comunidade envolvida. Por outro lado, a Justiça Restaurativa busca responder de 

outra forma, vez que antes de tudo tenta resolver as necessidades da vítima e, 
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consequentemente, as obrigações e responsabilidade do ofensor para reparar o 

dano causado pelo ato lesivo. 

Bianchini apresenta alguns quadros comparativos com as principais 

diferenças, então vejamos: 

 

VALORES: JUSTIÇA RETRIBUTIVA X JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Justiça Retributiva Justiça Restaurativa 

Conceito Juridico-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, 
numa 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. 

Mono-cultural e excludente. Culturalmente flexível (respeito à 
diferença, tolerância). 

Dissuasão. Persuasão 
Tabela 2: Bianchini pag. 81, 2012 (apud Pinto, 2005, pag.24). 

 

No quadro comparativo acima é possível ver claramente a diferença na 

questão dos valores entre a Justiça Retributiva (tradicional) e a Justiça Restaurativa. 

Após a sua análise é evidente que a restaurativa é mais humanizada. 

PROCEDIMENTO: JUSTIÇA RETRIBUTIVA X JUSTIÇA RESTAURATIVA 

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 
confidencialidde. 

Atores principais - autoridades 
(representando o Estado) e 
profissionais do Direito  

Atores principais – vítimas, infratores, 
pessoas da Comunidade, ONGs.  

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) – Multi-dimensionalidade 

Tabela 3: Bianchini pag. 82, 2012 
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No quadro comparativo é possível visualizar que o procedimento alberga três 

sujeitos principais, quais sejam, a vítima, o ofensor e a comunidade.  

 

RESULTADOS: JUSTIÇA RETRIBUTIVA X JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Justiça Retributiva Justiça Restaurativa 

Prevenção Geral e Especial 
-Foco no infrator para intimidar e punir 

Abordagem do Crime e suas 
Conseqüências 
- 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 
Tabela 4: Bianchini pag. 82-83, 2012 

 

No quadro comparativo do resultado, fica clara a busca pela recuperação da 

dignidade da vítima, da conscientização do ofensor e do retorno à comunidade 

frente à ofensa ocasionada. 

 

EFEITOS PARA A VÍTIMA: JUSTIÇA RETRIBUTIVA X JUSTIÇA 
RESTAURATIVA 

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 
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Frustração e Ressentimento com o 
sistema 

Tem ganhos positivos. Supre-se as 
necessidades individuais e coletivas da 
vítima e comunidade 

Tabela 5: Bianchini pag. 83, 2012 

 

Enquanto à retributiva traz pouquíssimo ou qualquer efeito à vítima, é possível 

verificar que a restaurativa da voz e ação ativa, sustentando uma assistência no 

quesito do afeto e psicológico. 

 

EFEITOS PARA O INFRATOR: JUSTIÇA RETRIBUTIVA X JUSTIÇA 
RESTAURATIVA 

Justiça Retributiva Justiça Restaurativa 

Infrator considerado em suas faltas e 
sua má-formação 

Infrator visto no seu potencial de 
responsabilizar-se pelos danos e 
conseqüências do delito 

Raramente tem participação Participa ativa e diretamente 

Comunica-se com o sistema por 
Advogado 

Interage com a 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 conseqüências do fato 
para a vítima e comunidade  

Fica intocável Fica acessível e se vê envolvido no 
processo 

Não tem suas necessidades 
consideradas 

Supre-se suas necessidades 

Tabela 6: Bianchini pag. 84, 2012 

 

Enquanto na retributiva o infrator é assistido por um advogado, com posterior 

penalização pelo resultado que ocasionou, na restaurativa, em vez de atuar por 

intermédio de seu advogado, poderá interagir diretamente com a vítima, pedindo 

desculpas, além de ter acesso ao processo e, ainda, levada em consideração as 

suas necessidades. 

Nesta mesma linha Caravellas: 

 
[...] justiça penal tradicional, ou retributiva, o crime é visto como violação da 
norma que tutela bens jurídicos relevantes, buscando-se através da coerção 
(punição) a retribuição à conduta ofensiva e a prevenção da sua repetição, 
na Justiça Restaurativa o crime é, sobretudo a ofensa de uma pessoa a 
outra. Assim, afasta-se a ideia da punição para substituí-la pela reparação 
do dano mediante a responsabilização ativa do ofensor e construção 
conjunta de um rol de medidas consideradas suficientes pelos envolvidos. 
Num segundo momento, a reparação do dano produz paz social porque a 
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satisfação de uma vítima transmite aos demais membros da comunidade a 
sensação de segurança e de certeza quanto à existência de resposta eficaz 
ao crime. (CARAVELLAS (pag.121, 2009): 

 
Através desse entendimento, o autor deixa claro que na justiça tradicional ou 

retributiva é o Estado que se torna vítima, uma vez que o infrator violou uma 

normatização imposta pelo Estado. Nesse passo, o ofensor, por sua vez, recebe 

uma punição àquela conduta considerada como inadequada. Já na Justiça 

Restaurativa a infração é uma ofensa à pessoa, especialmente à vítima e, portanto, 

afasta-se a ideia de punição, buscando-se a reparação do dano com a devida 

responsabilização do ofensor. Por fim, instauram-se medidas suficientes para os 

envolvidos, em que a vítima sai satisfeita e o ofensor de conscientiza por aquilo que 

será apenado. 

Brandão (2010, s.p.) traz as principais diferenças entre os dois sistemas, 

destacando-se inicialmente que a Justiça Retributiva segue um conceito 

estritamente jurídico de crime, ou seja, é conceituado como sendo a violação da Lei 

Penal, bem como o monopólio estatal da Justiça Criminal. Por sua vez, a Justiça 

Restaurativa segue um conceito amplo de crime, sendo que o mesmo ato que afeta 

a vítima, também afeta o autor e a comunidade, causando-lhe uma variedade de 

danos, bem como uma Justiça Criminal participativa.  

Em relação aos termos de procedimentos, Brandão o destaca como sendo a 

segunda diferença:  

 

[...] o ritual solene e público da Justiça Retributiva, com indisponibilidade da 
ação penal, contencioso, contraditório, linguagem e procedimentos formais, 
autoridades e profissionais do Direito como atores principais, processo 
decisório a cargo de autoridades (policial, promotor, juiz e profissionais do 
Direito) contrapondo-se ao ritual informal e comunitário, com pessoas 
envolvidas, com oportunidade, voluntário e colaborativo, procedimento 
informal com confidencialidade, vítimas, infratores, pessoas da comunidade 
como atores principais, processo decisório compartilhado com as pessoas 
envolvidas (multidimensionalidade) típico da Justiça Restaurativa [...] 
(BRANDÃO 2010, s.p.) 
 

Brandão (2010, s.p.) apresenta como terceira diferença a questão dos efeitos 

do crime para a vítima. Brandão frisa que na Justiça Retributiva há pouquíssima ou 

nenhuma consideração, ocupando lugar periférico e alienado no processo. Ainda, o 

autor sintetiza que na Justiça Restaurativa a vítima ocupa lugar de destaque, com 

voz ativa e controle sobre o que passa. Na Justiça Retributiva o infrator é 

considerado em suas faltas e raramente tem participação; na Justiça Restaurativa, é 
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visto no seu potencial de responsabilizar-se pelos danos e consequências do delito, 

interage com a vítima e com a comunidade, vê-se envolvido no processo, 

contribuindo para a decisão, ou seja, ele é levado a se auto julgar. 

Melo (2005, p.60), aponta cinco diferenças entre Justiça Restaurativa e 

retributiva:  

1º. A Justiça Restaurativa exprime uma relação diversa sobre o indivíduo e a 

sociedade, na qual o ofensor, a vítima e a comunidade são convidados a participar, 

diferente do Retributivo. 

2º. A Justiça Restaurativa aborda as individualidades de cada indivíduo 

participante, seus valores, discutindo o conflito, não apenas observando a conduta e 

a capacidade do fato. 

3º. Na Justiça Restaurativa o Estado passa a ter um status pessoal 

participativo, exclui a sanção. 

4º. Tem-se a mudança de perspectiva com relação ao fato, mudando o foco 

do fato, passando-se exclusivamente para o futuro, em todos os aspectos e 

potencialidades. 

5º. Na Justiça Restaurativa ocorre a mudança da condição de um Direito 

Penal irresponsável pela questão social, para um Direito Penal que abriga a 

pessoalidade e as condições humanas. 

Melo finaliza: 

 
A justiça, em sua abertura, pauta-se por um processo de reforma 
permanente, como expressão de sua inserção histórica. Daí a ênfase em 
seu dinamismo próprio, criando inclusive espaços outros de acolhimento e 
de promoção de direitos, atentos à necessidade de fala, de escuta, de 
diálogo, e de canais de expressão. Este dinamismo é próprio da vida. 
(MELO 2005, p. 60) 
 

A justiça deve buscar adequação frente às necessidades, uma vez que a 

Justiça Restaurativa passa a ser um meio para alcançar resultados mais efetivos de 

restauração, ressocialização, pacificação e equilíbrio social. 

Portanto, existem grandes diferenças entre as duas formas de Justiça, na 

medida em que a Justiça Restaurativa está focada na situação da vítima, na 

conscientização do infrator, e não exclusivamente na punição daquele que 

ocasionou o ato. Dessa forma, o processo restaurativo se trona mais eficaz que o 

tradicional. 
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3.2. PRINCÍPIOS 

 

Após a contextualização das diferenças com distintos autores, cabe 

apresentar os princípios da Justiça Restaurativa, observando-se que está se 

preocupa com a restauração e reintegração de ambas das partes (vítima e ofensor), 

além do bem estar de todos, ou seja, a procura de equilíbrio de todos os envolvidos.   

Zehr traz cinco princípios ou ações chaves: 

 

1. Focar os danos e consequentes necessidades da vítima, e também da 
comunidade e do ofensor. 
2. Tratar das obrigações que resultam daqueles danos (as obrigações dos 
ofensores, bem como da comunidade e da sociedade). 
3. Utilizar processos inclusivos, cooperativos. 
4. Envolver a todos que tenham legítimo interesse na situação, incluindo 

vítimas, ofensores, membros da comunidade e da sociedade. 
5. Corrigir os males. (ZEHR 2012, p. 43 -44) 

 

Ou seja, para o autor é necessário focar nos danos e, consequentemente, nas 

necessidades, tanto da vítima, quanto da comunidade e do ofensor, tratando-se das 

obrigações que resultam dos danos através de processos inclusivos e coorporativos, 

isto é, envolvem todos que tenham interesse de alguma forma na situação ocorrida, 

para então corrigir os males. 

Ainda, Zehr reproduz esses princípios dentro de uma roda, como esta abaixo: 

 

 
Figura 1: Zehr pag. 45, 2012 

 



30 
 

 
 

No centro está o foco principal “corrigir danos e males”, os raios representam 

um dos princípios citados acima, com o principal intuito que é o respeito por todos. 

Para Froestad e Shearing, as práticas restaurativas devem aderir mais 

fortemente aos seguintes princípios elencados abaixo: 

 

 Focalizar a atenção nas opções para a paz futura mais do que em 
questões de restauração ou reintegração 

 Estender os canais para a indicação de “casos” para além do sistema 
de justiça criminal 

 Forjar uma ligação mais forte entre a administração de conflitos 
individuais e a abordagem de problemas genéricos 

 Organizar processos restaurativos de tal modo que as 
responsabilidades, os recursos e o controle são levados do profissionalismo 
restaurativo patrocinado pelo Estado para as comunidades locais e para os 
leigos 

 Estabelecer regras, procedimentos e mecanismos de exame que são 
necessários para assegurar que a prática local respeite os valores centrais 
da justiça restaurativa. (FROESTAD e SHEARING 2005, p. 91) 

 

Para Froestad e Shearing, os princípios dizem respeito ao passo a passo para 

o desenvolvimento da Justiça Restaurativa, buscando organizar o processo com o 

principal foco de responsabilizar, estabelecendo-se regras. 

CARAVELLAS (2009, pag.123) identifica alguns princípios da Justiça 

Restaurativa. 

a) Não Punição e Reparação do Dano, em que não se busca a pena do 

infrator, mais sim a responsabilização e a conscientização, para que este repare o 

dano causado, que podem ser materiais, morais ou emocionais. 

b) Voluntariedade, na medida em que ambas das partes, tanto o ofensor, 

quanto a vítima, devem ter adesões voluntárias, assim como ter orientação do 

procedimento, objetivos e convencidos a buscar essa forma de solução, mas jamais 

poderão ser induzidos ou pressionados. 

c) Responsabilidade Ativa, visto que o reconhecimento da 

responsabilidade pelo infrator é o primeiro passo para se chegar ao acordo 

restaurativo, já que ele também participa de sua elaboração e contribui diretamente 

para a busca de soluções para o conflito. É um encontro que se traduz de maneira 

voluntária com a vítima, em que se conhece a forma de como a vítima foi afetada 

pelo crime, compartilhando a sua dor, nascendo a partir daí o esforço para reparar o 

prejuízo, após um plano de ação. 
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d) Participação da Comunidade, pois além da participação das partes 

diretamente envolvidas, há também a presença no círculo restaurativo dos 

facilitadores, das pessoas da comunidade previamente treinadas para conduzir os 

trabalhos, além dos apoios levados pelas partes, que podem ser familiares, amigos, 

vizinhos, advogados, professores, psicólogos, enfim, qualquer pessoa em quem a 

vítima e o ofensor confiem e que considerem importantes na discussão do problema.  

e) Dialogo e respeito mútuo, pois o procedimento é oral e baseia-se no 

diálogo de todos os envolvidos. Todos dão suas versões sobre o fato, apontam 

possíveis causas do conflito, descrevem como foram ou estão sendo afetados, 

procurando ajudar na elaboração de um plano de ação, visando à restauração das 

relações afetadas e reparação dos danos. 

 

3.3. PROCEDIMENTO 

 

Cabe agora analisar a aplicação do procedimento restaurativo em alguns 

casos, uma vez que se trata de um trabalho que envolve consenso e voluntariedade, 

isto é, deve ser consciente e voluntário por ambas das partes. 

Segundo Zehr: 

 
O primeiro passo na justiça restaurativa é atender às necessidades 
imediatas, especialmente as da vítima. Depois disso a justiça restaurativa 
deveria buscar identificar necessidades e obrigações mais amplas. Para 
tanto o processo deverá, na medida do possível, colocar o poder e a 
responsabilidade nas mãos dos diretamente envolvidos: vítima e o ofensor. 
(ZEHR, 2008, p.192) 
 

Atendendo a essas primeiras necessidades, o facilitador pode dar 

continuidade e andamento para a resolução do conflito. 

Caravellas (2009, pag.126) apresenta uma aplicação da Justiça Restaurativa 

chamada círculo restaurativo. 

Segundo Caravellas (2009, pag. 126), é feito um pré-círculo, momento em 

que os envolvidos são orientados sobre o procedimento e, após o infrator admitir sua 

responsabilidade, ambas as partes são consultadas e manifestam sua concordância. 

O círculo propriamente é conduzido por facilitadores treinados que dirigem os 

trabalhos, garantindo-se que todos falem e ouçam. Em um novo encontro 

juntamente com seus apoios é realizado debate em busca da conscientização do 

infrator referente ao dano causado à vítima por essa conduta criminosa. A partir 
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desse momento buscam-se formas de reparar estes danos causados. Todo esse 

trabalho tende a esclarecer as causas do conflito, abrindo-se caminhos para que 

possam ser combatidas. Ao final, elabora-se um plano de atuação que estabelece 

obrigações razoáveis e exeqüíveis, sendo assinado por todos. Na maioria dos 

casos, esses dois encontros são suficientes para a elaboração do plano, mas se 

necessário, outro círculo pode ser agendado, até mesmo com participação de novas 

pessoas. 

Motta diz que: 
 
A prática em Justiça Restaurativa, através do circulo restaurativo, pode ser 
sistematizada, de forma geral, em três etapas: a) Momento da compreensão 
mútua; b) Momento da responsabilização; e c) Acordo. Cada etapa pode ser 
iniciada com o coordenador fazendo uma pergunta-chave aos participantes. 
No primeiro momento, então, pergunta-se a um deles e em seguida, o outro 
participante expressa o que entendeu sobre a resposta dada, até que o 
primeiro confirme ter sido bem entendido. A mesma pergunta é feita ao 
segundo participante, e o procedimento será idêntico ao anterior. Quando 
se percebe que todos foram entendidos corretamente, passa-se para o 
momento da responsabilização. Nesta etapa, o coordenador pode 
perguntar, por exemplo, sobre as motivações ou necessidades no momento 
em que agiram na situação conflituosa em jogo. Assim como na primeira 
etapa, busca-se a verificação entre os participantes, do entendimento de 
suas razões, suas mobilizações na ação. Pede-se que eles repitam o que o 
outro disse. Ao fim desta fase, com os entendimentos positivados, passa-se 
à etapa final, a do acordo. Nesta fase, o coordenador pode perguntar o que 
eles têm para oferecer ou para pedir, um ao outro. E neste momento do 
encontro, todos devem oferecer algo que contribua para o sucesso do 
acordo, responsabilizando-se pelo sucesso. (MOTTA 2010, pag.28) 

 

Conforme Motta, para prática da Justiça Restaurativa é necessário seguir o 

procedimento, obedecendo-se o momento da compreensão mútua da 

responsabilização, o acordo, bem como o consenso entre as partes. 

Achutti (2014, pag.77-81), traz as principais práticas restaurativas, mas isso 

não impede o surgimento de novos modelos, assim como a adequação e 

modificação daqueles que já existem. Nesse contexto o autor selecionou os 

seguintes: “Apoio à vítima”, “Mediação vítima-ofensor”, “Conferência restaurativa”e 

“Círculo de Sentença e cura”. 

Cabe analisar uma a uma na visão do autor. Então vejamos, inicialmente, o 

“Apoio da Vítima”, como o próprio nome já diz, é uma sistema de atenção às vítimas, 

demonstrando-se a vítima e a comunidade que existe um interesse público com a 

situação da vítima, devendo, portanto, ser o primeiro e o mais importante a ser 

trabalhado, podendo-se trazer o máximo possível de restauração para a vítima. Em 

outro momento, tem-se a “Mediação vítima-ofensor”, que, por sua vez, terá início 



33 
 

 
 

com um convite do mediador aos envolvidos, com o principal objetivo de buscar uma 

reparação, compensação ou a restituição para a ofensa gerada, sendo necessário 

esclarecer que o facilitador não proporá qualquer acordo, tampouco forçará 

determinado entendimento entre as partes, buscando apenas viabilizar um diálogo 

entre as mesmas. 

 A terceira prática na visão de Achutti (2014, pág. 79) diz respeito à 

“Conferência restaurativa”, versando o autor sobre o encontro entre a vítima, o 

ofensor e os integrantes das comunidades de apoio, cujo foco é encontrar uma 

solução construtiva para os problemas, bem como para os danos causados pela 

ofensa. 

Segundo o autor, a quarta prática está vinculada ao “Círculo de Sentença e 

cura”, que, de acordo com Achutti (2014, pág. 79), está fortemente ligada às 

tradições indígenas das tribos do Canadá e dos EUA, podendo ser realizadas de 

duas formas, quais sejam, a primeira pela via “círculo de cura”, que busca restaurar 

a paz na comunidade vitimada pela ofensa, ao passo que a segunda diz respeito ao 

“círculo de sentença”, trazendo a ideia de comunidade de cojulgamento. Os dois 

modelos envolvem a comunidade e visam restaurar a paz, mas para que funcionem 

é necessário que a comunidade tenha fortes vínculos, sendo ativos, o que a 

sociedade urbana atual não tem. Portanto, dificilmente poderá ser usada nas 

sociedades urbanas atuais. 

O autor Achutti (2014, pág. 80) traz ainda outras práticas, como o “Comitê da 

paz”, que busca resolver disputas particulares na comunidade, envolvendo toda a 

comunidade no processo de reconciliação, os “Conselhos de Cidadania”, também 

conhecido como conselhos comunitários de cidadania, onde através de encontros 

com condenados por pequenos delitos busca a negociação de uma maneira de 

reparar o dano causado, podendo ser um pedido de desculpa, além dos “Serviços 

Comunitários”, desde que sempre que possível a prestação comunitária seja fruto de 

deliberação das partes do processo. 

Mas, para que esse processo ocorra de uma forma produtiva, Salm e Stout 

(2011, apud Salm e Leal, 2012, p. 208 a 209) apontam cinco principais pontos para 

se alcançar o processo restaurativo: 
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a) O conflito como uma oportunidade criativa: visa à possibilidade de 

integração e aprendizagem com a dessemelhança, cuja intenção não é acabar com 

o conflito, mas trabalhar e encarar estes conflitos. 

b) Um segundo princípio para guiar as práticas restaurativas é a Justiça como 

processo criativo, visando o rompimento do monopólio que diz que o direito é quem 

decide, abrindo a possibilidade de decisões e construções de soluções dialogadas a 

partir da coaprendizagem frisada no principio anterior.  

c) Em terceiro, o princípio atinente à ação curativa, que altera o foco de 

atuação e preocupação, não focando tanto no autor, mas nas relações comunitárias 

que foram quebradas, assim como as consequências da ação. É uma busca para 

descobrir o que levou tal indivíduo a romper com a comunidade.  

d) Um quarto elemento principiológico seria a responsabilidade holística, que 

concebe a elevação de responsabilidade do indivíduo pelo fato que cometeu, não 

em face do Estado ou da norma, mas sim das relações comunitárias, incluindo seres 

diretamente e também os indiretamente envolvidos, que foram afetados material ou 

simbolicamente. 

e) Como último elemento, tem-se a construção da comunidade, que remete 

aos diversos outros princípios acima, denotando a importância da acepção 

comunitária da vida em sociedade, a construção mútua de aprendizagem, 

mostrando-se mais uma vez a importância do potencial construtivo e transformativo 

que surge da participação social a partir da multidimensionalidade humana calcada 

no diálogo. 

É importante ressaltar que não se deve entender que a Justiça Restaurativa 

segue um modulo exato e, diante disso, o resultado será o esperado, devendo ser 

pensado como um processo de construção cultural, política e social, que em grande 

medida requer tempo e capital humano, buscando o melhor, tanto para vítima, como 

para o ofensor. 

Segundo Bianchini (2012, p.94), no âmbito nacional foi desenvolvida a 

implementação de um projeto de lei 7.006 de 2006, que tramitou na Câmara dos 

Deputados, junto à comissão da constituição e justiça, mas que acabou sendo 

arquivado, tal projeto em seu art. 2º resume o procedimento da Justiça Restaurativa:  

 
Art. 2º Considera-se procedimento de Justiça restaurativa o conjunto de 
práticas e atos conduzidos por facilitadores, compreendendo encontros 
entre a vítima e o autor do fato delituoso e, quando apropriado, outras 
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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. 

 

Apesar de que muitos autores e o projeto acima passarem praticamente uma 

receita de como deve ser o procedimento da aplicação da Justiça Restaurativa, 

existe uma discussão enorme sobre em que casos a Justiça Restaurativa pode 

atuar. Vejamos o que diz Jaccoud: 

 
Um dos debates mais vibrantes sobre as vítimas e a justiça restaurativa diz 
respeito à aplicação das práticas restauradoras nos casos de crimes graves 
e nos crimes marcados por um forte desequilíbrio de poder (incesto, 
agressão sexual, ataque racista, principalmente a violência conjugal). Os 
movimentos de promoção dos direitos e dos interesses das vítimas não 
aceitam a ideia de que os programas de justiça restaurativa se abram para 
as situações que envolvam traumatismos graves ou crimes, que nomeia 
como relacionais (crimes, como a violência conjugal ou o incesto, que 
acontecem entre pessoas que se conhecem). Vários argumentos são 
apresentados para excluir estas situações dos programas de justiça 
restaurativa: a reintegração é impossível em casos onde as consequências 
são irreparáveis (sobretudo mortes); uma reunião entre um agressor e uma 
vítima corre o risco de revitimizar as vítimas; em alguns casos, os 
desequilíbrios de poder são muito grandes e não podem ser postos entre 
parênteses durante o processo restaurativo, correndo o risco de agravar 
mais as consequências do que solucioná-los; os crimes graves não podem 
ser submetidos aos processos restaurativos porque requerem uma 
intervenção punitiva controlada pelo estado, sem a qual a violência se torna 
banalizada. Estes argumentos deixam subentendido que a justiça 
restaurativa é considerada como uma forma de justiça mais amena, 
informal, que se revela não apropriada nos casos que requerem uma forte 

reprovação por parte do estado. (JACCOUD p. 174) 

 

A não utilização da Justiça Restaurativa em casos graves, como relatados 

pelo autor a cima (como estupro, assassinato, etc.), segundo Jaccoud (, p. 175), não 

é unânime, visto que na nova Zelândia, Canadá e EUA a Justiça Restaurativa é 

utilizada nos casos mais gravosos, onde as vítimas devem participar 

voluntariamente, sendo evidente que podem se retirar do processo a qualquer 

momento e, sobretudo, elas devem se beneficiar dos serviços de apoio, antes, 

durante e depois do processo. O agressor deve reconhecer sua responsabilidade, 

cabendo ressaltar que não há empecilhos para a aplicação da Justiça Restaurativa 

em casos de maior complexidade e gravidade, exigindo-se, porém, maior preparo 

por parte dos facilitadores. 
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4. JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL 

 

As autoras Varela e Sasazaki consideram como surgimento da Justiça 

Restaurativa, no Brasil, o ano 2004. 

 
Esse conceito foi aplicado inicialmente, no Brasil, em 2004, pelo Ministério 
da Justiça, que criou o projeto “Promovendo Práticas Restaurativas no 
Sistema de Justiça Brasileiro”, lançando, na época, três projetos-piloto em 
locais diferentes: no Juizado Especial Criminal do Núcleo Bandeirantes, em 
Brasília, no Distrito Federal; na Vara da Infância e da Juventude de Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul; e na de São Caetano do Sul, em São Paulo. 
(VARELA e SASAZAKI 2014, p. 2) 

 

Esse sistema pode atuar em qualquer tipo de caso, de qualquer natureza, em 

qualquer gravidade, em conflitos intersubjetivos relacionais, em conflitos 

disciplinares, bem como os conflitos criminais, pouco importando se envolvem 

adultos ou adolescentes, incidindo em conflitos criminais de menor e maior potencial 

ofensivo. Em alguns países em que a Justiça Restaurativa já está mais disseminada 

é percebida sua eficácia nos crimes de maior potencial ofensivo. 

Já para Aguinsky e Capitao: 

 
A justiça restaurativa indica a possibilidade de avançar na qualificação do 
atendimento socioeducativo, apresentando pressupostos teórico 
metodológicos e éticos que questionam os paradigmas existentes. No seu 
bojo, erguem-se possibilidades de construção social de respostas, no 
âmbito das políticas públicas, que se materializem em práticas institucionais 
que concretizem o paradigma da garantia de direitos aos adolescentes, 
autores de ato infracional, em cumprimento de medida privativa de liberdade 
e, também, de alternativas para esta privação. (AGUINSKY e CAPITAO 
2008, p. 262) 
 

Essa necessidade de haver a quebra de paradigmas dos modelos antigos se 

efetivou, visto que não trazem uma solução eficaz, mas sim paliativa. Veja que a 

cada ano que passa as cadeias estão mais lotadas e cada vez mais pessoas 

cometendo de maneira reiterada o mesmo crime, confirmado por vários autores.  

No mesmo pensamento Tejadas (2008, p. 286-287) discorre que “A inovação 

do paradigma da garantia de direitos impõe a subversão dessa ótica. Desafia a 

pensar outras práticas que articulem responsabilização com cidadania”. 

Portanto, é uma justiça que busca a conscientização da cidadania, isto é, 

trabalha a consciência do individuo, não se tratando de uma ação que busca 

soluções através de represálias, atingindo o medo do indivíduo, como no caso da 

Justiça Retribuía, mas sim busca a solução atingindo o entendimento do indivíduo 



37 
 

 
 

pelas circunstâncias e, desta forma, o ofensor passa a entender a razão pela qual 

aquilo não pode voltar a se repetir. 

A adesão pela Justiça Restaurativa deve ser voluntária, sendo que ambas as 

partes podem interromper e sair, mas, sobretudo, existe uma ordenação, não se 

tratando de algo largado, devendo se obedecer ao começo, o meio e o fim, para que 

se chegue à solução do litígio com o fortalecimento do respeito, dos valores morais e 

éticos para o convívio social. 

Podemos dizer que a Justiça Restaurativa baseia-se em valores, 

procedimentos e resultados definidos, mas pressupõem a concordância de ambas 

as partes (réu e vítima), isto é, as partes devem concordar, sendo que estes acordos 

devem ser razoáveis, atendendo o princípio da proporcionalidade.  

Segundo Bianchini foram criados diversos projetos pilotos para o experimento 

da Justiça Restaurativa. Exemplo disso ocorre na 3ª Vara Cível do Juizado da 

Infância e Juventude desde 2002: 

 
Em 13 de agosto de 2004 foi fundado o Núcleo de Estudos em Justiça 
Restaurativa na escola Ajuris, um espaço para discussão sobre a matéria. 
Já em março de 2005, pelo programa das Nações Unida para 
Desenvolvimento – PNUD e o Ministério da Justiça foi criado o Projeto 
“promovendo Práticas Restaurativas no sistema de Justiça Restaurativa”, o 
qual passou a incentivar o desenvolvimento da Justiça Restaurativa em 
Porto Alegre. Brasília, São Caetano do Sul e São Paulo. Nas duas últimas, 
atuações é feita principalmente em escolas, sendo que em Porto Alegre o 
trabalho é focado nos casos da Justiça da Infância e Juventude; em 
Brasília, já se prática a Justiça Restaurativa com infratores adultos. É nessa 
fase que se inicia o programa “Justiça para o século 21” que passa a aplicar 
e a divulgar a abordagem em questão. Em 17 de agosto de 2007 foi 
fundado o Instituto Brasileiro de Justiça Restaurativa – IBJR em São Paulo, 
por deliberação na assembleia geral de São Paulo, para ser uma 
associação civil sem fins lucrativos, com diversas finalidades de estudo e 
divulgação da Justiça Restaurativa. (BIANCHINI 2012, pag. 105 e 106) 
 

Portanto, Bianchini entende que os primeiros experimentos da Justiça 

Restaurativa no Brasil ocorreram em 13 de agosto de 2004, quando foi fundado o 

Núcleo de Estudos em Justiça Restaurativa na escola Ajuris, perfazendo um espaço 

para discussão sobre o sistema de Justiça Restaurativa, nos Estados de Porto 

Alegre, Brasília, São Caetano do Sul e São Paulo. 

Já Carvalho traz as primeiras experiências colocadas em prática no Brasil, em 

encontros coordenados por um mediador.  

 

Há um caso recente que ocorreu em uma zona rural aqui do Distrito 
Federal, que era relativamente simples: dois vizinhos que brigavam em 
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relação aos limites da terra ajuizaram um processo que foi resolvido na vara 
cível, confirmado no tribunal, mas depois continuaram a brigar pelos limites 
das águas de uma mina. Aquele conflito terminou desenvolvendo para a 
morte de alguns animais de uma das chácaras, feita supostamente por um 
dos vizinhos, além de ameaças, e decidimos encaminhá-lo para a Justiça 
Restaurativa. A solução foi muito interessante. A equipe entendeu por 
chamar para participar a Agência Nacional de Águas (ANA) e a ONG 
ambiental WWF, que trouxe como sugestão um programa chamado 
apadrinhamento de minas. Então aqueles dois confrontantes terminaram 
fazendo um acordo de proteção pela mina e ficaram plenamente satisfeitos 
com a solução. Tratava-se de um conflito que já estava na Justiça há mais 
de dez anos e que, embora com a solução já transitada em julgado, as 
coisas estavam se encaminhando para um desfecho trágico. Ou seja, a 
Justiça tradicional resolveu apenas um espectro do problema, o jurídico, 
mas as demais questões em aberto continuaram se acumulando, até que foi 
feito esse acordo criativo pelo Programa Justiça Restaurativa do TJDFT. 
(CARVALHO 2014, p. 89) 
 

Caravellas (pag.128, 2009) relata a experiência do Ministério da Justiça, 

através da Secretaria da Reforma do Judiciário, promovendo três projetos pilotos de 

Justiça Restaurativa no Brasil, em Brasília/DF, Porto Alegre/RS e São Caetano do 

Sul/SP, com a criação de círculos restaurativos nas escolas para resolver conflitos 

entre adolescentes. Nesse trabalho, especialistas afirmam que houve diminuição da 

violência. 

Motta relata o seguinte caso: 

 
A experiência na cidade de São Caetano do Sul, São Paulo, demonstra a 
participação ativa da prefeitura no projeto restaurativo. Atores de âmbito 
municipal têm dado suporte aos facilitadores de justiça comunitários e tem 
realizado a divulgação do projeto para todas as Secretarias municipais. A 
promulgação e a existência de outros projetos de Justiça Restaurativa nas 
cidades próximas proporcionam o surgimento da cultura de gestão de 
conflitos de forma restaurativa, da parte da própria população, que por fim, 
ajuda na solidificação do projeto. Há curso de formação em extensão em 
justiça restaurativa e o incentivo a cursos de formação na área, por parte 
dos coordenadores do projeto, o juiz Eduardo Rezende Melo e Egberto de 

Almeida Penido. (MOTTA 2010, pag. 37) 

 

Além desses, em São Paulo foi desenvolvido pela COORDENADORIA DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE, e também pelo Estado, o projeto denominado como 

JUSTIÇA E EDUCAÇÃO EM GUARULHOS E HELIÓPOLIS. Esse projeto foi 

apresentado à comunidade em 2006, onde foram desenvolvidas inúmeras oficinas e 

trabalhos em volta da Justiça Restaurativa, ocasião em que a equipe técnica 

concluiu:  

 

O Na contrapartida das ações marcadamente punitivas que historicamente 
foram construídas nesta área de atendimento á infância e juventude com 
envolvimento infracional, a Justiça Restaurativa trouxe elementos 
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importantes para a análise e construção de um novo paradigma, ainda que 
mais restrito ao campo teórico. As avaliações dos técnicos envolvidos na 
execução do Projeto de Justiça Restaurativa, as quais têm o objetivo de 
implementar e de ampliar a atuação, estão avançando em propostas de 
execução de círculos restaurativos em casos de adolescentes internos, a 
exemplo do que ocorre no Rio Grande do Sul, restringindo, numa primeira 
etapa, àqueles passíveis de intervenção em internação provisória. A 
problematização de nossa prática profissional possibilitada com a 
introdução na rotina de trabalho de organização de palestras, participação 
dos técnicos em eventos externos, aproximação e articulação com a rede 
de atendimento e o novo paradigma proposto na Justiça Restaurativa, foram 
fatores preponderantes para consolidar uma visão que compreende as 
limitações da institucionalização total e maior investimento teórico-político-
metológico em buscar alternativas que garantam aos adolescentes o direito 
à vida social e comunitária.  

 
No Estado de Rio Grande do Sul, mais especificamente do município de Porto 

Alegre, ocorre o projeto JUSTIÇA PARA O SÉCULO 21, criado em março de 2005. 

O projeto promove as práticas restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro, com o 

intuito central nos processos judiciais da 3ª Vara, sendo referência nos estudos e 

práticas inspiradas pelo novo modelo de Justiça. Expandiu a difusão e aplicação da 

Justiça Restaurativa ao atendimento técnico dos adolescentes infratores, ou seja, 

segundo os autores, este projeto 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. O projeto é voltado principalmente para: 

 
[...] na rede de atendimento ao adolescente em conflito com a lei a partir do 
Sistema de Justiça, mas estabelece parcerias de forma que amplia sua 
abrangência, produzindo repercussões no âmbito de outras políticas como 
as de Segurança, Assistência, Educação e Saúde. 
 

Foi Implementado no ano de 2005, na 3ª Vara da Infância e da Juventude da 

capital o chamado Projeto Justiça para o Século 21, sendo articulado pela 

Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Possui três principais objetivos: 

 
- Qualificar a execução das medidas sócio educativas no Juizado da 
Infância e da Juventude de Porto Alegre, no âmbito do processo judicial e 
do atendimento técnico, mediante os princípios e métodos da Justiça 
Restaurativa; 
- Contribuir com a garantia dos direitos humanos e com a prevenção da 
violência nas relações em que os adolescentes em atendimento tomam 
parte; 
- Sistematizar e difundir a metodologia necessária à implantação da Justiça 
Restaurativa no Sistema de Justiça da Infância e da Juventude, e nas 
demais políticas públicas. 
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Esse trabalho tem ganhado campo dentro da Justiça nesse Estado, trazendo 

uma verdadeira conscientização para os envolvidos. Veja o depoimento de um 

adolescente que ocasionou o dano: Adolescente “(...) eles querem é que tu te 

conscientize mesmo para não fazer de novo”. 

No Paraná, esse tema é tímido, ainda pouco falado, sendo mais investigado 

pelo Núcleo de Justiça Restaurativa em Caxias do Sul, mas ainda pouco se tem 

sobre. Após uma busca assídua na internet, foi localizado um caderno referente a 

Justiça Restaurativa e a Socioeducação “CADERNOS DE SOCIOEDUCAÇÃO 

PARANÁ – 2015”. Este material se encontra no apêndice 01 deste trabalho, 

disponível em 

http://www.dease.pr.gov.br/arquivos/File/justica_restaurativa_e_a_socioeducacao.pd

f, em 12/08/2016. 

O atual governador Carlos Alberto Richa, juntamente com a vice-governadora 

Cida Borguetti e o secretário do estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, 

apresentam determinado caderno, sendo que tal projeto é embasado na lei nº 

12.594/12, art. 35, no ECA, vejamos o que diz a proposta: 

 

Propõe-se, com isto, trabalhar com a noção de consequência dos atos e a 
Justiça Restaurativa traz a perspectiva de corresponsabilidade do 
adolescente, da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público, tal como preconizado pelo ECA, em promover a restauração de 
vínculos e a cultura da paz e não violência. (ECA, p. 18) 

 

Também resta apresentada a missão desse projeto: 

 

• Ter como referencial de ação as práticas restaurativas, neutralizando e/ou 
minimizando a intervenção formal do Estado; 
• Utilizar uma metodologia pluridisciplinar que possibilite vias alternativas de 
resolução do conflito; 
• Agir por meio da escuta compassiva, da mediação vítima – ofensor e dos 
círculos restaurativos; 
• Facilitar o entendimento entre os envolvidos; 
• Promover a restauração, apoio e reparação da vítima e do ofensor; 
• Responsabilizar o ofensor pelos seus atos em relação à vítima e à própria 
comunidade; 
• Apoiar e controlar o cumprimento do acordo firmado pelas partes no 
círculo restaurativo. (ECA, p. 40) 

 

O governador propõe com esse trabalho que o Estado do Paraná crie Núcleos 

Regionais de Justiça Restaurativa, articulando servidores da socioeducação, 

promotores de justiça, magistrados, entre outros atores engajados com o tema. E 

http://www.dease.pr.gov.br/arquivos/File/justica_restaurativa_e_a_socioeducacao.pdf
http://www.dease.pr.gov.br/arquivos/File/justica_restaurativa_e_a_socioeducacao.pdf
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conclui que se faz necessário o compartilhamento de experiências, revelando-se os 

avanços e desafios na temática, incentivando novas experiências, sem, por outro 

lado, impor sua aplicação de modo fechado ou de forma reducionista. Como dito 

acima, algo tímido, que está sendo iniciado, mas com grandes chances de crescer. 

Assim, conforme afirma Daniel Achutti: 

 

“E essa construção ainda em aberto e em constante movimento é, 
paradoxalmente, um importante ponto positivo da justiça restaurativa, pois 
não há um engessamento de sua forma de aplicação e, portanto, os casos 
padrão e as respostas receituário permanecerão indeterminados, na busca 
de adaptação a cada caso e aos seus contextos culturais”. (ACHUTTI 2014, 
p. 64): 

 

Trata-se de um instituto que ainda se encontra em andamento, em que é 

possível adequar diferentes técnicas de Justiça Restaurativa, seus valores, além de 

criar àquela que verdadeiramente se adeque a cada sociedade. 
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5. CONCLUSÃO  

 

Neste estudo acadêmico, restou esclarecido que a Justiça Restaurativa tem 

ganhado lentamente esse cenário, mais especificamente quando se trata da busca 

pela resolução dos conflitos e as situações de violência de uma forma menos 

punitiva. Foi demonstrado esse caminho, essa conquista que vem proporcionando 

um resultado bom para ambos os envolvidos, tanto para a vítima, quanto para o 

infrator, pois é através de um encontro entre vítima e ofensor que é possível verificar 

a melhor solução para o litígio, sendo considerado um instrumento mais justo e 

humano de tratamento de conflitos interpessoais. 

Apesar de todas as vantagens apresentadas, tem-se uma quebra de 

paradigma, eis que diz respeito a algo novo, um experimento, que, por essa razão, 

deve ser estudado com cautela e controle, devendo sempre estar monitorado e 

avaliado, com rigor científico. 

Diante desse cenário, cabe ressaltar que a Justiça Restaurativa deve seguir 

ou construir-se visando uma Justiça Restaurativa brasileira e latino-americana, 

sendo essa trabalhada em cima das nossas verdades, do momento real que está 

sendo vivenciado pela sociedade e, portanto, deve ser considerada a nossa 

criminalidade, retratando-se a sociedade, a cultura e os costumes, sobretudo o 

passado onde este foi organizado através de uma ordem injusta, vingativa e 

violenta, ou seja, buscando-se sempre compensar, punir e intimidar o ato do 

criminoso, deixando de lado a vítima. 

Não é segredo para ninguém que o atual sistema criminal brasileiro (Justiça 

Retributiva) não consegue recuperar o agressor, sendo inúmeros os casos de 

reincidentes e, diante disso, é gritante a necessidade de mudança, pois, trata-se de 

um sistema em falência, o que nos faz acreditar no ditado popular “...prisão, escola 

para bandido...”. Outra situação é a grande demanda, sendo gigantesca a 

necessidade de haver mais presídios, uma vez que o crescimento da violência e da 

criminalidade tem aumentado dia após dia, continuando obsoleto e ineficaz, sendo 

certo que a criminalidade dobrou e continua a expandir, aumentando-se a cada dia, 

gerando a descrença nas instituições brasileiras, ocasionando uma sensação geral 

de insegurança. 
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Tomando esses cuidados, será possível mudar essa visão, promovendo os 

direitos humanos, a cidadania, a inclusão e a paz social, com dignidade.  

Dessa forma conclui-se que a Justiça Restaurativa surgiu não para substituir 

a Justiça Retributiva (atual), mas atuar de forma complementar, ou seja, 

possibilitando outros caminhos além da punitiva e, sendo assim, a Justiça 

Restaurativa contribui de maneira a facilitar e beneficiar demasiadamente o âmbito 

jurídico brasileiro. 
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