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Que a luz do amor brilhe através de mim”. 
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RESUMO 
 

A análise deste estudo acadêmico contempla a questão da justiça restaurativa e a 
pratica da circularidade no sistema judiciário brasileiro. Este elemento, embora não 
seja um instrumento tão atual, passou a ganhar mais relevo nos últimos anos, visto 
que o Poder Judiciário não possui condições para a análise de todas as 
controvérsias que são submetidas ao seu crivo. Além do mais, visa à implementação 
do diálogo, de modo que as próprias partes possam verificar qual é a melhor forma 
de solucionar o conflito de interesses, o que contribui sobremaneira para que haja 
um entendimento pacífico, além de se mostrar mais fácil a reinserção do ofensor e 
da vítima no contexto social. Em que pese ser um procedimento sigiloso, é certo que 
é aberto a todos aqueles que possuem determinado interesse com a resolução do 
acontecimento, como os familiares e determinado representante da comunidade. 
 

Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Círculo Restaurativo. Paz Social.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Considerando a sobrecarga que assola o Poder Judiciário, em função do 

número de demandas que são aforadas cotidianamente, os métodos alternativos 

para a solução de conflitos vêm se tornando um meio hábil e considerável para 

trabalhar a responsabilização na solução de controvérsias, tomando, assim, grandes 

proporções no âmbito judiciário brasileiro. 

Tal fato pode ser facilmente visto após a promulgação do novo Código de 

Processo Civil, que elencou o procedimento da mediação antes que a controvérsia 

seja submetida à análise do Poder Judiciário, possibilitando que as partes, de 

maneira consensual, possam solucionar o conflito sem que o Estado Juiz intervenha. 

Em 31 de maio de 2016, surgiu a Resolução 225, que dispõe acerca da 

Política Nacional de Justiça Restaurativa, atuando, da mesma forma, na seara do 

Poder Judiciário, perfazendo mais um método alternativo para a solução de 

controvérsias. 

Não sendo o Direito um sistema estático, mudanças são necessárias, 

especialmente quando se trata da busca do aperfeiçoamento, dando o necessário 

suporte pela justiça para aqueles que necessitam. 

Entretanto, para que as práticas que dizem respeito à Justiça Restaurativa 

sejam aplicadas de maneira eficaz, torna-se necessário que os profissionais 

responsáveis pela condução deste ofício sejam adequadamente capacitados, 

analisando cada caso de maneira singular, de modo que esta forma alternativa traga 

benefícios efetivos, tanto para as partes quanto para o Poder Judiciário, não 

devendo resultar em mais uma etapa de morosidade para o processo, mas ao 

contrario, que traga celeridade ao sistema judiciário. 

Nessa perspectiva, justifica-se a realização deste trabalho acadêmico, 

possibilitando a delimitação da Justiça Restaurativa, especialmente no que tange a 

construção de uma solução mais eficiente no âmbito forense. Para tanto, este 

estudo será desdobrado em cinco capítulos. 

Os dois capítulos iniciais foram desenvolvidos, objetivando proporcionar 

elementos introdutórios à presente pesquisa acadêmica dentro dos quais foram 

trabalhados a síntese histórica e conceito. 

Posteriormente, será abordada no capítulo três a questão da circularidade 

na resolução de conflitos, trazendo à luz os diferentes conceitos do círculo 
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restaurativo, além dos aspectos procedimentais, vinculando-se, neste particular, as 

fases que abrangem o círculo restaurativo, a preparação, as partes, o local, o 

acolhimento, a identificação de sentimentos e necessidades, além do sigilo. 

No capítulo quatro será pontuada a instituição da prática restaurativa, seus 

instrumentos e ferramentas, o contraponto e compatibilidade com a Justiça Comum, 

verificando ao final, sua contribuição para a paz social, além de decisões pátrias que 

já fizeram menção à Justiça Restaurativa. 

Finalmente, no capítulo cinco será demonstrada a conclusão do trabalho em 

relação a Justiça Restaurativa no Direito Brasileiro. 
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2 ASPECTOS GERAIS ACERCA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 
 

Este capítulo abrangerá alguns aspectos gerais dentro da justiça 

restaurativa, pontuando a análise histórica, bem como a conceituação sobre o tema. 

 

2.1 ANÁLISE HISTÓRICA  

 

Merece destaque o fato de que a justiça restaurativa não diz respeito a um 

fenômeno atual, vez que remonta a antiguidade, mais precisamente quando os 

homens se reuniam em cavernas com o intuito de conversar e solucionar 

determinados conflitos existentes, segundo Braga (2014, p. 23). Obviamente, nesta 

época, não havia o modelo de Estado atual, no qual há uma série de regramentos 

jurídicos aptos a apenar o ofensor, o que instigou a população a exercer essa breve 

prática de justiça restaurativa. 

De acordo com Ortegal (2006, p. 12), “Nas comunidades nativas de 

territórios colonizados, a presença de práticas restaurativas devia-se, 

principalmente, a uma concepção de justiça distinta da punição baseada 

essencialmente na privação de liberdade [...]”, que, por sua vez, mostra-se 

manifestamente utilizadas pelas sociedades atuais, levando-se em consideração o 

poder punitivo do Estado. 

Conforme Elenice da Silva (2017, p. 68) as primeiras notícias acerca da 

Justiça Restaurativa remontam meados de 1970, mais precisamente na região de 

Ontário, no Canadá, atuando em estabelecimentos prisionais, de modo a viabilizar a 

resolução de controvérsias. Assim, é possível delimitar que o Canadá foi grande 

aliado na instituição da prática restaurativa.  

Sobre o tema, Howard Zehr ensina que a instituição da justiça restaurativa 

se efetivou de maneira mais precisa a partir da década de setenta: 

 
Desde os anos 1970 vem surgindo vários programas e práticas em 
centenas de comunidades de vários países do mundo. Com frequência são 
oferecidos como alternativas paralelas ou mesmo no âmbito do sistema 
jurídico vigente. No entanto, a partir de 1989, a Nova Zelândia fez da Justiça 
Restaurativa o centro de todo o seu sistema penal para a infância e a 
juventude. (ZEHR, 2015, p. 12) 
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Aliado a isso, Baquião (2010, p. 17) incrementa que a instituição mais 

incisiva da justiça restaurativa nesta época adveio da ausência de ressocialização 

proveniente da pena entre as décadas de sessenta e setenta, mais especificamente 

nos Estados Unidos. 

No entendimento da autora Aloma Ribeiro Felizardo (2017, p. 90), a Justiça 

Restaurativa foi utilizada pela primeira vez no contexto prático apenas em meados 

da década de noventa, na Austrália, através de Margareth Thorsborne, no âmbito 

educacional. 

De acordo com Howard Zehr (2015, p. 12), a Justiça Restaurativa foi 

instaurada de maneira tímida, posto que albergava apenas crimes de menor 

potencial, tais como assaltos, bem como aqueles efetivados contra o patrimônio. 

Necessitando ampliar o seu contexto, no cenário atual contempla crimes mais 

severos, como o estupro e as mortes automobilísticas, provocadas por embriaguez 

ao volante, de maneira exemplificativa. 

Assim, Braga (2014, p. 24) delimita que a Justiça Restaurativa também foi 

implementada na Nova Zelândia, mais especificamente na década de oitenta, sendo 

que, atualmente, pode ser vista a sua propagação em outros países, como, por 

exemplo, a Argentina, a África do Sul e, ainda, no Brasil. 

No Brasil, há de se destacar que a Justiça Restaurativa foi instituída em 

2005, através da Secretaria da Reforma do Judiciário/Ministério da Justiça, que 

atuou de maneira a promover o projeto nominado como “Promovendo Práticas 

Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”.  

Aloma Ribeiro Felizardo (2017, p. 90) também elenca que Porto Alegre foi a 

primeira cidade a implementar as práticas restaurativas, efetivando-se nos 

ambientes escolares, mediante a campanha “Programa Justiça para o Século 21 – 

Instituindo Práticas Restaurativas”. Posteriormente, mais precisamente em 2006, o 

Estado de São Paulo foi aderindo à prática restaurativa, tendo sido inicialmente 

albergada pelo município de São Caetano do Sul, estando atualmente propagada 

em todo o Estado. 

De acordo com Ortegal: 

 
Entre diversos os países que também vêm adotando a justiça restaurativa, o 
Brasil se destaca, a partir de junho de 2005, quando a Secretaria de 
Reforma do Judiciário do Ministério d Justiça – MJ, em parceria com o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, decidiram 
implementar projetos de justiça restaurativa em três estados da Federação 
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– São Paulo, em São Caetano do Sul; Rio Grande do Sul, em Porto Alegre; 
e Distrito Federal, na cidade do Núcleo Bandeirante. (ORTEGAL, 2006, p. 
15) 

 

Reforçando o tema, Ortegal (2006, p. 13) incrementa que as tribos Maori, 

situadas na Nova Zelândia, podem ser entendidas como sendo o maior exemplo de 

Justiça Restaurativa no contexto histórico, que resultou na insatisfação do modelo 

tradicional de justiça que havia sido instituído no país. 

Nesse passo, importa também esclarecer que de acordo com Baquião 

(2010, p. 15), a Resolução n.º 2002, de 2012, do Conselho Econômico e Social da 

Organização das Nações Unidas, procedeu de maneira a recomendar que todos os 

países adotassem a justiça restaurativa, como forma de solucionar as controvérsias 

locais. 

 

2.2 CONCEITOS 

 

Por se tratar de um instituto novo, a definição da Justiça Restaurativa não se 

mostra totalmente definida. Basicamente, este fenômeno tem o escopo de intervir 

em determinado conflito advindo do crime, de modo que as relações abaladas 

possam ser restauradas, não se exigindo, para tanto, a intervenção do Estado, 

segundo Braga (2014, p. 24). 

Para Pinto (2005, p. 19), “[...] trata-se de um processo estritamente 

voluntário, relativamente informal, com a intervenção de mediadores, podendo ser 

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

resultado restaurativo [...]”, viabilizando-se, assim, a reintegração da vítima e do 

ofensor, no contexto social. 

A Justiça Restaurativa consiste em um método de resolução de conflitos, 

mediante o encontro das partes envolvidas, caracterizando-se pelo fato de 

possibilitar que as mesmas revejam as consequências advindas do evento danoso, 

para que posteriores atos errôneos sejam evitados, de acordo com o entendimento 

de Elenice da Silva (2017, p. 67). 

Conforme entendimento explanado por Marcelo Gonçalves Saliba (2009, p. 

144), a Justiça Restaurativa pode ser entendida como sendo uma das opções 

referente ao sistema penal tradicional, que, sobretudo, não tem o objetivo de mitigar 



12	
	

os reflexos punitivos, em prol aos direitos humanos, bem como à dignidade da 

pessoa humana. 

Howard Zehr define a Justiça Restaurativa da seguinte forma: 

 
Justiça Restaurativa é uma abordagem que visa promover justiça e que 
envolve, tanto quanto possível, todos aqueles que têm interesse numa 
ofensa ou dano específico, num processo que coletivamente identifica e 
trata os danos, necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim de 
restabelecer as pessoas e endireitar as coisas na medida do possível. 
(ZEHR, 2015, p. 54) 

 

A Justiça Restaurativa consiste em uma nomenclatura genérica, que se 

baseia em um método colaborativo para solucionar determinada controvérsia, indo 

além do que a simples punição do agressor, mediante a utilização de diálogos entre 

os envolvidos, conferências, painéis comunitários, assim como os círculos 

restaurativos, de modo que seja dado fim a determinada discussão, sem que, para 

tanto, as partes recorram ao Poder Judiciário, consoante ensinam Marshall, Boyack 

e Bowen (s.d., p. única). 

Ademais, “A Justiça Restaurativa enquanto resposta dada àquilo que se 

convencionou chamar de crime, vai além da questão de ser uma diferente forma de 

reação a este”, conforme Suzuki (2013, p. 24). É, portanto, um instituto importante e 

que demonstra urgência, tendo em vista a atual precariedade que assola o sistema 

da justiça brasileiro. 

Aloma Ribeiro Felizardo traz uma acertada definição acerca da Justiça 

Restaurativa, dispondo ser uma abordagem que objetiva abranger todos aqueles 

que possuem interesse em dada ofensa que tenha ocorrido.  

Para tanto, reúnem-se em círculo, para que através de um processo 

cooperativo, todos possam se expressar: 

 
Justiça restaurativa é uma abordagem que envolve todos aqueles que têm 
interesse em determinada ofensa; reunidos em círculo, criam espaço 
protegido para a auto expressão e, utilizando processos inclusivos e 
cooperativos, identificam e tratam danos e necessidades, bem como 
obrigações deles decorrentes. Envolve, na medida do possível , 
todos os que sofrem o impacto para restaurar os laços de relacionamento e 
confiabilidade social rompidos pelo conflito. É um convite ao diálogo 
respeitoso. (FELIZARDO, 2017, p. 88) 

 

Delimita Elenice da Silva (2017, p. 67) que “[...] a Justiça Restaurativa 

apresenta um conjunto de princípios ordenados, com técnicas e ações para 
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solucionar conflitos, cujo foco está em todos os envolvidos no crime, numa busca 

por reparação e mudança de conduta para o futuro”.  

Portanto, com a implementação da Justiça Restaurativa, torna-se possível 

que diante de uma situação trágica, seja extraída uma nova oportunidade para a 

vida social. 

Ainda sobre o tema, Aloma Ribeiro Felizardo (2017, p. 92) assevera que o 

intuito da Justiça Restaurativa é “endireitar” as coisas, atribuindo-se 

responsabilidade ao agressor, que deverá atuar para que de alguma forma os danos 

possam ser efetivamente reparados. 

A Justiça Restaurativa surgiu com o objetivo de contemplar determinados 

conflitos, que se efetivará mediante um acordo proveniente entre vítima e ofensor, 

viabilizando a conscientização e, consequentemente, a responsabilização de 

determinado ato ilícito. Em que pese ser um procedimento sigiloso, todos aqueles 

que demonstrarem interesse poderão participar, conforme Braga (2014, p. 23). 

Para concluir a Justiça Restaurativa não traz em seu arcabouço apenas um 

conceito aberto, mas, também, dotado de fluidez, na medida em que vem sendo 

modificado com o passar dos anos, de modo a se adequar com as atuais 

perspectivas sociais, conforme as experiências que estão sendo alavancadas 

durante os anos, segundo Tiveron (2009, p. 35/61). 

Ortegal (2006, p. 11) aponta diversas características que facilmente podem 

ser extraídas da Justiça Restaurativa, como, por exemplo: 

 

a) O fato de ser um ato voluntário, visto que as partes que tenham sido 

afetadas por determinada conduta poderão ou não optar pela Justiça Restaurativa, 

já que não diz respeito a um método imposto aos envolvidos; e 

b) Além do mais, é relativamente informal, eis que não há procedimentos 

pré-estabelecidos que devam ser rigorosamente seguidos pelos envolvidos, tal como 

ocorre com a justiça retributiva. 

 

Por sua vez, Moura (2012, p. 25) também elenca as características da 

Justiça Restaurativa, como: 

 

a) A participação ativa dos envolvidos, a resolução da controvérsia com 

vistas a reparar de maneira efetiva o dano; 
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b) O acordo emanado das partes, o ato voluntário das partes; 

c) A reintegração social de ambos os envolvidos (vítima e ofensor); e 

d) O resgate da convivência pacífica. 

 

Feitas essas breves considerações acerca da Justiça Restaurativa, cumpre 

agora trazer os aspectos que dizem respeito aos círculos restaurativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15	
	

3 O CÍRCULO RESTAURATIVO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 

Este tópico abrange o conceito de círculo restaurativo e os seus 

procedimentos. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE CÍRCULO RESTAURATIVO 

 

Importante destacar que os círculos restaurativos fazem parte de uma das 

práticas da Justiça Restaurativa já conceituada anteriormente. Teve origem no 

Canadá, mais precisamente por intermédio das comunidades aborígenes, conforme 

Howard Zehr (2015, p. 70), sendo que, atualmente, possui um âmbito de incidência 

maior, sendo usado também nos processos criminais. 

Segundo entendimento de Kay Pranis, o círculo restaurativo é uma forma de 

aglomerar pessoas, de modo que as mesmas possam se entender mutuamente, 

que, veja-se, não se trata de um fenômeno atual, tendo em vista ser utilizada 

remotamente pelos índios norte-americanos, que utilizavam bastões de fala para se 

comunicar com os demais membros do grupo: 

 
Uma nova forma de congregar as pessoas, chegar ao entendimento mútuo, 
fortalecer relacionamentos e resolver problemas grupais está florescendo 
nas comunidades do Ocidente. Mas essa nova metodologia é muito antiga. 
Ela se inspira, por exemplo, na antiga tradição dos índios norte-americanos 
de usar um objeto chamado bastão de fala, que passa de pessoa para 
pessoa dentro do grupo, e que confere a seu detentor o direito de falar 
enquanto os outros ouvem. Essa antiga tradição se mescla aos conceitos 
contemporâneos de democracia e inclusão, próprios de uma complexa 
sociedade multicultural. (PRANIS, 2010, p. 15) 

 

Já Elenice da Silva ensina: 

 
O círculo é uma forma de estabelecer uma conexão profunda entre as 
pessoas, permitindo-lhes que sejam incluídas, e não excluídas do meio no 
qual vivem. Nesse formato, elas são colocadas sentadas uma ao lado da 
outra, para simbolizar a participação de todos numa liderança 
compartilhada, com igualdade, conexão e responsabilidade. (SILVA, 2017, 
p. 79) 

 

O círculo pode ser entendido como sendo um espaço em que as pessoas 

irão se unir de maneira espontânea, não havendo a menção de culpa para qualquer 
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de seus participantes, posto que cada envolvido assumirá a sua responsabilidade, 

de acordo com  Braga (2014, p. 34). 

Kay Pranis (2010, p. 18/86) salienta que os denominados círculos têm o 

objetivo de reunir pessoas que se tratarão de maneira igualitária, respeitando-se as 

necessidades e as diferenças de cada participante. Mais precisamente, tem o 

objetivo de fazer com que cada participante explane os seus posicionamentos de 

maneira segura, eis que embora sejam responsáveis por suas ações, ninguém irá 

atuar de maneira a desrespeitá-los. 

De acordo com Baquião (2010, p. 41), “O Círculo Restaurativo como o 

próprio nome diz é um encontro para restaurar relações, o procedimento restaurativo 

é um espaço de diálogo e de comunicação, onde as pessoas envolvidas chegam a 

acordos definidos em conjunto [...]”, mediante a ingerência do denominado 

facilitador. 

Para concluir, Oliveira (2009, p. 44) menciona que os círculos de paz 

surgiram no Canadá, bem como nos Estados Unidos, cujo objetivo é fazer com que 

haja uma conexão entre as pessoas, tendo como alvo toda a comunidade. Ademais, 

os tipos de conflitos provenientes dos círculos são aqueles que se mostram mais 

complexos, tendo como resultado esperado o empoderamento da sociedade, 

afastando a ingerência do Estado, além de efetivar, assim, a democracia 

participativa. 

 

3.2 PROCEDIMENTO VINCULADO AO CÍRCULO RESTAURATIVO 

 

3.2.1 Etapas (pré-círculo, círculo e pós-círculo) 

 

Como uma das práticas da Justiça Restaurativa, tem-se a realização dos 

círculos restaurativos que se constituem em três etapas distintas, quais sejam, o pré-

círculo, o círculo e o pós-círculo. De acordo com Elenice da Silva (2017, p. 71), o 

pré-círculo se consubstancia no momento em que os indivíduos estão inserindo-se 

na atividade e, portanto, precisam delimitar o caso, ao passo que o círculo é o 

momento em que há a interação das partes. Já a fase pós-círculo está vinculada ao 

acompanhamento do que foi acordado na fase do círculo, de modo que seja possível 

verificar os resultados obtidos. 
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Baquião (2010, p. 41) explica que os procedimentos dos círculos restam 

iniciados mediante o termo de acordo, que, uma vez preenchido, deve ser assinado 

por todos os presentes, recebendo cada envolvido uma cópia no final.  

Dispensando-se a ingerência da justiça tradicional, o que se pleiteia na 

Justiça Restaurativa é que subsista a reparação do dano, com a consequente 

reintegração social, de acordo com o entendimento de Marcelo Gonçalves Saliba: 

 
O resultado esperado e desejado é a reparação e a reintegração social. 
Reparação dos eventuais danos causados, sejam eles patrimoniais ou 
morais, e reintegração da vítima e delinquente à comunidade, sem estigma 
ou marginalização, com despenalização. A reintegração possibilita a 
devolução da vítima e desviante mais conscientes de seus atos e 
repercussões sociais, diante das discussões realizadas e resolução 
alcançada. (SALIBA, 2009, p. 151) 

 

As decisões sempre serão tomadas mediante consenso, pouco importando o 

momento em que forem instituídas, conforme Kay Pranis: 

 
No Círculo as decisões são tomadas por consenso. Isto não significa que 
todos terão entusiasmo em relação a determinada decisão ou plano, mas é 
necessário que cada um dos participantes esteja disposto a viver segundo 
aquela decisão, bem como apoiar sua implementação. (PRANIS, 2010, p. 
27) 

 

De acordo com Braga (2016, p. 32), eventuais acordos que sejam 

celebrados na Justiça Restaurativa devem ser reduzidos a termo, ser claros e as 

obrigações neles impostas devem ser dotadas de proporcionalidade. 

Assim sendo, verifica-se que na fase pré-círculo haverá o primeiro contato 

entre os participantes, além das partes verificarem todas as nuances que ocorreram 

e ensejaram a controvérsia. Já o círculo somente ocorrerá na hipótese em que o 

autor mencionar ter praticado o dano e será dividido em três momentos 

(compreensão mútua – que tende a decorrer do diálogo, a responsabilização – posto 

que todos irão dialogar, responsabilizando-se pelos seus atos, acordo – momento 

em que serão colocadas as necessidades de cada indivíduo, para que seja possível 

chegar em um consenso). Na fase pós-círculo, é possível verificar entre os 

componentes se o acordo foi devidamente cumprido, bem como se os resultados 

estão sendo satisfatórios, conforme Baquião (2010, p. 43/44). 

Nessa fase poderá haver a necessidade de repensar sobre algum acordo 

que não esteja sendo cumprido, caso isto ocorra e as partes concordem, um novo 
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acordo deve ser reduzido a termo marcando novo encontro de pós-círculo para 

analisar a efetividade dos combinados. 

 

3.2.2 Preparação 

 

No processo de preparação das partes para a instituição do Círculo 

Restaurativo, é possível verificar que os membros que participam são posicionados 

em roda, depositando ao centro um objeto que possa ter um significado relevante 

para o grupo, como por exemplo, um giz em um círculo dentro de uma escola. No 

entendimento de Kay Pranis (2010, p. 25), a forma espacial enseja a possibilidade 

de todos os envolvidos participarem, além de se tratar de maneira igualitária os 

mesmos. 

Segundo Braga (2014, p. 27), este acontecimento “[...] compreende as ações 

que são adotadas antes da realização da prática restaurativa, e têm uma 

importância tão fundamental quanto os atos (conferências, painéis, círculos), tidos 

como o momento crucial do procedimento restaurativo”. 

Conforme leciona Kay Pranis, a preparação diz respeito ao 2.º estágio, visto 

que o primeiro diz respeito à determinação de sua aplicabilidade, que, basicamente, 

consistirá no fato de identificar as partes que irão participar, dentre outros aspectos 

que segue: 

 
2º Estágio: Preparação 
• Identificação das partes que devem participar: Quem sofreu os 
impactos da situação? Quem tem os recursos, habilidades, conhecimentos 
necessários? Quem tem experiência de vida similar que possa representar 
uma contribuição? 
• Familiarizar as partes principais com o processo; 
• Começar a estudar o contexto do problema. (2010, p. 62) 

 

Este estágio é importante, visto que, conforme ensina Braga (2014, p. 27), 

faz-se necessário que haja uma preparação cautelosa, de modo que a aproximação 

entre o ofensor e a vítima possa trazer bons resultados. Para tanto, é viável que haja 

uma análise mais detida dos autos, que normalmente é efetivada mediante 

profissional que não é dotado de capacidades técnicas.  

 

3.2.3 Partes 
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É importante mencionar que o contato com as partes é de grande relevância 

no caso concreto, de modo que além de se conhecer as pessoas envolvidas, ainda 

haja a possibilidade de reconhecer todos aqueles que estão envolvidos, conforme 

Braga (2014, p. 28).  

Para Howard Zehr, mais precisamente no âmbito da Justiça Restaurativa, há 

uma manifesta ampliação nos círculos dos interessados, posto que abrangerá todos 

aqueles que se mostram interessados para a solução do caso. Entretanto, sem 

dúvidas, há de se tratar de maneira especial a vítima: 

 
A Justiça Restaurativa expande o círculo dos interessados no processo 
(aqueles que foram afetados ou têm uma posição em relação ao evento ou 
caso) ampliando-se para além do Estado e do ofensor a fim de incluir 
também aqueles diretamente vitimados e os membros da comunidade. 
[...] 
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. (ZEHR, 2015, p. 
27/28) 

 

De acordo com Marcelo Gonçalves Saliba (2009, p. 151), “No processo 

restaurativo há o encontro da vítima com o desviante e a comunidade, num processo 

de inclusão ativa na justiça penal, para discutir o crime e suas consequências, por 

meio de reuniões monitoradas por intermediadores [...]”. 

A prática restaurativa deverá reunir, diga-se, de maneira obrigatória, a vítima 

e o ofensor, além daqueles indivíduos denominados como técnicos que deverão 

conduzir o processo, nada obstando que outras pessoas também possam fazer 

parte, como as pessoas da comunidade, os familiares, além dos advogados. (Braga, 

2014, p. 28). 

Diante deste cenário, os círculos restaurativos tendem a ampliar o número 

de envolvidos, posto não albergar apenas a vítima, o ofensor, bem como os 

responsáveis pela condução do procedimento, na medida em que profissionais da 

área, os familiares, assim como todas as outras pessoas que de certa forma se 

sentiram prejudicadas com a prática delituosa, também poderão participar. (ZEHR, 

2015, p. 71). 

A participação da comunidade afetada em um conflito é uma das 

características que  difere a Justiça Restaurativa da Mediação, aquela tem como 

objetivo trabalhar com um número maior de participantes, já esta, tem como objetivo  

trazer ao centro somente as partes envolvidas diretamente no litígio. 
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3.2.4 Local e acolhimento 

 

Conforme entendimento proclamado por Howard Zehr (2015, p. 100), a 

Justiça Restaurativa se encontra vinculada a um programa de encontro, abrangendo 

o agressor, bem como aquele que suportou o dano. 

A Justiça Restaurativa deve ocorrer em um lugar neutro, sendo necessária a 

realização de duas etapas para a sua efetivação, segundo Braga: 

 
Deve ocorrer preferencialmente em local neutro para as partes, e desenrola-
se, basicamente, em duas etapas: uma na qual são ouvidas as partes 
acercados fatos ocorridos, suas causas e consequências, e outra na qual as 
partes devem apresentar, discutir e acordar um plano de restauração. 
(BRAGA, 2014, p. 28) 

 

Ainda, Braga (2014, p. 29) assimila que é de grande relevância que os 

participantes detenham boas informações sobre os aspectos procedimentais, pois a 

facilitação neste sentido tende a deixar a Justiça Restaurativa mais efetiva. 

 

3.2.5 Identificação de sentimentos e necessidades 

 

Sem dúvidas, a Justiça Restaurativa está vinculada a observar o que 

ocorreu no passado, sem que, para tanto, envergonhe aquele que cometeu 

determinada conduta delituosa, segundo Braga: 

 
O método contém um mecanismo de observação do passado, mas é 
fundamental que não tenha como foco culpar ou envergonhar o 
comportamento de um infrator pré-definido. Ao invés disso, encorajam-se os 
querelantes e outros participantes a se engajarem em uma busca coletiva 
das “raízes dos problemas” subjacentes que contribuíram para o conflito. 
Antes que se alcance uma solução, considera-se importante revelar as 
séries de eventos que criaram o conflito. (BRAGA, 2014, p. 29) 

 

Para Kay Pranis (2010, p. 16) o procedimento atinente ao círculo está 

consubstanciado em um processo de contação de histórias e, levando-se em 

consideração que cada indivíduo possui uma história que lhe é singular, cada 

experiência vivenciada irá ensejar uma lição diferente aos ouvintes, que, 

aproximando-se uma das outras, é possível verificar os sentimentos e as 

necessidades de cada um. 
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Importa também contextualizar que neste ângulo se faz necessária a 

utilização da comunicação não violenta, em que se enaltece pelo fato dos indivíduos 

atuarem de maneira cooperativa, momento em que vigorará a empatia entre os 

presentes. Assim Tainá Cauita Henkes Albernaz e Yan Michel Welchen (2016, p. 

7/10) explicitam que o fato das partes conversarem se mostra a melhor forma de 

solucionar determinados conflitos, o que pode ser facilmente vislumbrado com a 

instituição do círculo restaurativo, que vem se mostrando cada vez mais atuante no 

que pertine a solução de dadas controvérsias. 

 

3.2.6 A questão do sigilo 

 

No que tange a questão do sigilo, Braga salienta que em todas as 

discussões trazidas pela Justiça Restaurativa, há de ser àquele resguardado, pois 

isto trará mais segurança no processo. Inclusive, quando se tratar de um processo 

no qual não haja acordo entre os envolvidos, isto não pode ser utilizado 

posteriormente com a finalidade de agravar a situação do indivíduo: 

 
Há de ser resguardado o sigilo de todas as discussões travadas durante o 
processo restaurativo, e seu teor não pode ser revelado ou levado em 
consideração nos atos subsequentes do processo, o que inclui inclusive a 
própria admissão da responsabilidade deduzida com o fim de deflagrar a 
prática restaurativa. Tal circunstância gerará a confiabilidade e segurança 
do processo. A impossibilidade de obtenção de um acordo restaurativo, 
igualmente, não pode ser utilizada como fundamento para o agravamento 
da sanção imposta ao ofensor. (BRAGA, 2016, p. 32) 

 

Assim sendo, embora seja uma prática apta a envolver todos os 

interessados, é certo que a mesma contempla a questão do sigilo, com o intuito de 

dar mais segurança as partes. Feita essa análise, vale trazer agora a Justiça 

Restaurativa e suas práticas como o circulo restaurativo no direito brasileiro. 
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4  A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO DIREITO BRASILEIRO 
 

Neste tópico será abordada a possibilidade de instituir a prática restaurativa, 

seus instrumentos e ferramentas, a Resolução 225, do Conselho Nacional de 

Justiça, os contrapontos e a sua compatibilidade, a sua contribuição para a paz 

social, alguns aspectos jurisprudenciais e, ainda, uma análise final no direito 

comparado. 

 

4.1 INSTITUIÇÃO DA PRÁTICA RESTAURATIVA 

 

Para a efetivação deste instituto, Braga (2014, p. 33) salienta que devem ser 

instituídos no contexto aspectos serenos e de confiabilidade, de modo que as 

pessoas possam se tratar com urbanidade e de maneira respeitosa. 

Conforme Elenice da Silva: 

 
Atualmente, a Justiça Restaurativa tem avançado para obter o 
reconhecimento de suas práticas em diferentes dimensões, interligando-se 
à comunidade em geral e aos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. 
Considera-se, nessa justiça, que a pessoa que causa dor e dano não deve 
ser descartada da sociedade e, por isso, é necessário trabalhar com 
empatia com cada um dos envolvidos, fazendo-os experimentar estar no 
lugar do outro e ouvir o outro. (SILVA, 2017, p. 68) 

 

É, sem dúvidas, um elemento importante na perspectiva brasileira, 

especialmente quando se trata da prática de crimes, pontuando Kay Pranis (2010, p. 

16), neste sentido, que “Dentro dos bairros eles oferecem apoio para aqueles que 

sofreram em virtude de um crime – e ajudam a estabelecer a sentença daqueles que 

o cometeram”. 

No Brasil, é possível verificar a instituição da Justiça Restaurativa, mediante 

a ingerência da Comunicação Não Violenta (CNV), conforme esclarecimento de 

Elenice da Silva (2017, p. 73). Segundo este entendimento (2017, p. 74), com a 

implementação da Comunicação Não Violenta, visualizam-se as necessidades de 

cada indivíduo, de modo que a finalidade primordial, qual seja, a solução da 

controvérsia, seja realmente alcançada.  

Diante deste cenário, importa trazer o entendimento de Howard Zehr (2015, 

p. 12) elencando que “Atualmente, em muitas localidades, a Justiça Restaurativa é 
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considerada um sinal de esperança e um rumo para o futuro. Resta saber se 

conseguiremos realizar suas promessas, mas muitos estão otimistas”.  

Nota-se, assim, que de acordo com o autor, a prática da Justiça Restaurativa 

está sendo efetivada em diversos países, mas, para o seu desenvolvimento eficaz, 

faz-se necessário que os envolvidos criem métodos aptos a adequar este instituto 

com os anseios sociais. 

Para Aloma Ribeiro Felizardo (2017, p. 98), a Justiça Restaurativa se tornou 

um aspecto importante, pois visa o favorecimento do diálogo entre os envolvidos, 

abrangendo todos aqueles que de certa forma foram atingidos pelo evento danoso. 

 

4.2 INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS RESTAURATIVAS 

 

Inicialmente, é importante visualizar que a Justiça Restaurativa está 

amparada por três pilares distintos, são eles: o foco no dano cometido, os danos que 

efetivamente podem ensejar determinado obrigação e, ainda, o engajamento, 

segundo Howard Zehr (2015, p. 38/40). 

Conforme proclamado por Braga (2014, p. 34), a metodologia utilizada na 

Justiça Restaurativa se mostra diferenciada quanto aos demais procedimentos, mais 

especificamente quando se trata da justiça tradicional, que já traz em seu bojo 

elementos pré-definidos de como o processo deve se instaurar. 

De acordo com o foco no dano cometido, Howard Zehr (2015, p. 38/39) 

acrescenta que neste particular, devem ser analisadas as proporções que os danos 

ocasionaram para a comunidade, assim como para a vítima, pouco importando as 

causas que ensejam a prática delituosa. 

Conforme Braga (2014, p. 35/37), é possível visualizar como instrumentos 

da Justiça Restaurativa a escuta ativa, o empoderamento, assim como a 

responsabilização: 

 

a) Escuta ativa: é o elemento essencial na Justiça Restaurativa, é através 

da escuta ativa que o facilitador trará segurança ao processo, pois com uma boa 

devolutiva (devolver em palavras o que entendeu), a parte que escuta terá a certeza 

de que conseguiu se fazer entender. Assim, deve prestar atenção no que a parte 

está falando, com esta conexão verdadeira e sem pré julgamento a mesma 
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perceberá que está sendo escutada, o facilitador também pode questionar as partes 

sobre determinados pontos obscuros para que entenda toda a história; 

b) Empoderamento: hoje em dia é comum levar uma demanda ao 

judiciário para que o Estado Juiz resolva qual das partes tem razão em um conflito. 

A intenção nos processos de Justiça Restaurativa é de devolver o poder de 

resolução aos envolvidos. Tal fato se efetiva mediante a participação ativa dos 

envolvidos, pela reabilitação em vez da punição, além da utilização das práticas 

restaurativas. 

c) Responsabilização: A finalidade é fazer com que aquele que cometeu 

determinado ato delituoso reconheça a vítima como seu semelhante e, diante disso, 

passe a tratá-la da mesma forma que gostaria de ser tratado caso estivesse em 

situação similar. 

 

Ainda, existem alguns questionamentos que podem ser utilizados na Justiça 

Restaurativa, com o objetivo de deixá-la mais eficaz. Howard Zehr faz a pontuação: 

 
Perguntas balizadoras da Justiça Restaurativa: 
1. Quem sofreu o dano? 
2. Quais são suas necessidades? 
3. De quem é a obrigação de atendê-las? 
4. Quem são os legítimos interessados no caso? 
5. Quais são as causas? 
6. Qual o processo adequado para envolver os interessados num 
esforço para consertar a situação e lidar com as causas subjacentes? 
(2015, p. 55) 

 

Este processo, bem como as perguntas acima mencionadas se mostram 

importantes, posto que, inicialmente, faz-se necessário que as partes se 

conscientizem acerca de quem sofreu o dano e, principalmente, as necessidades 

para que este evento possa ser efetivamente sanado no caso concreto. A análise 

acerca de quem é a obrigação de atendê-lo também é relevante, não apenas para a 

reparação, mas principalmente para demonstrar quem foi o infrator, conscientizando 

a pessoa disto.  

Levando-se em consideração que se trata de um procedimento sigiloso, 

pontua-se demonstrar quem são os legitimados para acompanhar o caso. As causas 

que deram azo à controvérsia também deve ser objeto de análise, de modo a 

verificar, assim, qual é o processo mais adequado para a solução do ato. 
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Por sua vez, os danos que podem ensejar determinada obrigação, Howard 

Zehr (2015, p. 39/40) ensina que a Justiça Restaurativa tende a atuar de maneira a 

demonstrar quem ocasionou o dano, de modo que seja possível proceder com a 

responsabilização dos mesmos. Quanto ao engajamento, o autor esclarece que este 

está vinculado ao fato de ser necessária a ampliação das partes, posto que todos 

aqueles que sofreram direta ou indiretamente com os reflexos do ato danoso, devem 

ter participação ativa no processo, o que não ocorre na Justiça Comum. 

 

4.3 RESOLUÇÃO N.º 225, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

A Resolução 225, do Conselho Nacional de Justiça, foi aprovada em 31 de 

maio 2016, dispondo acerca da Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, 

contanto com trinta dispositivos. 

No artigo 1.º, é possível visualizar a definição da Justiça Restaurativa, que, 

basicamente, diz respeito a um conjunto de princípios, assim como métodos, 

técnicas e, ainda, atividades próprias, visando impor outras formas para sanar os 

conflitos existentes no contexto prático.  

Em seus incisos elenca-se a necessidade da participação do ofensor, bem 

como da vítima, é importante também a presença dos familiares e dos 

representantes da comunidade (inciso I). A prática restaurativa será conduzida por 

pessoas que possuam capacidades técnicas nos métodos autocompositivos e 

consensuais, podendo ser um agente público, por exemplo, (inciso II), devendo 

sempre visar à satisfação das necessidades daqueles que estão envolvidos, bem 

como a responsabilidade dos agressores. 

No parágrafo 1.º têm-se algumas delimitações conceituais sobre o tema, 

pontuando-se, de maneira exemplificativa, o procedimento restaurativo, que diz 

respeito às atividades e etapas empregadas com vistas a promover a composição. A 

Justiça Restaurativa poderá ser empregada tanto de maneira alternativa, como de 

maneira concomitante ao processo convencional, conforme aduzido no parágrafo 

2.º. 

O artigo 2.º estabelece diversos princípios que devem nortear a Justiça 

Restaurativa, como, por exemplo, a corresponsabilidade, a informalidade, a 

consensualidade, bem como a celeridade. 
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Já no artigo 3.º é possível desmembrar a competência para organizar o 

programa atinente à Justiça Restaurativa, a qual é atribuída ao Conselho Nacional 

de Justiça. Possui algumas linhas a serem seguidas, como o fato de possuir caráter 

universal, sistêmico, interinstitucional, interdisciplinar, intersetorial, formativo, bem 

como de suporte. 

O programa deverá ser instituído mediante a participação de todos os 

órgãos do Poder Judiciário, além das entidades públicas e privadas que mostrarem 

parceria, assegurando a atuação dos servidores, a busca pela cooperação, o 

estabelecimento da interlocução com os demais órgãos, tais como a Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

O artigo 5.º elenca a necessidade dos Tribunais de Justiça instituir 

programas de Justiça Restaurativa, momento em que deverão ser observadas 

diversas atribuições, como, por exemplo, o incentivo e a promoção da capacitação e 

treinamento do pessoal. 

Os procedimentos restaurativos restarão evidenciados em sessões 

coordenadas, que, por sua vez, serão realizadas mediante a intervenção dos 

interessados (partes, familiares e comunidade), além da presença da Rede de 

Garantia de Direito, conforme artigo 8.º. 

Há também que se mencionar o artigo 14, que estabelece as atribuições do 

facilitador restaurativo, que engloba a preparação e realização das conversas, assim 

como encontros antecedentes entre os envolvidos, além de atuar com respeito à 

dignidade daqueles que estão presentes, por exemplo. 

Cabe, ainda, aos tribunais, que se valerão das Escolas Judiciais, bem como 

da Escola da Magistratura, capacitar e treinar os envolvidos com a prática 

restaurativa, conforme artigo 16. 

A Resolução do CNJ tem grande importância na aplicação de práticas 

restaurativas no Brasil, pois, com a normatização observa-se um movimento no 

sentido de sistematizar mais uma forma alternativa de resolução de conflitos. A 

Resolução traz mais segurança jurídica mas não é suficiente para a mudança de 

realidade que só se dará através de transformação cultural com o entendimento que 

o sofrimento e punição não estão servindo para responsabilizar os sujeitos que  

cometem atos delituosos. 
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4.4 JUSTIÇA COMUM E A JUSTIÇA RESTAURATIVA: CONTRAPONTOS E 

COMPATIBILIDADE  

 

Em que pese estar evidenciada a importância da Justiça Restaurativa, a 

Deputada do Partido dos Trabalhadores (PT/DF), Erika Kokay, já mencionou que 

haverá a elaboração de um documento que será remetido ao Conselho Nacional de 

Justiça, com o fito de que a Justiça Restaurativa não se aplique aos crimes que 

contenham violência doméstica. Fato é, que as práticas restaurativas tem como um 

dos objetivos a responsabilização do indivíduo infrator e isso só se dá por meio de 

uma revisão de valores que possibilite a compreensão do ponto de vista da pessoa 

que sofreu o dano, como já mencionado anteriormente, a presença das partes na 

Justiça Restaurativa é voluntária, ou seja, caberá aos envolvidos a análise se 

participam ou não do processo.  

Com o objetivo de melhor visualizar a questão da Justiça Comum e da 

Justiça Restaurativa, Howard Zehr (2015, p. 37) trouxe as visões tidas por estas, 

que, diga-se, são diferentes. Como visão diferenciada, cita-se que no âmbito da 

Justiça Comum, propõe-se que o crime diz respeito à violação de determinada lei 

que foi imposta pelo Estado, ao passo que para a Justiça Restaurativa, o crime tem 

o condão de analisar a violação das pessoas, assim como os relacionamentos. 

Como questionamento, na Justiça Criminal se pergunta quais os regramentos 

jurídicos que foram violados e, por sua vez, na Justiça Restaurativa se pergunta 

quem sofreu  os danos, conforme Anexo A. 

De maneira exemplificativa, pode-se citar que o crime cometido sob a ótica 

da justiça retributiva será punido pelo fato de ter havido a violação de determinada 

norma descrita na lei penal incriminadora. Já na justiça restaurativa haverá a 

responsabilizaçao posto que a conduta atuou de maneira a violar determinada 

pessoa. 

É nesse contexto que também se mostra possível exemplificar os 

questionamentos advindos dessas duas justiças, isto é, enquanto que para a justiça 

retributiva se verifica a norma penal que foi alvo de violação, na justiça restaurativa é 

vista a pessoa que foi alvo do evento. 

Nos aspectos procedimentais, a justiça retributiva resta calcada no âmbito 

contencioso e contraditório, cujo ato é solene e público, havendo a indisponibilidade 

da ação penal. Por sua vez, a justiça restaurativa é um método flexível, cujo 
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procedimento é colaborativo e comunitário, além de ser dotado de voluntariedade, 

sendo informal, mas imperando o sigilo, cujo poder decisório é compartilhado entre 

os envolvidos, conforme Moura (2012, p. 27). 

Howard Zehr também pondera que o processo é desenvolvido de maneira 

diversa. Na Justiça Comum o processo é conduzido por pessoas que são estranhas 

as partes, sendo a decisão final imposta; na Justiça Restaurativa, em que pese 

também haver a ingerência de pessoas estranhas ao processo, o mesmo se 

desenvolve de maneira colaborativa, cuja decisão se efetiva mediante consenso 

entre as partes: 

 
O processo jurídico é um sistema adversarial conduzido por profissionais 
que representam o ofensor e o Estado, tendo como árbitro o juiz. O 
resultado é imposto por autoridades – lei, juízes e júris – alheias ao conflito 
básico. As vítimas, os membros da comunidade e mesmo os ofensores 
raramente participam do processo de modo substancial. 
Embora a Justiça Restaurativa em geral reconheça a necessidade de 
autoridades externas e, em alguns casos, decisões cogentes, ela dá 
preferência a processos colaborativos e inclusivos e, na medida do possível, 
desfechos que tenham sido alcançados por consenso, ao invés de decisões 
impostas. (ZEHR, 2015, p. 41/42) 

 

Há também a diferenciação no que tange a figura da vítima, pois, conforme 

Moura (2012, p. 28), na justiça comum a vítima resta alienada da solução da 

controvérsia, visto que não há participação ativa, o que não ocorre na Justiça 

Restaurativa, em que a vítima é alocada como o centro da solução da controvérsia, 

tendo, portanto, voz ativa. 

Ainda, não se pode esquecer que a Justiça Comum, mais precisamente no 

âmbito processual penal, muitas vezes não atua de maneira a restaurar os 

indivíduos, posto que em inúmeras ocasiões o tratamento é feito de maneira 

negligenciada, o que pode ensejar, inclusive, o agravamento dos danos, conforme 

Howard Zehr (2008, p. 61). É possível enfatizar esta questão, pois a Justiça Comum 

apenas proporciona uma penalização ao infrator, jogando-o no sistema carcerário, 

que não tem condições mínimas de restaurar o indivíduo. 

Nesse passo, Baquião (2010, p. 48) afirma que a justiça retributiva tende a 

implementar a prevenção geral e especial, a penalização, a proteção de bens e 

interesses, além das penas serem desproporcionais. Por sua vez, a justiça 

restaurativa contempla de maneira mais efetiva a relação entre as partes, ainda que 

tenha havido a ocorrência de um crime, efetivando-se o pedido de desculpas, 
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demonstrando a responsabilidade do ofensor, além das obrigações demonstrarem 

razoabilidade e proporcionalidade, sem esquecer que é um elemento hábil para 

inserir as partes novamente na sociedade.   

Diante deste cenário, Howard Zehr acrescenta: 

 
Justiça retributiva 
O crime é uma violação contra o Estado, definida pela desobediência à lei e 
pela culpa. A justiça determina a culpa e inflige dor no contexto de uma 
disputa entre ofensor e Estado, regida por regras sistemáticas. 
Justiça restaurativa 
O crime é uma violação de pessoas e relacionamentos. Ele cria a obrigação 
de corrigir os erros. A justiça envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na 
busca de soluções que promovam reparação, reconciliação e segurança. 
(ZEHR, 2008, p. 170/171) 
 
 

Nessa perspectiva, é importante também desenhar que na justiça formal há 

manifesta preocupação com a proteção dos bens jurídicos que estejam contidos na 

legislação, mediante a imposição de sanção. Já a justiça restaurativa possui outro 

entendimento sobre o tema, elencando que o ato delituoso não irá apenas 

proporcionar danos à vítima e ao Estado, mas também ao autor do delito e à 

comunidade, conforme Braga (2014, p. 41). 

O autor Howard Zehr (2008, p. 174/175) também elenca as formas de como 

o crime é visto na percepção da lente retributiva, bem como da lente restaurativa. 

Para a lente retributiva, é possível mencionar de maneira exemplificativa que o 

Estado é a vítima do delito, mas, de maneira diversa, na lente restaurativa, as 

vítimas tendem a ser as pessoas e os relacionamentos que são corrompidos, 

conforme Anexo B. 

É importante também declarar que a compreensão da responsabilidade sob 

a ótica da lente retributiva e da lente restaurativa também é vista em diferentes 

perspectivas. Por exemplo: na percepção retributiva, a culpa será vista sempre de 

maneira absoluta, ao passo que lente restaurativa, subsistirá em graus de 

responsabilidade. O Anexo C traz de maneira mais detalhada a responsabilidade 

sob estes diversos entendimentos. 

De acordo com Braga (2014, p. 41), na justiça comum subsiste um conceito 

de crime que se encontra vinculado eminentemente na esfera jurídica, dizendo 

respeito, basicamente, a uma violação da legislação penal, ao passo que na justiça 

restaurativa, há um conceito que se mostra mais amplo, não havendo a ideia de 

culpa ou punição, mas apenas a análise da solução para o evento danoso. 
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Ainda, é possível contextualizar as diferentes visões de justiça. Na lente 

retributiva, predomina o foco no passado, além das necessidades dos envolvidos, 

que é de efetivamente penalizar o agressor, tornarem-se secundárias. Tal não 

ocorre na lente restaurativa, em que a visão se refere ao futuro, além das 

necessidades dos envolvidos serem tratada de maneira primária, conforme Howard 

Zehr (2008, p. 199/201). Estas hipóteses são elencadas de maneira exemplificativa, 

pontuando-se no Anexo D a sua integralidade. 

Diante disso, salienta Braga (2014, p. 39/40) que é certo que a justiça 

restaurativa e a justiça comum demonstram duas perspectivas distintas, vez que 

enquanto a primeira visa uma análise conjunta acerca da responsabilização do 

indivíduo, a segunda se encontra calcada em um ato unilateral. Entretanto, verifica-

se a sua compatibilidade, na medida em que a justiça restaurativa não é algo 

imposto aos envolvidos, que apenas serão cientificados que há outro método de se 

compor o conflito, sem que, para tanto, seja algo imposto aos mesmos. 

Fato é que a aplicação da Justiça Restaurativa no Brasil ainda se encontra 

em estágio inicial.  

 

4.5 JUSTIÇA RESTAURATIVA E A CONTRIBUIÇÃO PARA A PAZ SOCIAL 

 

A Justiça Restaurativa é, sem dúvidas, um elemento apto a contribuir com a 

paz social, posto que, convocando a vítima, bem como o ofensor e toda a 

comunidade envolvida, tendem a proporcionar uma reconciliação entre os 

envolvidos, sem que, para tanto, o dano deixe de ser reparado de alguma forma. 

Braga salienta que a contribuição para a paz social pode ser verificada em diversos 

aspectos, como a possibilidade de se reintegrar à sociedade a vítima e o ofensor, 

bem como reduzir os danos futuros: 

 
Os programas de Justiça Restaurativa habilitam a vítima, o ofensor e os 
membros afetados da comunidade para que estejam diretamente envolvidos 
junto ao Estado – a fim de dar uma resposta ao delito.  
a) É uma maneira diferente de pensar sobre o delito e a resposta a suas 
consequências;  
b) Busca a reintegrar à comunidade tanto a vítima como o ofensor; c) 
Reduz, a partir da prevenção, as possibilidades de danos futuros; d) 
Necessita do esforço cooperativo da comunidade e do Estado;   
e) Entende o delito como gerador de uma ferida nas pessoas e um 
rompimento em suas relações. Isto cria a obrigação de pôr as coisas em 
ordem. (BRAGA, 2014, p. 47) 
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Para Kay Pranis (2010, p. 31), o objetivo dos círculos restaurativos é atuar 

de maneira a resolver as diferenças alavancadas pelas partes, mediante a instituição 

de um acordo. No âmbito criminal, de maneira induvidosa, atua em prol à 

contribuição da paz, visto que presta assistência a vítima de determinado crime, 

reintegrando aqueles que acabaram de sair do sistema prisional, além de monitorar 

os que se encontra em liberdade condicional. 

Acerca da construção da paz, segue o entendimento de Howard Zehr: 

 
Uma maneira de definir a construção da paz é que ela trata de construir e 
manter relacionamentos saudáveis e de restabelecer aqueles que foram 
danificados. Dentro dessa perspectiva, a Justiça Restaurativa pode ser vista 
como uma metodologia e acrescenta as seguintes contribuições 
específicas, tanto ao campo da construção de paz quanto ao campo da 
resolução ou transformação de conflitos: 
1. Reconhecimento de que o conflito envolve injustiças que devem ser 
reconhecidas; 
2. Uma compreensão relacional da ofensa, que focaliza o impacto sobre 
as pessoas e os relacionamentos, ao invés de se fixar nas regras que 
definem a ofensa; 
3. Um conjunto de princípios que nos guiam quando um dano ou ofensa 
acontece; 
4. Um grupo de práticas específicas que, embora utilizem certas 
habilidades semelhantes àquelas empregadas na resolução de conflitos, 
permite aos participantes nomear e tratar dos danos sofridos e das 
obrigações que resultam deles. 
5. Fundamentação explícita em valores e princípios centrais que guiam 
o processo e são fundamentais para a saúde dos relacionamentos. (ZEHR, 
2015, p. 107-108)  

 

É um método alternativo que visa solucionar controvérsias e, sem dúvidas, 

tende a contribuir para a paz social. 

 

4.6 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 

A Justiça Restaurativa está se tornando tão relevante, que já vem sendo 

alvo, inclusive, de apontamentos em decisões, razão pela qual se mostra necessário 

trazer alguns julgados para este estudo. 

Primeiramente, pontua-se a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, que fez menção a Justiça Restaurativa, e, em busca da sua 

concretização, determinou a fixação apenas da pena da multa, afastando-se a 

incidência da limitação do final de semana: 
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APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS CONTINUADOS – PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA 
RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – JUSTIÇA RESTAURATIVA – 
MANUTENÇÃO PENA RESTRITIVA ORIGINÁRIA – REDUÇÃO QUANTUM 
– POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
Considerando que a vítima teve prejuízos com o crime praticado pelo 
recorrente, assim como o fato de que a pena restritiva de direito, consistente 
na prestação pecuniária, será revertida em favor do proprietário dos bens 
furtados, que não os recuperou integralmente, é certo que as finalidades da 
pena, dentro de uma visão de Justiça Restaurativa, serão atendidas em 
maior grau com a manutenção da multa substitutiva, a qual não deve ser 
trocada pela restrição de final de semana, de cunho puramente 
sancionatório. Na fixação do valor da prestação pecuniária (art. 43, inc. I do 
CP), cumpre ao julgador observar os parâmetros estabelecidos pelo artigo 
45, § 1º, do CP, fixando-a em valor "não inferior a 1 (um) salário mínimo 
nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos". Assim, cabível 
a redução da prestação pecuniária para o mínimo legal, consistente no 
pagamento de um salário mínimo, porquanto tal montante mostra-se 
adequado para prevenção e reprovação da conduta delituosa, bem como 
corresponde à situação econômica do réu. Recurso parcialmente provido, 
contra o parecer. (Apelação 0003586062012812005, p. única) 

 

Em prol ao fenômeno da Justiça Restaurativa, bem como a pacificação 

social, elencou-se que não se mostra plausível a instituição da audiência preliminar, 

sem que, para tanto, seja proposta nos autos a transação ou suspensão condicional 

do processo, conforme Tribunal de Justiça do Distrito Federal: 

 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. REJEIÇÃO LIMINAR 
DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. 
1 - Rejeição liminar da denúncia. Ameaça a idoso. Justa causa. Embora os 
indícios sejam frágeis, não é possível a rejeição liminar da denúncia quando 
é possível apurar a certeza da materialidade e autoria na instrução do 
processo. A palavra da vítima tem seu valor, especialmente em delitos 
normalmente cometidos sem testemunhas. 
2 - Justiça restaurativa. Se a situação de fato recomenda o enfrentamento 
da questão de modo mais profundo de modo a alcançar a pacificação social 
e o Tribunal tem mecanismos próprios para tal, como o programa Justiça 
Restaurativa, não é possível passar pela audiência preliminar sem aventar a 
possibilidade de transação ou suspensão condicional do processo previstos 
no art. 76 e 89 da Lei 9.099/1995. 3 - Recurso conhecido e provido. 
(Apelação Criminal no Juizado Especial 20150310216825) 

 

Decisão também interessante é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, cuja ação criminal versou sobre abandono material. No entendimento do 

Relator, não é uma questão que se mostra apta a ser solucionada pelo direito 

criminal, mas sim no âmbito da Justiça Restaurativa: 

 
APELAÇÃO CRIME. ABANDONO MATERIAL. ARTIGO 244 DO CÓDIGO 
PENAL. 
A matéria não deve ser objeto de demanda penal, mas merece ser solvida 
no âmbito da mediação familiar ou da restauração de vínculo (justiça 
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restaurativa). APELO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime 
70065770349, p. única) 

 

Nesse passo, verifica-se que os próprios tribunais pátrios estão fazendo 

menção sobre a Justiça Restaurativa em seus julgados, o que é um grande avanço 

no direito brasileiro. 

 

4.7 A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO DIREITO COMPARADO 

 

Este tópico visa trazer uma análise da Justiça Restaurativa em outros 

países, sem a pretensão de esgotar o assunto a opção no presente estudo foi trazer 

a comparação entre África do Sul, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá e 

Colômbia. 

Na África do Sul, a Justiça Restaurativa é realizada através das Comissões 

de Verdade e Reconciliação, funcionando como verdadeira espécie de anistia, tendo 

em vista que o sistema convencional não está conseguindo cumprir eficazmente 

com o seu papel. As sessões são abertas ao público, servindo como verdadeiro júri 

popular, submetendo o agressor à via punitiva tradicional caso não seja perdoado, 

conforme delimita Elenice da Silva (2017, p. 68). 

Nos Estados Unidos surgiu em um primeiro momento juntamente com os 

círculos de construção de paz, que incluíam todos aqueles que de certa forma 

sofreram com a prática delituosa, viabilizando a compreensão dos danos 

ocasionados, além da criação de procedimentos estratégicos para que os mesmos 

pudessem ser reparados, consoante aduz Kay Pranis: 

 
Nos Estados Unidos os Círculos de Construção de Paz foram introduzidos 
com a filosofia da Justiça Restaurativa, que inclui todos os envolvidos (as 
vítimas de um crime, os perpetradores, e a comunidade) num processo de 
compreensão dos danos e criação de estratégias para a reparação dos 
mesmos. (PRANIS, 2010, p. 21) 

 

Elenice da Silva (2017, p. 69) elenca que atualmente a Justiça Restaurativa 

vige nos Estados Unidos mediante a denominação “mediação vítima-ofensor”, cujo 

encontro se efetiva através da presença de ambas as partes, por meio de um 

terceiro condutor, que deve ser dotado de imparcialidade. No encontro, vítima e 

ofensor tem a possibilidade de relatar o ocorrido, possibilitando que ambos possam 

refletir acerca do acontecimento, especialmente a forma como foram afetados. O 
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acordo poderá se efetivar tanto de maneira material, constituindo na reparação do 

dano, quanto na reparação simbólica, consubstanciada em um pedido de desculpas, 

por exemplo. 

É importante também falar da Justiça Restaurativa na Nova Zelândia, vez 

que perfaz o país que mais desenvolve esta prática atualmente. De acordo com 

Ortegal (2006, p. 13), “Pesquisas foram realizadas, de 1990 a 2004, com largas 

amostras reveladoras de aspectos positivos e negativos dos projetos de justiça 

restaurativa naquele país”. Obviamente, sobrevieram muitos resultados negativos, 

mais especificamente quando a formalização de acordo restou infrutífera, mas, a 

possibilidade de solucionar um conflito de maneira diversa acabou sendo instigada 

pelos envolvidos. 

Para Maxwell (2005, p. 281), “Em especial, o processo da reunião de grupo 

familiar foi reconhecido como um mecanismo que poderia ser usado dentro do 

sistema de justiça mais amplo para prover soluções de Justiça Restaurativa a 

infrações dentro de um sistema [...]”. 

Na Nova Zelândia o primeiro grupo comunitário surgiu em 1995, abrangendo 

diversas figuras distintas para a instituição deste mecanismo, como advogados e 

professores, por exemplo, conforme Ortegal (2006, p. 14). 

No Canadá, é possível visualizar que a Justiça Restaurativa funciona 

juntamente com os círculos restaurativos ou também chamados de círculos de 

reconstrução da paz, de acordo com o entendimento de Elenice da Silva: 

 
No Canadá se trabalha a justiça restaurativa por meio de Círculos de 
Construção de Paz, processos que reúnem pessoas cujo desejo é resolver 
um conflito, reconstruir vínculos, estimular apoio, tomar decisões ou realizar 
outras ações que englobam a comunicação honesta, o desenvolvimento dos 
vínculos e o fortalecimento comunitário. (SILVA, 2017, p. 70) 

 

Howard Zehr (2015, p. 11) também salienta as qualidades da Justiça 

Restaurativa no Ocidente, especialmente no que toca a justiça criminal. Mas, sem 

dúvidas, ainda é um sistema que necessita de alguns reparos para atender de 

maneira satisfatória todos aqueles que necessitam deste fenômeno, sendo comum a 

queixa deste sistema por várias pessoas que estão envolvidas, seja da população, 

seja dos profissionais atuantes. 

Na Colômbia, que é um país no qual prevalece a desigualdade social, 

Ortegal (2006, p. 15) salienta que os métodos alternativos para a solução de 
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controvérsias também são vistos com bons olhos, sendo que, neste país, diz 

respeito a um ato tão legítimo, que está descrita na Constituição, assim como em 

seu Código de Processo Penal. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Este estudo acadêmico versou sobre a questão da Justiça Restaurativa e a 

prática do círculo restaurativo do judiciário brasileiro, elemento de grande relevância 

para o contexto atual, já que o Poder Judiciário está com um número grande de 

demandas e, nessa perspectiva, faz-se necessário a utilização de métodos 

alternativos de resolução de conflitos. 

É, portanto, um meio alternativo para sanar as controvérsias, momento em 

que autor e vítima irão se encontrar, nada obstando que os demais interessados, 

tais como a família e a sociedade, também participem deste procedimento, que, por 

sua vez, será dotado de sigilo. 

A voluntariedade é fator essencial na aplicação das práticas restaurativas, 

tendo em vista que adere a Justiça Restaurativa quem desejar, além de ser informal, 

posto que não há todos os procedimentos burocráticos que facilmente se encontram 

na justiça comum. 

A solução não será proveniente de um terceiro imparcial, tal como ocorre na 

justiça retributiva, mas sim das partes, que decidirão em comum acordo, sendo um 

elemento de suma importância para a integração das mesmas no contexto social. 

É um instrumento que se encontra calcado em valores e, diante disso, nada 

mais plausível que seja instituído no direito brasileiro, visto perfazer um sinal de 

esperança para o futuro, eis que, favorecendo o diálogo entre os envolvidos, o que 

se mostra eficaz para que haja um futuro mais pacífico. 

Entretanto, para a implementação da Justiça Restaurativa, faz-se necessário 

a análise de alguns aspectos para que a mesma se desenvolva de maneira eficaz, 

como a verificação de quem sofreu o dano, as necessidades dos envolvidos, as 

obrigações, seus interessados, os motivos que deram azo a configuração do evento 

danoso, o envolvimento de um facilitador capacitado e, ainda, qual é a melhor forma 

de solucionar o conflito. 

A efetivação da Justiça Restaurativa no Brasil foi ressaltada com a 

Resolução 225, do Conselho Nacional de Justiça, que, trazendo trinta dispositivos, 

tratou de elencar este instituto de maneira mais precisa, ante a carência legislativa 

sobre o tema, a resolução foi um importante reconhecimento das práticas da Justiça 

Restaurativa no Brasil, porém, ainda se carece de normas dentro do ordenamento 

jurídico. 
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É, sem dúvida, um elemento grandioso para a contribuição da paz social, 

posto que a Justiça Restaurativa será desenvolvida mediante a apreciação de todos 

os interessados e, sem que seja levado ao crivo do Poder Judiciário, a controvérsia 

tenderá a ser sanada, reconciliando os envolvidos, sem que, para tanto, o dano 

deixe de ser reparado. 

Obviamente, existem outras formas alternativas para a solução de 

determinadas controversas, como a mediação e a arbitragem, optando-se pela 

Justiça Restaurativa neste estudo, levando em consideração que se trata de um 

mecanismo que ainda foi pouco explorado, além de se mostrar efetiva na 

composição de danos. 

A Justiça Restaurativa traz luz as novas formas de resolver conflitos, traz 

também a responsabilização e empoderamento das partes nos processos, 

desafogando assim as demandas dentro do judiciário. 

Há algum tempo as penas eram aplicadas por quem sofria o dano, a 

sociedade mudou e o Direito acompanhou esta mudança colocando a figura do 

Estado Juiz para dirimir conflitos, pois bem, chegou a hora de repensarmos este 

sistema, pois não está atendendo aos anseios da sociedade, chegou o momento de 

trocar as lentes e pensar na Justiça Restaurativa como uma forma mais humana e 

eficaz de se fazer justiça. 
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ANEXO A 
 

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 reparar os 
danos, “consertar as coisas”. 

• Foco central: os ofensores devem 
receber o que merecem. 

• Fico central: as necessidades da 
vitima e a responsabilidade do ofensor 
de reparar o dano cometido. 

(ZEHR, 2015, p. 37) 

 

Três Perguntas Diferentes 
Justiça Criminal Justiça Restaurativa 

• Que leis foram infringidas? • Quem sofreu danos? 
• Quem fez isso? • Quais são suas características? 
• O que o ofensor merece? • De quem é a obrigação de suprir 

essas necessidades? 
(ZEHR, 2015, p. 37) 
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ANEXO B 
 

Lente retributiva Lente restaurativa 
1. O crime é definido pela violação 
da lei. 

1. O crime é definido pelo dano à pessoa 
e ao relacionamento (violação do 
relacionamento) 

2. Os dados são definidos em 
abstrato. 

2. Os danos são definidos 
concretamente. 

3. O crime está numa categoria 
distinta dos outros danos. 

3. O crime está reconhecidamente ligado 
a outros danos e conflitos. 

4. O Estado é a vítima. 4. As pessoas e os relacionamentos são 
as vítimas. 

5. O Estado e o ofensor são as 
partes no processo. 

5. A vítima e o ofensor são as partes no 
processo. 

6. As necessidades e direitos das 
vítimas são ignorados. 

6. As necessidades e direitos das 
vítimas são a preocupação central. 

7. As dimensões interpessoais são 
irrelevantes. 

7. As dimensões interpessoais são 
centrais. 

8. A natureza conflituosa do crime é 
velada. 

8. A natureza conflituosa do crime é 
reconhecida. 

9. O dano causado ao ofensor é 
periférico. 

9. O dano causado ao ofensor é 
importante. 

10.  A ofensa é definida em termos 
técnicos, jurídicos. 

10. A ofensa é compreendida em seu 
contexto total: ético, social, econômico e 
político. 

(ZEHR, 2008, p. 174/175) 
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ANEXO C 
 

Compreendendo a responsabilidade 
Lente retributiva Lente restaurativa 

1. Os erros geram culpa. 1. Os erros geram dívidas e obrigações. 
2. A culpa é absoluta. 2. Há graus de responsabilidade. 
3. A culpa é indelével. 3. A culpa pode ser redimida pelo 

arrependimento e reparação. 
4. A dívida é abstrata. 4. A dívida é concreta. 
5. A dívida é paga sofrendo punição. 5. A dívida é paga fazendo o certo. 
6. A “dívida” com a sociedade é 
abstrata. 

6. A dívida é com a vítima em primeiro 
lugar. 

7. Responder pelos seus atos 
aceitando o “remédio”. 

7. Responder pelos seus atos 
assumindo a responsabilidade. 

8. Presume que o comportamento 
foi livremente escolhido. 

8. Reconhece as diferenças entre a 
realização potencial e atual da liberdade 
humana. 

9. Livre arbítrio ou determinismo 
social. 

9. Reconhece o papel do contexto social 
nas escolhas sem negar a 
responsabilidade pessoal. 

(ZEHR, 2008, p. 191) 
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ANEXO D 
 

Visões de justiça 
Lente retributiva Lente restaurativa 

1. A apuração da culpa é central. 1. A solução do problema é central. 
2. Foco no passado. 2. Foco no futuro. 
3. As necessidades são 
secundárias. 

3. As necessidades são primárias.  

4. Modelo de batalha, adversarial. 4. O diálogo é a norma. 
5. Enfatiza as diferenças. 5. Busca traços comuns. 
6. A imposição de dor é a norma. 6. A restauração e a reparação são a 

norma. 
7. Um dano social é cumulado ao 
outro. 

7. Enfatiza a reparação de danos 
sociais. 

8. O dano praticado pelo ofensor é 
contrabalançado pelo dano imposto ao 
ofensor. 

8. O dano praticado é contrabalançado 
pelo bem realizado. 

9. Foco no ofensor: ignora-se a 
vítima. 

9. As necessidades da vítima são 
centrais. 

10. Os elementos-chave são o Estado 
e o ofensor. 

10. Os elementos-chave são a vítima e o 
ofensor. 

11.  Falta informação às vítimas. 11. As vítimas recebem informações. 
12.  A restituição é rara. 12. A restituição é normal. 
13.  A “verdade” das vítimas é 
secundária. 

13. As vítimas têm a oportunidade de 
“dizer a sua verdade”. 

14.  O sofrimento das vítimas é 
ignorado. 

14. O sofrimento das vítimas é 
lamentado e reconhecido. 

15.  O Estado age em relação ao 
ofensor; o ofensor é passivo. 

15. O ofensor tem participação na 
solução. 

16.  O Estado monopoliza a reação 
ao mal feito. 

16. A vítima, o ofensor e a comunidade 
têm papéis a desempenhar. 

17.  O ofensor não tem 
responsabilidade pela resolução. 

17. O ofensor tem responsabilidade pela 
resolução. 

18.  Os resultados incentivam a 
irresponsabilidade do ofensor. 

18. O comportamento responsável é 
incentivado. 

19.  Rituais de denúncia e exclusão. 19. Rituais de lamentação e 
reordenação. 

20.  Denúncia do ofensor. 20. Denúncia do ato danoso. 
21.  Enfraquecimento dos laços do 
ofensor com a comunidade. 

21. Reforço da integração do ofensor 
com a comunidade. 

22.  O ofensor é visto de modo 
fragmentado: a ofensa o define. 

22. O ofensor é visto de modo holístico. 

23.  O senso de equilíbrio é 
conseguido pela retribuição. 

23. O senso de equilíbrio é conseguido 
pela restituição. 

24.  O equilíbrio é alcançado 
rebaixando o ofensor. 

24. O equilíbrio é alcançado soerguendo 
a vítima e ofensor. 

25.  A justiça é avaliada por seus 
propósitos e pelo procedimento em si. 

25. A justiça é avaliada por seus frutos 
ou resultados. 
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26.  A justiça como regras justas. 26. A justiça como relacionamentos 
saudáveis. 

27.  Ignora-se o relacionamento 
vítima-ofensor. 

27. O relacionamento vítima-ofensor é 
central. 

28.  O processo aliena. 28. O processo visa reconciliação. 
29.  Reação baseada no 
comportamento pregresso do ofensor. 

29. Reação baseada nas consequências 
do comportamento do ofensor. 

30.  Não se estimula o 
arrependimento e o perdão. 

30. Estimula-se o arrependimento e o 
perdão. 

31.  Procuradores profissionais são 
os principais atores. 

31. Vítima e ofensor são os principais, 
mas contam com ajuda profissional. 

32.  Valores de competição e 
individualismo são fomentados. 

32. Valores de reciprocidade e 
cooperação são fomentados. 

33.  O contexto social, econômico e 
moral do comportamento é ignorado. 

33. Todo o contexto é relevante. 

34.  Presume resultados em que um 
ganha e o outro perde. 

34. Possibilita um resultado do tipo 
ganha-ganha. 

(ZEHR, 2008, p. 199/201) 

 

 

 

 

 

 

 


