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RESUMO 

 

 

A presente monografia se propõe a abordar a crise do modelo tradicional de justiça penal, 
com ênfase na problemática observada no Brasil, propondo como forma de suprir as 
deficiências desse sistema o inovador formato da Justiça Restaurativa. Para tanto, 
inicialmente, serão alvo de considerações mais acuradas as origens do sistema penal vigente 
no país, bem como sua atual estrutura, em suas vertentes legislativa, administrativa e 
judiciária. Também serão discutidos os fins do Direito Penal e a finalidade da pena, com 
enfoque na pena privativa de liberdade, base dos sistemas penais ao redor do mundo. Será, em 
seguida, abordada a questão da criminalidade, seus devastadores efeitos na sociedade e a 
insuficiência dos instrumentos legais para prevenir e solucionar os conflitos sociais, de modo 
a satisfazer os interesses de todos os envolvidos. Na busca por melhorar o sistema vigente, 
visando a obter diminuição dos índices de criminalidade, serão apresentadas sugestões da 
sociedade, do Poder Público e de especialistas para atingir esse objetivo. Nesse diapasão, será 
apresentada a Justiça Restaurativa como proposta para obtenção da almejada paz social, na 
medida em que busca envolver a vítima, o agressor e a comunidade mais diretamente afetada 
pela prática criminosa em um processo dialético e informal, no sentido de não haver as 
amarras dos procedimentos burocráticos e segregadores, típicos do modelo tradicional de 
justiça penal. Serão trazidos dados sobre seus antecedentes históricos, seus mecanismos de 
operacionalização e algumas experiências de práticas restaurativas nos países que a praticam. 
Por fim, será realizada reflexão sobre suas limitações e sobre a possibilidade de sua 
implementação no Brasil. 
 
Palavras-chave: Justiça Penal Tradicional. Criminalidade. Conflitos Sociais. Vítima. 
Agressor. Sociedade. Mediação. Justiça Restaurativa. 
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ABSTRACT 

 

 

The present monograph intends to approach the crisis of the traditional model of criminal 
justice, emphasizing the Brazilian context, proposing the innovator format of the Restorative 
Justice as a way of meet the deficiencies of the traditional model. For that, initially there will 
be made accurate considerations about the origins of the actual criminal system in Brazil, as 
well as about its structure, in the legislative, administrative and judiciary aspects. Also there 
will be discussed the purposes of the Criminal Law and the goals of the penalties, with focus 
on prison penalty, the basis of the criminal systems all around the world. Then, there will be 
commented the criminality question, its devastating effects and its legal instruments 
inadequacy to prevent and solve the social conflicts, so that it would satisfy all involved 
subjects’ interests. Searching how to improve the current system, aiming to get reduction of 
criminality rates, there will be presented suggestions from society, from Government and 
from specialists to get this target. After that, will be presented the Restorative Justice as a 
proposal to achievement of the desired social peace, since it intends to involve the victim, the 
offender and the community more directly affected by the crime committed in a dialectic and 
informal process, so that there is not the moorings of the bureaucratic and segregating 
procedures, typical from the traditional model of criminal justice. There will be presented data 
about its historical backgrounds, its operationalization mechanisms and some cases of 
restorative practices in the countries that support and use it. Lastly, there will be made a 
reflection about its limitations and about the possibility of its implantation in Brazil.  
 
Key-words: Traditional Model of Criminal Justice. Criminality. Social Conflicts. Victim. 
Offender. Society. Mediation. Restorative Justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ideia de punição dos indivíduos pelos males causados acompanha a humanidade 

desde a criação do mundo, segundo consta nos mais antigos registros escritos de que se tem 

notícia. A Bíblia, um dos livros mais antigos e lidos em todo o mundo, retrata a ideia de 

punição com Adão e Eva, no Antigo Testamento, que, por terem pecado, deveriam sofrer as 

consequências do erro cometido para alcançar a salvação. Também no Novo Testamento 

encontramos a expiação dos pecados como forma de alcançar a salvação, uma vez que Jesus 

Cristo veio ao mundo para ser crucificado e morrer pelos homens para salvá-los de seus 

pecados. 

 

Como se vê, a punição por meio do sofrimento, da dor física, é forma milenar de, 

supostamente, se obter justiça. A vingança e o sentimento de retribuição estão intimamente 

relacionados com esse pensamento punitivo. Punição exemplar, portanto, seguindo esta lógica 

da retribuição e da dor, seria aquela em que indivíduo “pagasse” pelo crime cometido, não no 

sentido de reparar o mal praticado, mas no sentido de sofrer também, na mesma medida em 

que sofreu sua vítima. Exemplo desse primitivo pensamento acerca do Direito Penal é a 

famosa Lei de Talião – Olho por olho, dente por dente, que simboliza de maneira fiel as 

primeiras formas de punição experimentadas pela humanidade. 

 

Essas formas retributivas de punição, baseadas na dor física e na atribuição de 

sofrimento ao criminoso para que pudesse se redimir perante a sociedade, eram amplamente 

utilizadas pelas várias civilizações na Antiguidade. Durante a Idade Média esse contexto não 

sofreu grandes modificações, observando-se a continuidade da ideia de salvação pelo castigo, 

disseminada pela Igreja Católica.  

 

Entretanto, cabe aqui uma ressalva, relativa às civilizações aborígenes. Enquanto 

que na Europa se visualizava o caráter retributivo das punições a que os infratores eram 

submetidos, na América e na Oceania, onde predominavam as civilizações indígenas, 

observavam-se e ainda se observam meios pacíficos para a resolução de seus conflitos, sem 

exatamente atribuir-se uma penalidade, menos ainda uma pena cruel, baseada na dor. Esses 

meios consistem em diálogos e encontros, com ampla participação da comunidade e dos 
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diretamente envolvidos da contenda. De forma primitiva e rudimentar, os primeiros povos 

nativos realizavam o que hoje chamamos de mediação e de conciliação. 

 

Voltando ao cenário europeu, somente com a modernidade, com o Iluminismo e 

com as revoluções burguesas, passou-se a conceber a ideia de punição desvinculada do 

sofrimento físico em si. Princípios como fraternidade, liberdade e igualdade, dentre outros, 

passaram a ser exaltados e valorizados na nova sociedade moderna que surgia. 

 

A formação dos Estados Modernos, também consequência de tais revoluções, 

viria a institucionalizar o Poder Estatal e a impor normas cogentes de convivência para os 

integrantes da sociedade, contribuindo para a regulamentação do Direito Penal. Como nessa 

época passou a ter grande destaque o princípio da liberdade, a punição dos infratores dos 

mandamentos legais passou a se basear em penas que limitassem esse direito. Surgiria, nesse 

contexto, a pena de prisão, de forma institucionalizada. 

 

As deficiências e fragilidades relativas à pena de prisão, no entanto, não tardariam 

a ser levantadas. Embora a pena de prisão tivesse como substrato a restrição da liberdade e 

não diretamente a imposição de sofrimento físico, as circunstâncias de insalubridade e 

confinamento a que eram (são) submetidas o preso, sem o devido respeito aos direitos 

humanos, que, na época, ainda não tinham a força que hoje têm, equivaliam, de fato, a um 

verdadeiro suplício. A privação da liberdade continuou revestida do caráter cruel e retributivo 

observado nas formas mais primitivas de punição, aplicadas pelas antigas civilizações. 

 

Pouco depois da institucionalização da pena de prisão vários aspectos do Direito 

Penal passaram a ser questionados por seus estudiosos. Um dos problemas mais duramente 

asseverados era a quase total inexistência de apoio ou de reparação à vítima de crimes. 

Começou-se a pontuar que, muito embora o agente criminoso fosse processado, julgado e 

sentenciado a longos anos de prisão, não residia aí a compensação da vítima pelos males 

sofridos, muito menos sua recuperação. 

 

Quanto ao agente, o sofrimento imposto pela prisão como forma de punição pelos 

atos ilícitos cometidos não fazia dele um ser humano melhor, mais consciente de suas atitudes 
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e preocupado com o próximo. Ao contrário, afastava-o da sociedade, perpetuando-se nele o 

estigma do crime. 

  

Quanto à sociedade, começou-se a perceber que a previsão de crimes e penas não 

tinham, em verdade, o almejado efeito de afastar a criminalidade por receio das sanções 

legalmente impostas, por mais graves que elas se mostrassem. O que se passou a observar foi 

o paulatino aumento da criminalidade e a incapacidade dos Estados em controlar o problema, 

especialmente nos países periféricos. 

 

A problemática da criminalidade mostra-se patente em todo o mundo, em maior 

ou menor escala, nos diversos países. Seus efeitos têm-se mostrado cada vez mais graves e 

difíceis de controlar, em razão da complexidade dos fatores envolvidos. Por isso, os índices de 

criminalidade e a reestruturação do Direito Penal são alvo de intensos estudos, pesquisas e 

discussões. 

 

Neste sentido, a partir de tais discussões, surge um novo paradigma de justiça, que 

se propõe a buscar a restauração de todas as relações comprometidas pela prática criminosa. A 

Justiça Restaurativa surge como proposta de conciliar diversos interesses, quais sejam, da 

vítima, do infrator e da comunidade afetada, por meio de métodos que envolvem a dialética e 

a reparação e que devem resultar na cura, na libertação e na restauração desses sujeitos. 

 

Entretanto, antes de abordar de forma densa os aspectos desse inovador modelo de 

justiça, durante os capítulos que seguem será melhor trabalhada a problemática da 

criminalidade dentro da sociedade brasileira, considerando as especificidades do sistema 

penal vigente no Brasil e sua ineficácia em prevenir e conter o crime. 

 

Após, serão alvo de comentários aspectos importantes da Justiça Restaurativa, a 

exemplo de seus antecedentes históricos, seus princípios e métodos, as experiências de 

implementação desse modelo ao redor do mundo e, ainda, suas limitações. 

 



15 

 

2 O SISTEMA PENAL BRASILEIRO E REFLEXÕES SOBRE A EF ETIVIDADE DO 

MODELO TRADICIONAL DE JUSTIÇA PENAL 

 

O Sistema Penal, de forma geral, pode ser entendido como um complexo de 

estruturas de natureza jurídica, legislativa e administrativa, dentro do qual são realizadas 

atividades relacionadas às infrações penais, abrangendo desde atividades de cunho preventivo 

a atividades de cunho punitivo e/ou ressocializador do infrator. Nas precisas lições de 

Zaffaroni e Pierangeli1: 

 

Chamamos ‘sistema penal’ ao controle social punitivo institucionalizado, que na 
prática abarca a partir de quando se detecta ou supõe detectar-se uma suspeita de 
delito até que se impõe e executa uma pena, pressupondo uma atividade normativa 
que cria a lei que institucionaliza o procedimento, a atuação de funcionários e define 
os casos e condições para esta atuação. Esta é a ideia geral de ‘sistema penal’ em um 
sentido limitado, englobando a atividade do legislador, do público, da polícia, dos 
juízes, promotores e funcionários e da execução penal. 
Em um sentido mais amplo, entendido o sistema penal – tal como o temos afirmado 
– como ‘controle social punitivo institucionalizado’, nele se incluem ações 
controladoras e repressoras que aparentemente nada têm a ver com o sistema penal. 

 

Neste complexo, conforme mencionado, há estruturas de diversas naturezas. A 

estrutura de natureza legislativa é formada pelas leis, em sentido amplo, que abrangem a 

matéria penal e/ou processual penal. São as normas que cuidam da previsão dos ilícitos 

penais, suas respectivas penas e os procedimentos necessários à aplicação de tais leis.   

 

A estrutura jurídica, por sua vez, tem expressão na atuação do Poder Judiciário, 

enquanto detentor do jus puniendi estatal, uma vez que seus membros têm o poder-dever de 

processar e julgar os indivíduos infratores. Em outras palavras, o Poder Judiciário tem a 

função de aplicar a lei penal no caso concreto, fazendo parte, portanto, do Sistema Penal 

Brasileiro. 

 

Por fim, a estrutura administrativa compreende os órgãos públicos que 

desenvolvam atividades organizacionais e burocráticas, relacionadas à matéria criminal. 

                                                           
1 PIERANGELI, José Henrique; ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte geral. 
9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 69.  
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Assim sendo, fazem parte desta estrutura as Delegacias de Polícia, Secretarias de Segurança 

Pública, Penitenciárias, dentre outros. 

 

Ao longo deste capítulo a estrutura do Sistema Penal Brasileiro, em suas três 

vertentes, será alvo de maiores e mais aprofundados comentários e discussões. 

  

2.1 Origem e atual estrutura do ordenamento jurídico penal brasileiro 

 

O Ordenamento Jurídico-Penal Brasileiro tem suas origens no direito português. 

A primeira legislação penal que vigorou no território brasileiro, ainda antes da independência, 

eram as Ordenações do Reino – Afonsinas, Manuelinas e Filipinas2. Tais ordenações 

consistiam em um conjunto de leis de vários ramos diferentes do Direito. Porém, apesar da 

inexistência de um código penal individualizado, em tais ordenações, na parte concernente às 

normas materialmente criminais, verificava-se já a atual separação na estrutura dos tipos 

penais, identificando-se os preceitos primário e secundário. Já então o preceito primário 

continha a conduta abstrata que definia o crime e o preceito secundário previa a pena 

cominada em abstrato. 

 

Após a independência do Brasil, o primeiro Código Penal vigente no país foi o de 

1830, sendo sua estrutura básica aquela utilizada também no atual Código Penal, o Decreto-

Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940.  

 

Após o Código de 1830 foi elaborado o Código Criminal da República, em 1890. 

O código então vigente, porém, não trouxe nenhuma alteração quanto à previsão dos crimes e 

das penas, tampouco quanto à disposição das normas no código. Grandes modificações 

quanto ao conteúdo do diploma legal somente viriam a ser implementadas por meio da edição 

do Decreto-Dei nº 2.848, em 1940, o atual Código Penal Brasileiro. 

 

Assim, desde o código de 1830 a estrutura de disposição das normas penais no 

Código Penal permanece a mesma: o Código apresenta duas partes, uma geral e outra 

                                                           
2 A formação do Sistema Penal Brasileiro. Autora: Eneida Orbage de Britto Taquary. Disponível em 
http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/jus/article/view/635/551. Acesso em 08 de maio de 
2012. 
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especial. A parte geral contém normas não incriminadoras, de natureza principiológica, 

explicativa e hermenêutica, necessárias à aplicação das normas incriminadoras, contidas na 

parte especial, onde estão definidas as condutas criminosas e cominadas as respectivas penas. 

 

No entanto, nem todos os ilícitos penais estão previstos no bojo do Código Penal 

Brasileiro. A depender da matéria, por razões de política criminal, o legislador achou por bem 

esmiuçá-la em lei especial, que abordasse a questão mais detalhadamente e definisse as 

condutas criminosas com maior enfoque e precisão. Neste sentido, citamos como leis 

especiais a Lei de Combate às Drogas, Lei nº 11.343/2006, a Lei de Crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional, Lei nº 7.492/1986 e o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/1997, 

que prevê as infrações praticadas no âmbito da condução de veículos automotores, dentre 

outras.  

 

Inclusive, nem todos os ilícitos penais são classificados como crime. Além da 

espécie crime para o gênero ilícito penal temos também a contravenção penal, que são 

condutas de menor lesividade social, mas que por gerar ofensa a bens jurídicos de 

considerável importância ao convívio em sociedade merecem atenção do Estado no sentido de 

este deter o jus puniendi em relação aos que incorrem em tais condutas. 

 

Existem, ainda, outras leis especiais, que não trazem nelas a tipificação de crimes, 

mas regulamentam alguma lei penal ou complementam normas penais contidas em outros 

dispositivos legais. Por oportuno, citamos a Lei de Crimes Hediondos, Lei nº 8.072/1990, que 

não traz qualquer descrição das condutas criminosas consideradas hediondas; tão somente 

lista quais crimes são considerados hediondos, estando as condutas em si descritas no Código 

Penal Brasileiro ou em leis especiais, além de prever algumas disposições específicas que 

devem ser aplicadas nos casos de prática desses crimes. 

 

Por fim, temos as normas de natureza processual penal, cuja função é estabelecer 

o modus operandi de todo o Sistema Penal, ou seja, normas que trazem regras procedimentais, 

que organizam a sequência de atos do aparato administrativo estatal para processar e julgar os 

indivíduos acusados de perpetrar atos criminosos.  
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O principal dispositivo legal na seara penal que traz normas de natureza 

eminentemente processual é o Código de Processo Penal, o Decreto-Lei nº 3.689/1941. 

Porém, além do Código de Processo Penal, também as regras contidas na Lei de Execuções 

Penais, Lei nº 7.210/1984, têm caráter processual, porquanto regulamentam o cumprimento 

das penas, antes ou após o trânsito em julgado das sentenças penais. Eventualmente, em 

outros diplomas legais também poderão ser encontradas regras de caráter processual. 

 

Desta feita, a estrutura legislativa do Sistema Penal Brasileiro, descrita acima, 

compõe-se, de modo simplificado, do Código Penal Brasileiro, do Código de Processo Penal, 

da Lei de Execuções Penais e das demais leis penais extravagantes.  

  

2.2 O fundamento e a finalidade do Direito Penal  

 

Feita a introdução relativamente à estrutura do sistema normativo penal, deve-se 

considerar que as leis não constituem um fim em si mesmo, dado que sua elaboração e 

aplicabilidade devem atender a um objetivo específico. Neste momento, cabem, pois, algumas 

considerações acerca das bases e dos fins do Direito Penal, no intuito de compreender o 

porquê da existência do amplo e complexo sistema de leis penais. 

 

No que diz respeito às bases do Direito Penal, convém lembrar as antigas lições, 

porém não menos verdadeiras, de Beccaria3, que reflete sobre o que levaria os povos a 

permitirem que uma parte de sua ampla liberdade lhes fosse retirada por meio da imposição 

dos tipos penais. O teórico chega então à conclusão de que cada indivíduo renuncia a uma 

pequena parcela de sua liberdade com o objetivo de poder efetivamente usufruir da maior 

parcela restante, o que somente seria possível fazer de maneira plena e segura com a 

existência das leis penais.  

 

Assim, as leis, embora restrinjam os comportamentos dos indivíduos, propiciam o 

exercício pleno de muitos direitos considerados essenciais, a exemplo do direito à vida, ao 

                                                           
3 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 6. ed. São Paulo: Martin Claret, 2011, p. 65. 
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patrimônio, à liberdade sexual, dentre outros. Conclui Beccaria, pois, que a reunião de todas 

essas pequenas parcelas de liberdade constitui o fundamento do direito de punir. 

 

Por outro lado, o Direito Penal é constituído por princípios, consolidados em 

forma de garantias, que protegem aqueles que efetivamente praticam a conduta delituosa de 

eventuais arbitrariedades praticadas pelo Estado, no exercício do jus puniendi, ou, ainda, da 

própria sociedade, quando seus membros pretendem agir sem o respaldo da lei. Por 

conseguinte, o Direito Penal também cuida dos direitos dos que infringem as normas, 

possibilitando a devida aplicação da lei penal.  

 

Quanto aos fins do Direito Penal, para a maioria dos doutrinadores, dentre os 

quais destacamos Nilo Batista, Luiz Régis Prado e Rogério Greco, o seu escopo é proteger os 

bens mais importantes e necessários à própria sobrevivência da sociedade, por meio da 

cominação, aplicação e execução da pena4. Vê-se, pois, que a sanção penal, seja em sua 

manifestação abstrata ou concreta, é mecanismo do Direito Penal, utilizado para atingir à sua 

finalidade de proteção da sociedade, por meio do complexo de medidas do sistema penal, cuja 

estrutura em linhas gerais foi acima explicada. 

 

Natural questionamento neste momento seria a respeito de como se dá a seleção 

dos bens jurídicos merecedores da tutela do Direito Penal. Para tanto, deve-se ter em mente 

que a valoração dos bens jurídicos tem relação direta com os valores éticos e morais vigentes 

na sociedade, em cada momento histórico vivenciado. Desta feita, essa valoração é passível 

de modificações com o passar do tempo, havendo bens jurídicos que passaram a ser indignos 

da reprimenda penal, por serem considerados, então, de menor gravidade e, por isso, foram 

alguns comportamentos, ao longo do tempo, sendo descriminalizados. 

 

Uma das maiores fontes a ser considerada quando da valoração de qualquer bem 

jurídico é, certamente, a Constituição Federal, pois é neste documento que estão previstos os 

princípios fundamentais do Estado, espelho dos valores manifestados pela sociedade. Há uma 

íntima relação entre o Direito Penal e o Direito Constitucional, relação esta que se manifesta, 

                                                           
4 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 14. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012, v. 1, p. 04. 
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nos dizeres de Paulo Bonavides5, diante das garantias penais de natureza constitucional que se 

estendem do inciso XXXVII ao inciso LXVII do art. 5º do Capítulo I, sobre direitos e deveres 

individuais e coletivos. Deve-se, pois, buscar na Carta Magna referências acerca de quais bens 

merecem a máxima proteção, qual seja, por meio da previsão de tipos penais que tragam 

sanções à sua violação.  

 

2.3 Princípios no Direito Penal  

 

As bases do Direito Penal, como em qualquer área do conhecimento jurídico, 

estão alicerçadas sobre os princípios que lhe são inerentes. A depender do doutrinador 

estudado pode haver variação quanto à quantidade e nomenclatura dos princípios do Direito 

Penal. 

 

Por não ser o foco do presente estudo o aprofundamento das discussões acerca dos 

princípios do Direito Penal, serão a seguir destacados apenas os mais relevantes à 

problemática principal abordada neste estudo, acerca dos quais serão feitas remissões ao 

longo do trabalho. 

 

2.3.1 Princípio da Legalidade 

 

Referido princípio é um dos mais populares no Direito Penal, visto que representa 

importante garantia dos cidadãos contra o abuso do Estado. O princípio da legalidade, 

expressamente instituído no art. 5º da Constituição Federal de 1988, nasceu segundo as lições 

de Paulo Bonavides6, do anseio de estabelecer na sociedade humana regras permanentes e 

válidas, que fossem obras da razão, e pudessem abrigar os indivíduos de uma conduta 

arbitrária e imprevisível por parte dos governantes. 

 

Consiste o princípio na ideia nuclear de que somente se pratica crime quando a 

conduta levada a efeito já estava, à época da conduta, legalmente tipificada como tal. Vale 

                                                           
5 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 53.  

6 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.120.  
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dizer, não há crime sem prévia cominação legal. Na mesma esteira, também a sanção penal 

respectiva deve estar previamente estabelecida para que venha a ser aplicada. 

 

Do Princípio da Legalidade podem ser destacados outros subprincípios, dele 

decorrentes. A lei penal deve ter interpretação restrita, ou seja, não pode haver tipificação de 

condutas por analogia: ou a conduta se subsume perfeitamente ao modelo descrito no tipo 

penal ou não haverá crime. Da mesma forma, não pode haver tipos penais cujo conteúdo ou 

cuja pena prescrita sejam vagos ou indeterminados. O tipo penal deve conter todos os 

elementos necessários para definir com exatidão a conduta que se quer tornar típica, bem 

como trazer a correspondente pena, de forma certa e determinada. Por fim, também decorre da 

Legalidade a necessidade de os ilícitos penais estarem previstos por escrito, não podendo ser 

decorrentes dos costumes. 

 

Fazendo breve reflexão acerca do Princípio da Legalidade, percebe-se o quão 

grave é a intromissão do Direito Penal na vida dos indivíduos. Tanto que foram estabelecidos 

direitos e garantias fundamentais, estando a Legalidade inclusa neste rol, de modo a limitar a 

ingerência do Estado na liberdade dos indivíduos, senão quando sua intervenção se faz 

absolutamente necessária e devendo ocorrer dentro dos limites impostos em razão da 

aplicação do princípio e seus subprincípios decorrentes. 

 

2.3.2 Princípio da Intervenção Mínima 

 

Segundo o princípio da intervenção mínima, o Direito Penal deve ser a ultima 

ratio, ou seja, somente deve ser aplicado quando os demais ramos do Direito se apresentarem 

insuficientes para tutelar determinado bem jurídico e garantir o controle social. 

 

Este raciocínio tem fundamento no fato de a intervenção do Estado por meio do 

Direito Penal mostrar-se por demais invasivo e gravoso aos indivíduos, uma vez que interfere 

na esfera da liberdade dos cidadãos. Assim sendo, o princípio baseia-se na ideia de que os 

tipos penais devem ser definidos se apenas por intermédio da lei penal se puder garantir a paz 

social e se o bem jurídico tutelado for essencial à convivência em sociedade. 
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Por oportuno, segue abaixo explanação doutrinária acerca do dito princípio7:  

 

Sendo o direito penal o mais violento instrumento normativo de regulação social, 
particularmente por atingir, pela aplicação das penas privativas de liberdade, o 
direito de ir e vir dos cidadãos, deve ser ele minimamente utilizado. Numa 
perspectiva político-jurídica, deve-se dar preferência a todos os modos extrapenais 
de solução de conflitos. A repressão penal deve ser o último instrumento utilizado, 
quando já não houver mais alternativas disponíveis. 
 

 

Por esse princípio preconiza-se a subsidiariedade do Direito Penal. Atualmente há 

grande discussão acerca da descriminalização de algumas condutas, cujos conflitos 

relacionados poderiam ser solucionados por outras esferas do Direito, tendo em vista o dito 

princípio. Apenas para citar, há discussão doutrinária em torno da continuidade das 

contravenções penais no ordenamento jurídico, tendo em vista a insignificância das condutas 

e penas ali previstas. 

 

Ainda assim, mesmo sabendo que, em tese, as condutas tipificadas como crime 

são dotadas de essencialidade ao convívio social e que não há outra área do Direito capaz de 

propiciar a resolução de tais conflitos que não a partir da aplicação da lei penal, o que se tem 

observado é que mesmo o Direito Penal, segundo o modelo tradicionalmente estruturado, vem 

se mostrando incapaz de garantir a paz social que se busca.  

 

2.3.3 Princípio da Individualização da Pena 

 

O princípio em foco também é de grande importância ao Direito Penal, na medida 

em que considera todas as circunstâncias da prática delituosa para a correspondente aplicação 

da pena adequada. O Direito Penal, que somente deve ser aplicado quando não suficientes as 

disposições dos demais ramos do direito para a resolução dos conflitos, quando aplicado, deve 

sê-lo de forma necessária, suficiente para que sejam atingidos os seus fins. Como existe uma 

variedade de tipos penais, praticados sob diversas circunstâncias, envolvendo vítimas e 

agressores com suas peculiaridades, necessária se faz a individualização da pena, levando em 

conta todos esses fatores. 

                                                           
7 COPETTI apud GRECO, Rogério, ibidem, p. 51. 
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A individualização da pena é realizada em três momentos. Em uma primeira fase, 

o legislador atribui uma sanção específica a cada tipo penal, considerando, para tanto, a 

gravidade da conduta praticada, o senso comum de reprovação que aquela conduta inspira. 

Desta forma, são diferenciadas as diversas condutas tipificadas, segundo a pena atribuída a 

cada uma.  

 

Em um segundo momento, quando da fixação da pena, por ocasião do processo e 

julgamento do agente, são analisados os critérios contidos no caput do art. 59 do Código 

Penal, além da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes (artigos 61 e 65, 

respectivamente, do Código Penal). Aí também há a chamada individualização da pena, pois 

que há valoração das circunstâncias da efetiva prática criminosa, atribuindo ao condenado a 

pena adequada, segundo o apurado ao longo da instrução probatória. 

 

Por fim, diz-se que há individualização da pena por ocasião da execução penal, 

conforme o art. 5º da Lei nº 7.210/1984, Lei das Execuções Penais, segundo o qual os 

condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a 

individualização da execução penal. 

 

 Explicando o significado e a importância desse momento da individualização da 

pena no que concerne à função ressocializadora do Sistema Penal, trazemos abaixo a lição de 

Mirabete8: 

 

(...) Individualizar a pena, na execução, consiste em dar a cada preso as 
oportunidades e os elementos necessários para lograr a sua reinserção social, posto 
que é pessoa, ser distinto. A individualização, portanto, deve aflorar técnica e 
científica, nunca improvisada, iniciando-se com a indispensável classificação dos 
condenados a fim de serem destinados aos programas de execução mais adequados, 
conforme as condições pessoais de cada um. 
 

 

Para a temática que se pretende discutir neste trabalho, qual seja, a prática de 

métodos alternativos à Justiça Comum, em especial, a Justiça Restaurativa, o dito princípio 

                                                           
8 MIRABETE apud GRECO, Rogério, ibidem, p. 73. 
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significa um importante passo à efetiva recuperação do apenado, especialmente nesta última 

etapa da individualização da pena, uma vez que a execução penal destina-se a exatamente 

propiciar ao condenado oportunidades para sua ressocialização. No entanto, apesar do 

discurso do jurista acima apresentado, que descreve o que seria o ideal, a efetiva 

ressocialização do condenado não é o que ocorre após o cumprimento da pena no tradicional 

modelo de justiça. Adiante, serão feitas maiores considerações sobre os efeitos da pena sobre 

o condenado. 

 

2.3.4 Princípio da Insignificância ou de Bagatela 

 

O princípio em questão preconiza a ideia de desconsiderar os efeitos penais de 

uma conduta formalmente típica efetivamente consumada quando os efeitos da infração são 

pequenos ou insignificantes ou quando o objeto sobre o qual recai a conduta criminosa é de 

pequeno valor. 

 

A razão de ser do referido princípio é propiciar a aplicação da lei penal com 

razoabilidade, de modo a atender os fins precípuos do Direito Penal, dentre os quais está a 

proteção de bens essenciais à vida em sociedade, proteção esta que não pode ser provida por 

outra seara do conhecimento jurídico. 

 

Nas precisas lições de Rogério Greco9, seguem comentários pertinentes acerca da 

aplicação do princípio ora em comento: 

 

Concluindo, entendemos que a aplicação do princípio da insignificância não poderá 
ocorrer em toda e qualquer infração penal. Contudo, existem aquelas em que a 
radicalização no sentido de não se aplicar o princípio em estudo nos conduzirá a 
conclusões absurdas, punindo-se, por intermédio do ramo mais violento do 
ordenamento jurídico, condutas que não deviam merecer a atenção do Direito Penal 
em virtude da sua inexpressividade, razão pela qual são reconhecidas como de 
bagatela. 
 

 

Desta feita, segundo entendimento doutrinário, a aplicação do princípio se faz 

adequada, por exemplo, em casos de furto de pequeno valor, lesões corporais culposas de 

                                                           
9 GRECO, Rogério, ibidem, p. 69. 
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ínfima repercussão (arranhões, cortes superficiais). Embora tais condutas estejam 

formalmente tipificadas como crime a aplicação de pena privativa de liberdade nesses casos 

seria absoluto despropósito, haja vista a desproporção entre a pena atribuída e o mal causado. 

Ademais, a passagem de infratores condenados por essas espécies de delito pelo sistema 

penitenciário apenas lhes causaria maior mal, por não lhes ser proporcionada a efetiva 

recuperação e, ainda, o risco de se tornarem infratores mais perigosos ao convívio social. 

 

Agora, no entanto, necessário é refletir sobre as consequências do referido 

princípio, no sentido de avaliar seu alcance em relação à plena resolução de conflitos, 

considerando agressor e vítima. A mera absolvição do acusado com base no princípio da 

insignificância é suficiente para restaurar a relação entre os envolvidos no crime? A título de 

exemplo, o infrator que furta um relógio, processado, julgado e absolvido em razão da 

insignificância da res furtiva, estará consciente dos danos causados à vítima? A função 

preventiva e ressocializadora do Direito Penal se fizeram valer neste caso? O infrator voltará a 

praticar o ato delituoso? 

 

Tais questionamentos suscita o entendimento de que deve haver uma maneira de 

promover a plena paz social, prevenindo a prática de crimes e restaurando de modo eficaz os 

já infratores, sem que para tanto seja necessária a aplicação de pena privativa de liberdade. 

 

2.4 A finalidade da pena 

 

Os mais antigos doutrinadores, principalmente, e ainda alguns da atualidade 

atribuem à pena as finalidades preventiva e retributiva.  

 

A finalidade preventiva da pena tem razão de ser quando de sua previsão em 

abstrato, ainda não aplicada no caso concreto. O indivíduo que intenciona cometer infração 

penal, tendo conhecimento de que seu comportamento constitui crime ou contravenção penal, 

sendo-lhe cominada uma sanção, poderá desistir da empreitada criminosa em razão do temor 

que a punição em tese lhe causa, prevenindo, assim, a prática de ilícitos penais. 
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Mostrando entendimento favorável à finalidade preventiva da pena, Hobbes 

afirmava que o respeito às regras de convivência, positivadas em leis, impõe-se somente pelo 

temor e pela autoridade, que, por sua vez, só podem ser efetivados por meio de um ente 

poderoso, sobre-humano e forte, o Leviatã, ou seja, o Estado10.  

 

A finalidade retributiva da pena, por sua vez, nasce após a efetiva ação criminosa, 

com o devido processo e julgamento do infrator e a consequente aplicação da sanção, segundo 

o crime cometido. A aplicação da pena em concreto tem intrínseca a ela a ideia de punição, de 

retribuição pelo mal levado a efeito. 

 

Para ilustrar tanto o raciocínio da finalidade preventiva quanto da finalidade 

punitiva da pena, lembramos, por oportuno, as lições de Beccaria11, que afirma que os 

castigos têm por finalidade única obstar o culpado de tornar-se futuramente prejudicial à 

sociedade e afastar os seus concidadãos do caminho do crime. 

 

Necessário observar que a ideia de punição do criminoso por meio da pena 

imposta é, de fato, bastante primitiva. A ideia de punição pela pena, inclusive, já recebia 

críticas por parte de célebres doutrinadores, a exemplo do próprio Beccaria, que criticava a 

pena abusiva e cruel. A pena deveria ser apenas a necessária à educação do infrator e incutir 

temor razoável para evitar o cometimento de delitos, devendo ser de modo essencial, pública, 

pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis nas circunstâncias dadas, proporcional ao 

delito e determinada pela lei12. 

 

Recentemente, tem se atribuído à sanção penal outra função, além da função 

preventiva e retributiva. A concepção da relação autor – vítima – reparação no sistema de 

sanções penais acabou por revelar uma terceira função da pena, qual seja, a função de 

reparação, complementando a retribuição e a prevenção. No sentido de conferir à pena o 

caráter de reparação, cita-se Del Veccio13, que defende a natureza não-aflitiva da pena, ao 

                                                           
10 SICA, Leonardo. Direito Penal de emergência e alternativas à prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p. 23. 
11 BECCARIA, Cesare, op. cit., p. 49. 
12 Ibidem, p. 107. 
13 VECCHIO apud SICA, Leonardo, op. cit., p. 35. 
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fundá-la na reparação e reintegração do direito lesado, aceitando como elemento do penal a 

riparazione del torto.  

 

Estudos recentes na área de criminologia e segurança pública demonstram que 

esta terceira e mais recente função da pena deve ter cada vez maior relevância quando da 

elaboração de políticas públicas que visem à diminuição dos índices de criminalidade, 

conforme será mencionado mais adiante. 

 

2.5 Tipos de penas  

 

As espécies de penas atualmente vigentes no Brasil, bem como disposições sobre 

sua aplicação, substituição e outras disposições gerais, constam do Título V do Código Penal. 

Pertinente se faz a leitura do art. 32 do referido Código, que lista suas espécies: 

 

Art. 32. As penas são: 
I – privativas de liberdade; 
II – restritivas de direitos; 
III – de multa. 

 

A seguir, cada uma das modalidades será alvo de maiores comentários. 

 

2.5.1 Da pena privativa de liberdade 

 

A pena privativa de liberdade ou pena de prisão, como o próprio nome diz, limita, 

em maior ou menor grau, o exercício da liberdade daqueles que são a ela submetidos. Essa 

modalidade de pena reveste-se de maior destaque na maioria dos sistemas penais ao redor do 

mundo por ser a modalidade de pena mais amplamente aplicada. Em razão da sua gravidade e 

dos seus efeitos para o apenado e para a sociedade muitos estudiosos têm realizado pesquisas 

e estudos sobre essa modalidade punitiva. 
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A pena de prisão, como forma de reação ao crime, tradicional que é, adquiriu essa 

importância e também prioridade em relação à aplicação de outras penalidades desde a época 

do Iluminismo14.  

 

No Brasil, a pena de privação da liberdade pode ser de duas formas: reclusão ou 

detenção. A depender do caso concreto, cada uma destas irá determinar como se dará o 

cumprimento efetivo da pena, podendo se dar nos regimes fechado, semiaberto ou aberto. 

 

No caso de reclusão, a pena pode ser executada nos regimes fechado, semiaberto 

ou aberto. Sendo a pena de detenção, seu cumprimento poderá ocorrer nos regimes semiaberto 

ou aberto. O que determinará um ou outro regime será a pena em concreto atribuída ao 

condenado e também se o mesmo é ou não reincidente. A título de exemplo, um acusado 

efetivamente condenado a seis anos de prisão, sendo não reincidente, cumprirá a pena no 

regime semiaberto, segundo o disposto na alínea b do § 2º, art. 33 do Código Penal. 

 

No regime fechado, o recluso deverá cumprir a pena em estabelecimento de 

segurança máxima ou média, nos dizeres do art. 33, inciso I, alínea a, do Código Penal. Caso 

o regime de cumprimento seja o semiaberto, deverá o condenado ser dirigido a uma colônia 

agrícola, industrial ou estabelecimento similar, conforme alínea b do mesmo dispositivo. Por 

sua vez, sendo o regime aberto, a execução deverá ocorrer em casa de albergado, segundo o 

que dispõe a alínea c.  

 

2.5.2 Das penas restritivas de direito 

 

Transcrevemos a seguir, ipsis literis, o teor do art. 43 do Código Penal, que prevê 

as espécies de penas restritivas de direito: 

 

Art. 43. As penas restritivas de direito são: 
I – prestação pecuniária; 
II – perda de bens e valores; 
III – (Vetado.) 
IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; 
V – interdição temporária de direitos; 

                                                           
14 FERREIRA, Francisco Amado. Justiça Restaurativa: natureza, finalidade e instrumentos. Coimbra: Editora 
Coimbra, 2006, p. 11. 
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VI – limitação de fim de semana. 
 

No artigo seguinte do Código Penal estão previstas as hipóteses em que as penas 

privativas de liberdade serão substituídas pelas restritivas de direito. Genericamente falando, 

as penas restritivas de direito devem ser aplicadas em situações que envolvam crimes menos 

graves, cujas circunstâncias e antecedentes do agente sejam tais que indique que a 

substituição seja recomendável e suficiente.  

 

Pode-se dizer que, ao instituir as penas restritivas de direito, o legislador 

pretendeu minimizar a aplicação da pena privativa de liberdade, ao menos nos casos em que a 

lesão aos bens jurídicos não apresentasse significante gravidade. Já então, tendo em vista o 

problema da carcerização e dos efeitos negativos do confinamento presidiário, buscou-se de 

alguma forma diminuir o número de condenados submetidos à prisão. 

 

2.5.3 Da pena de multa 

 

Segundo o art. 49 e seguintes do Código Penal, a pena de multa consiste no 

pagamento de um valor fixo em dinheiro, definido pelo juiz da causa, ao fundo penitenciário, 

calculado em dias-multa. Esse valor deve ser pago até dez dias depois do trânsito em julgado 

da sentença, porém, a requerimento do apenado e considerando as circunstâncias do caso, o 

juiz pode permitir o parcelamento do valor. 

 

É pacífico o entendimento de que, para a definição desse valor, o juiz deve 

considerar as circunstâncias judiciais da conduta praticada e a condição econômica do 

apenado, de forma a fixar valor condizente com o grau de reprovabilidade da conduta e 

suficiente para punir o condenado. Assim, a pena de multa, que pode ser aplicada 

isoladamente, pode ser considerada como mais uma forma de substituição da pena de prisão, 

respeitando-se as disposições legais quanto à indicação e recomendação de substituição. 

 

2.6 Reflexões sobre a execução da pena 

 

Como já mencionado, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, disciplina a 

execução penal no Brasil. Segundo o art. 1º da referida Lei, o objetivo do processo de 
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execução penal é efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. 

 

No item imediatamente anterior foram feitas breves considerações acerca dos 

tipos de penas que podem ser aplicadas aos condenados. Com base na redação do dispositivo 

acima e a partir de uma interpretação sistemática, pode-se entender que a execução penal se 

presta a efetivar e operacionalizar a aplicação das diversas espécies de penas, de forma a que 

elas venham a propiciar a chamada ressocialização do apenado. 

 

De fato, em vários dispositivos da Lei de Execuções Penais são previstas medidas 

de cunho integrador e ressocializador, a exemplo da previsão de assistência material, jurídica, 

educacional, médica, social e religiosa, conforme o art. 10 e seguintes desta Lei. 

 

Todavia, existe grande disparidade entre a realidade legislativa e a realidade 

observada no sistema penitenciário. A assistência idealizada não é efetivamente prestada, 

dada à insuficiência e precariedade da infraestrutura disponível e à insuficiência quantitativa e 

qualitativa de recursos humanos. Tanto é assim que o legislador instituiu penas diversas da 

privativa de liberdade, como se disse, em uma clara tentativa de evitar, tanto quanto possível, 

submeter os infratores ao cárcere. Ademais, sabe-se que é alto o custo para a manutenção do 

sistema penitenciário, ainda que extremamente debilitado como o é. 

 

Consideremos, porém, que a realidade prática guardasse semelhança com o 

previsto na lei, ao menos de maneira geral, ou seja, suponhamos que ao agressor fosse, 

realmente, proporcionada a assistência legal que lhe é prevista. Ainda assim haveria um 

problema que a aplicação da pena em concreto não poderia solucionar, qual seja, a reparação 

e a recuperação da vítima.  

 

A execução penal é, pois, direcionada ao preso, ao apenado, sem qualquer 

envolvimento da vítima no processo de suposta ressocialização do condenado. O sistema 

penal tradicional não oferece mecanismos efetivos à reparação da vítima, menos ainda 

propicia um entendimento entre vítima e agressor, o que pode ser decisivo no processo de 

recuperação, tanto de um como de outro. 
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2.7 Crítica ao Direito Penal como forma de garantir a paz na sociedade 

 

A partir do já exposto, considera-se que a punição ou pena é a ferramenta da qual 

se vale o Direito Penal para atingir seus fins, ou seja, para garantir a proteção dos bens 

jurídicos mais valiosos ao convívio harmonioso em sociedade. Segundo Leonardo Sica15, a 

associação punir e bem-estar tem um valor ideal notável, pois acaba por conferir à pena o 

papel principal de obstáculo às condutas desviadas.  

 

No entanto, a relação de causa e efeito idealizada (o bem-estar social como 

consequência da aplicação da lei penal) não tem surtido os efeitos que se esperaria.  O Direito 

Penal, personificado na aplicação da sanção prevista em lei, não se mostra eficiente em 

prevenir, reparar, enfim, resolver os conflitos sociais e garantir a paz social. Ao contrário, a 

submissão do ofensor às penas, notadamente à pena de prisão, torna-o ainda mais agressivo e 

suscetível à prática de novos delitos, conforme se verá mais adiante.  

 

Nos dizeres de Sica, parece evidente que a escolha pela segregação (traço 

indelével da prisão) é perniciosa e infrutífera como resposta penal.

                                                           
15 SICA, Leonardo, op. cit., p. 26. 



32 

 

3 A CRIMINALIDADE E SEUS EFEITOS NA SOCIEDADE: A NE CESSIDADE DE 

BUSCA POR MUDANÇAS 

 

Uma vez feitos comentários sobre o objeto do Direito Penal e seus princípios e 

explicados os aspectos mais importantes acerca do funcionamento do Sistema Penal 

Brasileiro, em suas vertentes legislativa, judiciária e administrativa, o presente capítulo se 

presta a fazer uma reflexão acerca dos efeitos desse sistema na sociedade e das possibilidades 

alternativas de resolução de conflitos sociais. 

 

3.1 Legislação penal, índices de criminalidade e reincidência criminal 

 

Após aproximadamente duas décadas sob o regime da ditadura militar, a 

Constituição Federal de 1988 instituiu no Brasil o Estado Democrático de Direito. 

Relativamente ao Direito Penal, a nova Constituição trouxe em seu bojo princípios de 

natureza garantista, direcionados a se fazer respeitar o princípio que parece ser o maior de 

todos os contemplados no documento, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Todas as 

demais leis do ordenamento pátrio, portanto, devem guardar consonância com os novos 

princípios constitucionais.  

 

Junto com o novo Estado Democrático de Direito também veio o caráter 

intervencionista do Estado, no sentido de providenciar aos governados o pleno exercício dos 

direitos fundamentais previstos na nova Constituição. Ademais, dentre os objetivos da 

República Federativa, expressos no seu art. 3º, está a erradicação da pobreza e da 

marginalização e a diminuição das desigualdades sociais e regionais e dentre os princípios do 

novo ordenamento, constantes no seu art. 4º, está a defesa da paz. 

 

Dentro da nova ótica constitucional foram surgindo leis infraconstitucionais para 

dar efetividade às novas disposições constitucionais. A título de exemplo, citamos o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA, elaborado e publicado em 1990, que disciplina o 

tratamento e a proteção dispensados à criança e ao adolescente.  

 



33 

 

Veja-se que, muito embora os fins do estatuto visem à garantir o respeito à 

dignidade desse seguimento da população, o que hoje se observa, reiteradamente, é que o 

adolescente tem sido utilizado como meio para garantir a impunidade da prática delitiva. Em 

verdade, o jovem infrator funciona como executor de crimes, cujos mandantes são criminosos 

adultos que se aproveitam do status do menor. Nas palavras do juiz Manuel Clístenes de 

Façanha e Gonçalves, da Quinta Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza, o estatuto está 

transformando adolescentes em “laranjas” do crime16. Ele afirma, ainda, que a reincidência é 

muito alta, os crimes cometidos são de gravidade cada vez maior e que os menores não levam 

a sério as medidas impostas pelo estatuto. As novas medidas constitucionais, pois, parecem, à 

primeira vista, demasiado fracas para prevenir os atos infracionais. 

 

De outro lado, o modelo garantista instituído também foi acompanhamento da 

edição de outras leis penais, com notório caráter de endurecimento. O Estado, pois, passou a 

incrementar o sistema penal nacional, causando uma verdadeira hipertrofia do sistema. Novos 

tipos penais foram instituídos, as penas de muitos outros foram aumentadas e, em 

consequência, também aumentou o número de condenações penais e o fenômeno da 

carcerização se consolidou na realidade brasileira, intensificando-se de maneira crescente17. 

 

Exemplo típico desse endurecimento foi a edição da Lei nº 8.072/1990, conhecida 

como Lei dos Crimes Hediondos, a qual estabeleceu quais os tipos penais que seriam 

classificados como tais, medidas específicas aplicáveis apenas a crimes desta natureza, além 

do aumento da pena aos crimes que mereceram essa denominação. 

  

Desta feita, constitui forte tendência ao endurecimento o uso do Direito Penal 

como instrumento de “política de segurança”18, em flagrante contradição com sua natureza 

subsidiária, como já se disse quando dos comentários aos princípios inerentes ao Direito 

Penal. 

 

                                                           
16 Disponível em http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1134562. Acesso: 07 de maio de 2012. 
 
17 BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio. O Direito Penal na era da globalização. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 34. 
 
18 Ibidem, p. 30. 
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Ainda segundo o raciocínio dos autores acima citados, configura mecanismo de 

endurecimento da lei penal a ampla utilização da técnica dos delitos de perigo abstrato. 

Assim, para a condenação por crimes desta natureza basta o puro enquadramento da conduta 

do agente no respectivo tipo penal, sem que a conduta importe perigo ou dano concretos. 

 

Assim, desde o advento da Constituição de 1988, ainda que tenha havido 

iniciativas protetivas (o ECA, por exemplo, que mesmo com esse caráter, também se mostrou 

ineficaz na prevenção e combate ao crime), observa-se a contínua edição de medidas que 

visam à intensificação da repressão ao crime. No entanto, os resultados esperados não têm 

sido os resultados obtidos, segundo o que informa abalizada doutrina e pesquisas estatísticas. 

Segundo Alice Bianchini e Luiz Flávio Gomes19 o Direito Penal funciona uma vez ou outra e 

é pouco eficaz na prática. Quando atua, entretanto, faz um estrago tremendo: os poucos 

criminosos processados e condenados são esmagados pela longa prisão cautelar, severas 

penas aplicadas, assim como pelo sistema penitenciário brasileiro. 

 

No que concerne às pesquisas sobre criminalidade, o anuário 2010 de segurança 

pública20, resultado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, traz dados estatísticos a nível 

nacional sobre investimentos na respectiva área, taxas de mortalidade por crimes, números 

sobre policiamento e encarceramento, dentre outros dados. Destacamos excerto do documento 

em que consta que as políticas incrementais de melhoria do serviço policial estão próximas do 

esgotamento, uma vez que muitos recursos estão sendo gastos e o Brasil ainda convive com 

taxas de violência muito altas. 

 

A percepção da criminalidade, empiricamente observada, está, pois, evidenciada 

nos dados reproduzidos no referido Anuário, atestando que o sistema penal brasileiro, da 

forma como está organizado, é ineficaz no combate ao crime e na minimização de seus 

efeitos. 

 

                                                           
19 Ibidem, p. 35. 
 
20 Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, p. 12. Disponível em 
http://www.observatoriodeseguranca.org/files/anuario2010%20forum%20seguranca.pdf. Acesso em 23 de maio 
de 2012. 
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Ademais, observa-se que, uma vez incidentes na conduta criminosa e 

efetivamente condenados, a passagem do infrator pelo sistema prisional, não raro, não cumpre 

sua função de ressocialização daquele indivíduo; ao contrário, ele perpetua no caminho da 

criminalidade e, muitas vezes, torna-se ainda mais estigmatizado e perigoso ao convívio 

social. 

 

Abaixo, trecho da célebre obra de Foucault21, sobre o efeito da prisão em 

reproduzir criminalidade: 

 

A penalidade de detenção fabricaria – daí sem dúvida sua longevidade – uma 
ilegalidade fechada, separada e útil. O circuito da delinquência não seria o 
subproduto de uma prisão que, ao punir, não conseguisse corrigir; seria o efeito 
direto de uma penalidade que, para gerir as práticas ilegais, investiria algumas delas 
num mecanismo de ‘punição-reprodução’ de que o encarceramento seria uma das 
peças principais. 
 

Em verdade, a eficácia do sistema prisional tem sido alvo de críticas desde o 

início de sua concepção e aplicação, conforme destaca Raffaella da Porciúncula22. Segundo a 

autora, é interessante observar que as críticas à prisão apareceram muito cedo, já a anunciando 

como o grande fracasso da justiça penal. Pouco tempo depois da implementação das prisões, 

já havia movimentos para a reformulação do sistema prisional, em razão dos males causados 

pelo encarceramento. 

 

3.2 Assistência à vítima no sistema penal brasileiro – a ineficácia em reparar o mal 

causado e em restaurar sua dignidade 

 

Por ocasião do item 2.6 foram levantados alguns aspectos legislativos acerca da 

execução da pena e seus objetivos. Neste momento se pôde verificar que o legislador deu 

grande importância à questão da ressocialização do agressor, ainda que a realidade não 

corresponda exatamente ao texto legal. Quanto à vítima, porém, carece a justiça penal de 

meios legais e operacionais para viabilizar-lhe a necessária assistência. 

                                                           
21 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir – história da violência nas prisões. 35. ed. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 
231. 

22 PALLAMOLLA. Raffaella da Porciuncula. Justiça Restaurativa: da teoria à prática. 1. ed. São Paulo: 
IBCCRIM, 2009, p. 30.  



36 

 

 

Muito embora haja essa deficiência, ao analisar a evolução do sistema penal 

brasileiro observa-se que se tem dado crescente importância à vítima, além de uma 

preocupação em reparar os danos materiais a ela causados em decorrência da infração de que 

foi vítima. Tal afirmação encontra substrato, por exemplo, no artigo 59 do código penal, que 

prevê, dentre outros fatores, a influência do comportamento da vítima para fins de fixação da 

pena pelo juiz. No artigo 16, por sua vez, está prevista a reparação do dano sofrido ou a 

restituição da coisa, em troca da diminuição da pena do agente, nos casos de crime cometido 

sem violência ou grave ameaça à vítima. Na Lei dos Juizados Especiais, nº 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, encontra-se dispositivo semelhante, uma vez que prevê como objetivo a 

reparação dos danos sofridos pela vítima, sempre que possível. 

 

Apesar de haver previsão legal de reparação dos danos causados à vítima, 

percebe-se que o legislador privilegiou a reparação dos danos de natureza patrimonial 

decorrentes da infração penal. Não há previsão específica e direcionada à superação dos danos 

morais e traumas resultantes do crime do qual o indivíduo foi vítima. 

 

Sobre essa questão, cada vez mais tem-se entendido que a superação dos traumas 

pela vítima deve ser alvo de maiores investimentos dentro do sistema penal, tendo em vista 

que sociedade como um todo seria beneficiada com a efetiva reparação dos danos também 

morais das vítimas dos crimes. A sociedade teria indivíduos mais seguros e confiantes, menos 

agressivos e hostis. 

 

3.3 O reflexo da criminalidade na sociedade e o clamor social por mudanças 

 

Os elevados índices de violência a que as pessoas estão constantemente expostas 

têm provocado profundas modificações comportamentais nos indivíduos, ainda que um ou 

outro não tenha sido vítima direta de alguma prática criminosa. 

 

É facilmente observável, principalmente nos grandes centros urbanos, que a 

população adota medidas mais ou menos uniformes para se proteger da ação dos infratores. A 
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sensação de insegurança produz temor nas pessoas, que buscam, da melhor forma possível, 

proteger-se. 

 

No âmbito residencial, por exemplo, é comum as pessoas recorrerem à segurança 

privada, prestada por grandes empresas especializadas, para garantir certa “paz”, ao menos no 

reduto de seu recolhimento privado. 

 

Seguindo a mesma lógica, é normal as pessoas que possuem veículos próprios 

para sua locomoção diária utilizarem-se de serviços de empresas seguradoras, que ofereçam 

ressarcimento em caso de furto ou roubo do veículo, além de comodidades como pronto 

serviço de atendimento 24h em emergências, uma vez que ficar parado em qualquer lugar 

durante algum tempo já torna o indivíduo suscetível à potencial ação de criminosos. 

 

Ademais, outros exemplos de mecanismos de proteção, mais simples, podem ser 

citados, como o mero ato de fechar os vidros do veículo ao parar em um cruzamento, a atitude 

de retirar o relógio ao andar a pé, evitar trafegar em certos lugares considerados mais 

perigosos pelo conhecimento da ocorrência de reiterados crimes nestes locais, dentre outros. 

 

No entanto, as práticas acima citadas, embora possam ser consideradas simples, 

em um primeiro momento, refletem, na verdade, o sentimento de insegurança e temor 

presente no íntimo de cada indivíduo, consequência da ampla criminalidade vivenciada, 

criminalidade esta que o aparato estatal de proteção e punição tem-se mostrado insuficiente 

para reprimir e anular. Mais, o temor transforma-se em indignação e revolta, diante das 

notícias diárias sobre os crimes perpetrados, aumentando a distância dos cidadãos entre si e 

entre eles e a paz que se busca no convívio social.  

 

Por conseguinte, a sociedade brasileira, profundamente afetada pelos alarmantes 

índices de violência, tenta se fazer ouvir, lançando para discussão diversas ideias, por vezes 

bastante diferentes entre si, para conter a criminalidade.  

 

Como exemplo de manifestação da sociedade, citamos a ampla participação 

popular por ocasião da instalação da Comissão de Reforma do Código Penal, desde novembro 
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do ano passado, pelo Senado Federal. A maioria das sugestões pedem medidas de 

endurecimento, tais como redução da maioridade penal para dez anos, trabalho forçado para 

presos, castração química de estupradores e pena de morte para corruptos23. 

 

No entanto, apesar do evidente clamor por penas mais duras, paralelamente 

observam-se reiterados movimentos pela descriminalização de algumas condutas, 

constituindo uma atitude de condescendência e tolerância ao crime, em contraposição aos 

movimentos que clamam pelo endurecimento das punições, chegando a se discutir, por 

exemplo, a descriminalização do uso e comércio da maconha e do aborto. 

 

Assim, percebe-se que os indivíduos procuram diferentes soluções para a 

criminalidade, por meio de variados mecanismos, que tendem a se contrapor diametralmente. 

Dito de outra forma, ou a sociedade busca eliminar a criminalidade aceitando-a como padrão 

de conduta ou busca fazê-lo reprimindo-a de forma dura e cruel. 

 

No entanto, uma reflexão é necessária: serão as estratégias extremas capazes de 

solucionar referida questão, em toda a sua complexidade?  

 

3.4 Discussão jurídica sobre a criminalidade e a busca por soluções alternativas 

 

Depreende-se, pois, a partir da exposição até aqui realizada, que o tradicional 

sistema punitivo-retributivo e pretensamente ressocializador está falido; não há 

responsabilização dos infratores, a sociedade vive amedrontada e insegura e não há justiça 

social sendo feita. 

 

Desta feita, do mesmo modo que os indivíduos, membros da sociedade, se reúnem 

e debatem, se manifestam e buscam soluções para combater a criminalidade, também os 

governantes, juristas e profissionais da área de segurança pública buscam, cada qual ao seu 

modo, possibilidades de mudança desse panorama.  

 

                                                           
23 Disponível em http://www.conjur.com.br/2012-abr-15/sugestoes-populares-codigo-penal-pedem-
endurecimento-lei. Acesso: 15 de abril de 2012. 
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Exemplo da busca por mudanças no panorama criminal brasileiro é o atual 

processo de elaboração de novo código penal. O anteprojeto do novo código encontra-se em 

processo de elaboração, já tendo sido divulgadas várias modificações que a Comissão 

encarregada desse processo já incluiu no anteprojeto. 

 

Muitas das medidas já inclusas no anteprojeto refletem o clamor social por 

endurecimento da lei penal. Foram idealizados novos tipos penais, a exemplo do 

enriquecimento ilícito de servidor público24 e da criminalização da conduta de remoção de 

órgãos ou tecidos, visando a atingir quem vende, compra ou facilita a compra de órgãos e 

tecidos humanos25. 

 

Além das ações provenientes do Poder Público para diminuir a criminalidade, 

também os juristas têm-se ocupado de estudar e propor soluções ao problema. Apresentamos, 

pois, algumas posições doutrinárias sobre a melhor forma de combater a criminalidade, 

enfatizando as práticas alternativas de justiça.  

 

Em uma crítica aos sistemas penais formatados segundo o modelo tradicional, 

destacamos os comentários abaixo26: 

 

(...) desde os anos 70 vem demonstrando a moderna criminologia algo mais que uma 
crise: o que existe é uma verdadeira e absoluta incapacidade operacional, ou seja, o 
que está programado para ingressar no âmbito do controle penal (input) é 
infinitamente superior à sua capacidade de atuação (output). E sem atuação social e 
consenso, como já dizia Marx, o Direito ‘não é mais que um conjunto de papéis’. 
Inúmeros estudos criminológicos, a propósito, vêm comprovando que a seletividade, 
a corrupção institucional, a reprodução da violência e a morosidade ‘não são 
características conjunturais, senão estruturais do exercício do poder de todos os 
sistemas penais’.27  

 

                                                           
24 Disponível em http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/04/23/juristas-sugerem-criminalizacao-de-
enriquecimento-ilicito-de-servidor-publico. Acesso em 23 de abril de 2012. 
 
25 Disponível em http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=105449. 
Acesso em 20 de abril de 2012. 
 
26 MARX apud BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio, op. cit., p. 87. 

27 ZAFFARONI apud BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio, op. cit., p. 88. 
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A partir do excerto acima verifica-se que há muito os estudiosos já falavam sobre 

o colapso dos sistemas penais tradicionais, que funcionam sob as rédeas da repressão e da 

violência. Não raro, somam-se à natureza eminentemente repressiva das penas os vícios 

institucionais, como a corrupção e a morosidade, tão intrínseca à Administração Pública, 

contribuindo para contaminar todas as instâncias da sociedade com as deficiências do sistema. 

 

Nessa esteira, alguns preconizam que as medidas mais eficazes ao problema da 

criminalidade seriam aquelas que envolvessem práticas alternativas às medidas repressivas, 

entendimento este expressado por Ancel28, que afirma que o abandono das formas repressivas 

abriria a porta à busca de alternativas de controle social mais eficazes e menos onerosas e 

traumatizantes do que a pena (sobretudo a pena privativa de liberdade), favorecendo, por aí, 

um discurso de descriminalização e de desformalização. 

 

A partir do entendimento acima, pois, aponta-se que uma possível solução estaria 

nas formas alternativas de solução de conflitos, no sentido de descriminalizar condutas e 

tornar o sistema menos burocrático (desformalização). 

 

Continuando, Louk Hulsman29, que sustenta que o Direito Penal somente deve se 

ocupar das ofensas realmente graves à sociedade, apoiando o fenômeno da descriminalização. 

Hulsman critica também o enfoque básico do Direito Penal tradicional, que é orientado para 

os infratores e para o crime cometido, enquanto que deveria ser orientado para a situação 

como um todo. 

 

Nagel30, complementando esse raciocínio, indica que é necessário o sistema 

judiciário garantir diversos objetivos: ao ofensor, uma adequada defesa; à vítima, uma justa 

reparação; a ambos, as condições para a recriação dos respectivos laços sociais. 

 

Das críticas ao sistema de justiça penal surgiram dois importantes movimentos: o 

abolicionismo e a vitimização. Sua importância reside em apontar os pontos mais 

                                                           
28 ANCEL apud FERREIRA, Francisco Amado, op. cit., p. 18. 
 
29 HULSMAN apud FERREIRA, Francisco Amado, idem. 
 
30 NAGEL apud FERREIRA, Francisco Amador, ibidem, p. 20. 
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problemáticos no Direito baseado na aplicação da pena, ao mesmo tempo que propõe 

soluções. Mais, esses movimentos viriam a configurar como antecedentes do modelo 

alternativo de justiça denominado Justiça Restaurativa, que será melhor abordado no capítulo 

seguinte.  

 

O abolicionismo foi um movimento que surgiu no seio da Criminologia Crítica, 

por volta da década de oitenta do século passado, quando se tornaram cada vez mais 

pungentes as discussões sobre as deficiências do modelo tradicional de justiça penal. As 

ideias abolicionistas tiveram maior repercussão nos países escandinavos e na Holanda, tendo 

como principais representantes Christie, Mathiesen, Bianchi e Hulsman31. 

 

 A ideia central do movimento abolicionista é a substituição do sistema penal 

tradicional por um modelo que substituísse em definitivo todas as formas punitivas 

tradicionais, em especial a pena privativa de liberdade, foco das mais intensas críticas. Seus 

adeptos acreditavam que o direito penal, alicerçado na pena de prisão, era ineficaz em 

solucionar a criminalidade porque seus meios, cruéis e desproporcionais, tinham efeito 

negativo nos envolvidos. Porém, além de observarem o viés do criminoso, também inovaram 

em prever que o sistema de justiça penal deveria se importar com as consequências do crime 

para a vítima. Desta forma, deveria fazer parte do sistema penal medidas de proteção e 

reparação às vítimas de crimes. 

 

Um dos adeptos do abolicionismo, Hulsman afirma que o sistema penal 

tradicional ignora as necessidades mais prementes das vítimas, quais sejam, a reparação dos 

prejuízos decorrentes da infração, um consolo pela perda sofrida, um apoio moral e 

psicológico, alguém que as escute, dentre outras necessidades de natureza mais emotiva do 

que vingativa, que não seriam supridas com o sofrimento ou punição do agressor32. 

 

O pensamento abolicionista do direito penal, entretanto, não prosperou, em grande 

parte, por ser considerado um tanto utópico, pois que previa a completa extinção das formas 

                                                           
31 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula, op. cit., p. 38. 
 
32  HULSMAN apud PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula, ibidem, p.42. 
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punitivas. No entendimento de Aniyar de Castro33, para o sucesso da proposta abolicionista 

seria necessário um alto nível de democracia e de evolução econômica, social e cultural das 

sociedades.  

 

Outro movimento que criticou fortemente o direito penal foi a vitimologia, que 

surgiu na mesma época do abolicionismo. Tinha por objeto debater o papel da vítima no 

sistema penal, seus interesses e necessidades, uma vez que o direito penal e a criminologia 

não cuidaram de tratar desses aspectos.  

 

A exemplo do abolicionismo, também a vitimologia não prosperou; seus estudos 

tornaram-se demasiado concentrados na vítima, valorizando de maneira determinista seu 

papel dentro do complexo universo do crime. A vitimologia ocupava-se do estudo das causas 

biológicas, antropológicas e sociais que levariam um indivíduo a ser vítima de um crime, a 

ponto de insinuar que haveria pessoas predispostas a ser vítimas de delitos. 

 

Apesar de os movimentos acima apresentarem evidentes fragilidades, há que se 

reconhecer sua importância do sentido de estimular a crítica ao modelo tradicional de sistema 

penal, incutindo nos estudiosos do assunto a necessidade de buscar e idealizar novos modelos, 

capazes de tornar a justiça penal mais humana e eficaz em prevenir a criminalidade, a 

exemplo do modelo de Justiça Restaurativa.   

 

                                                           
33 CASTRO apud PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula, ibidem, p.45. 
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4 UM NOVO PARADIGMA: A JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Conforme introduzido no final do capítulo anterior, trataremos a seguir do modelo 

alternativo de justiça, já em prática em muitos países, chamado Justiça Restaurativa. 

 

4.1 O que é a Justiça Restaurativa 

 

Ao longo do presente estudo procurou-se demonstrar a ineficácia do modelo 

tradicional de justiça em prevenir crimes, restaurar os infratores e reparar os danos e traumas 

de suas vítimas. Além dos efeitos ao infrator e à vítima, isoladamente, toda a sociedade sofre 

com as consequências devastadoras da prática criminosa, sendo o conjunto de medidas do 

sistema penal tradicional incapaz de solucionar os conflitos de forma satisfatória. Realidade 

esta, diga-se, é observável não só no Brasil, mas em diversos países. 

 

A Justiça Restaurativa, também chamada de Justiça Reintegrativa, surge 

exatamente no seio desta problemática, na tentativa de buscar uma solução mais adequada e 

eficaz ao problema da criminalidade e seus efeitos. É neste sentido e considerando o fracasso 

dos meios tradicionais em promover a paz na sociedade que o referido modelo tem como foco 

três eixos de atuação, cada qual tendo a mesma importância: o infrator, a vítima e a sociedade. 

 

Muito embora a Justiça Restaurativa já esteja sendo discutida e experimentada em 

muitos países há mais de vinte anos, não há consenso sobre um conceito exato entre seus 

estudiosos34. Ainda assim, pode-se dizer que Justiça Restaurativa é um modelo alternativo de 

justiça, menos punitivo, mais equilibrado e humano, que busca, simultaneamente, a 

restauração do infrator, da vítima e da sociedade e das relações destes sujeitos entre si. Nas 

palavras de Amador Ferreira35, a Justiça Restaurativa tem propriedades curativas ou 

restauradoras e reconstrutivas. 

 

Quanto ao infrator, busca-se o resgate da dignidade do indivíduo e a 

conscientização do mesmo sobre a relevância de seu comportamento dentro da realidade na 

                                                           
34 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula, ibidem, p.53. 
35 FERREIRA, Francisco Amador, op. cit, p. 25 
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qual está inserido, tendo em vista que o indivíduo que comete crimes continua a ser sujeito de 

direitos e deveres dentro da sociedade. Para que o agente adquira essa noção de amplitude do 

seu papel dentro do contexto em que está inserido, deve haver uma conscientização do agente 

criminoso acerca dos efeitos de seus atos, incluindo o sofrimento e o trauma causados à 

vítima e, ainda, qual a repercussão do crime praticado dentro daquela realidade local, a partir 

das modificações nos indivíduos direta ou indiretamente envolvidos. 

 

Quanto à vítima, procura-se trabalhar o sentimento de revanche e de vingança que 

naturalmente permanece após a ocorrência do crime. É muito comum que as vítimas diretas e 

também indiretas, como familiares e amigos, desejem o mal e uma cruel punição ao 

responsável pela prática criminosa, quando não procuram fazer, no popular, justiça com as 

próprias mãos, em razão da natural revolta e indignação causada pelo crime.  

 

No entanto, a lógica de que violência gera violência já se mostrou 

comprovadamente ineficaz quanto à prevenção de novos crimes por infratores, conforme se 

demonstrou anteriormente. Ademais, os traumas advindos do crime, ainda que exemplar a 

punição do criminoso, não ensejará a efetiva cura e reparação do mal sofrido. Na verdade, 

muitas vítimas sequer chegam a denunciar seus agressores, por saberem, dentre outras razões, 

que não terão uma resposta e uma reparação satisfatórias à violência sofrida36.  

 

Sobre a sensação de injustiça que o processo penal parece inspirar, aduz Howard 

Zehr37 que juízes e advogados têm por certo que o que as pessoas mais querem é ganhar o 

processo. Mas pesquisas recentes mostram que o processo em si conta muito, e que o processo 

criminal frequentemente não deixa uma impressão de justiça. O importante não é apenas o 

que acontece, mas também o modo como se chega à decisão. 

 

Desta feita, a Justiça Restaurativa propõe uma conscientização também da vítima 

do ilícito, no sentido de propiciar-lhe circunstâncias favoráveis à sua recuperação em razão do 

dano sofrido, propiciando uma real sensação de justiça, além de tentar proporcionar uma 

                                                           
36 FERREIRA, Francisco Amador, ibidem, p. 11. 
37 ZEHR, Howard. Trocando as lentes – um novo foco sobre o crime e a justiça restaurativa. 3. Ed. São Paulo: 

Palas Athena, 2008, p. 191. 
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reconciliação com o agressor, buscando a efetiva cura e libertação destes dois polos, vítima e 

infrator. 

 

Quanto ao terceiro polo da relação que surge da prática criminosa, qual seja, a 

comunidade local em que ocorreu o crime, também esta, como entidade una, sofre com as 

consequências nefastas causadas pelo ato criminoso. 

 

A prática criminosa não incute temor apenas na vítima direta, mas também 

àqueles que têm a ciência do crime levado a efeito, transformando sobremaneira o 

comportamento dos indivíduos, conforme já ilustrado anteriormente. Dessa forma, o crime 

gera um misto de temor e revolta nas pessoas, o que se reflete em sua vida cotidiana. É por 

esta razão que a sociedade como um todo é considerada um dos polos a ser envolvido nas 

práticas restaurativas, em razão do temor que causa o crime no seio da sociedade, temor este 

que se reflete nas atitudes de seus membros. 

 

A partir da perspectiva da interdependência nas relações dos três polos 

apresentados é que a Justiça Restaurativa busca atuar, considerando e envolvendo ao mesmo 

tempo esses três sujeitos, na tentativa de promover o entendimento e a harmonização entre 

eles, almejando, em última instância, a promoção da verdadeira paz na sociedade. 

 

Acerca do tema em foco, destaca-se o autor Howard Zeher, que lançou, com 

pioneirismo, os pressupostos teóricos da justiça restaurativa em sua obra Changing Lenses: a 

new focus for crime and justice, já anteriormente referida38. 

  

Howard entende o crime como uma violação à vítima dele, à sociedade afetada e 

ao próprio infrator e é por isso que qualquer mecanismo que se proponha a reparar os danos 

causados deve ser implementado de modo a viabilizar uma relação dialética entre estes 

envolvidos.  

 

                                                           
38 ZEHR, Howard. Trocando as lentes – um novo foco sobre o crime e a justiça restaurativa. 3. Ed. São Paulo: 
Palas Athena, 2008, p. 191 
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À Justiça caberia encorajar e oportunizar ocasiões para que os envolvidos 

dialoguem e cheguem a um acordo, como sujeitos centrais do processo. A Justiça, segundo o 

modelo proposto por Howard, deve ser capaz de fazer com que as responsabilidades do crime 

cometido sejam assumidas e que as necessidades dele advindas, necessidades da sociedade, da 

vítima, e do próprio infrator sejam satisfatoriamente atendidas. Ao final desse processo de 

diálogo, o resultado individual e socialmente terapêutico, a cura, deve ser alcançada. 

 

Quanto à consecução dos objetivos do modelo proposto, ao idealizar a Justiça 

Restaurativa, tendo em vista o fracasso do modelo institucionalizado e burocratizado, que 

segrega os seus atores e dissemina o sentimento de retribuição e punição, buscou-se utilizar 

métodos que propiciassem a espontaneidade e a libertação dos males causados pelo crime. 

Desta feita, os procedimentos restaurativos se valem de mecanismos já há bastante tempo 

utilizados em outras searas do conhecimento jurídico, a exemplo da conciliação e da 

mediação, métodos cujo funcionamento será melhor detalhado mais adiante.  

 

A seguir, será alvo de comentários o surgimento da Justiça Restaurativa, os 

movimentos de crítica do Direito Penal que a antecederam e o resgate das antigas práticas 

comunitárias, utilizadas com uma nova abordagem, para a implementação do novel modelo de 

justiça. 

 

4.2 Bases históricas 

 

Muito embora neste trabalho esteja-se desenvolvendo a temática da Justiça 

Restaurativa aplicada ao Direito Penal, o movimento pela aplicação de práticas dialéticas e 

não coercitivas para a resolução de conflitos começou a ser visualizado em outros domínios 

da vida social, que envolviam outros ramos do Direito, conforme se verá a seguir. 

 

Em alguns países a mediação para a resolução de conflitos, método largamente 

utilizado na Justiça Restaurativa, já é tradicionalmente aplicada há bastante tempo, como se 

observa na República Popular da China e também no Japão. Na China, por exemplo, onde 

sempre existiu patente preocupação em buscar a recuperação da vítima, não apenas a 
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reparação de seus danos patrimoniais, há as Comissões Populares de Conciliação39, que há 

muito fazem parte do sistema penal chinês. 

 

 Também nos Estados Unidos já há algum tempo, mais precisamente final do 

século XIX, se tinha notícia de práticas de natureza restaurativa sendo utilizadas para a 

resolução de disputas laborais. No século XX, a mediação seria largamente aplicada a 

demandas as mais diversificadas, como conflitos comerciais, discriminações de natureza 

étnica ou de ordem sexual, questões familiares e de consumo. 

 

A mediação na esfera penal só passou a ter relevância na década de oitenta do 

século passado, quando começou a ser de fato aplicada como meio de resolução de conflitos. 

Na década seguinte presenciou-se a divulgação em larga escala no âmbito internacional da 

expressão Justiça Restaurativa, novo meio de fazer justiça. Inicialmente os métodos 

restaurativos começaram a ser aplicados para viabilizar a reeducação de jovens infratores; 

após, começaram as práticas a ser aplicadas também a adultos infratores40. 

 

A eclosão propriamente dita da Justiça Restaurativa se deu com Braithwaite, nos 

Estados Unidos41. Seu pensamento se baseava na ideia de substituir a estigmatização do 

comportamento desviante; ao contrário, a pena deveria ter a função de viabilizar o 

enfrentamento pelo infrator dos danos por ele causados e, assim, seria conseguida a reinserção 

do indivíduo no meio social. 

 

4.3 Normatização da Justiça Restaurativa 

 

Devido à contínua e crescente difusão do referido modelo de justiça em todo o 

mundo e como forma de estimular os países a adotarem práticas restaurativas, a Organização 

das Nações Unidas - ONU editou a resolução 2002/1242, ditando os princípios básicos para a 

                                                           
39

 FERREIRA, Francisco Amador, op. cit., p. 46. 

40
 FERREIRA, Francisco Amador, ibidem, p. 21. 

41
 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula, op. cit., p. 34. 

42 Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/25484865/Resolucao-2002>. Acesso em: 23 de maio de 2012. 
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utilização de programas de justiça restaurativa em matéria criminal nos países-membros. 

Referida resolução também conceitua o Programa de Justiça Restaurativa, bem como os 

elementos de seu conceito. 

 

Embora os dispositivos da dita Resolução não sejam vinculantes, sua importância 

reside no fato de constituir um ponto de partida para orientar e direcionar os países que optam 

por utilizar práticas restaurativas em seus ordenamentos. A seguir serão abordados alguns de 

seus dispositivos. 

 

Nos dispositivos iniciais da resolução são citadas e conceituadas as expressões 

Programa de Justiça Restaurativa e processos restaurativos, estando estes inclusos naquele. 

Quanto aos processos restaurativos, segue o teor do item 2 da Resolução: 

 

2. Processo restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima e o ofensor e, 
quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da comunidade 
afetados por um crime, participam ativamente na resolução das questões oriundas do 
crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. Os processos restaurativos podem 
incluir a mediação, a conciliação, a reunião familiar ou comunitária (conferencing) e 
círculos decisórios (sentencing circles). 

 

Importante notar que na resolução foi empregado o termo “facilitador”, e não 

mediador. Segundo Raffaella43, isso se deve ao fato de nas conferências e círculos 

restaurativos não se denominar o terceiro imparcial de mediador, mas de facilitador.  

 

O item 7 da norma dispõe sobre os requisitos para o uso de práticas restaurativas. 

Segundo o dispositivo, somente são indicadas essas práticas quando houver prova suficiente 

de autoria para denunciar o ofensor e, ainda, se vítima e ofensor consentirem livremente em 

participar dos processos restaurativos, podendo, inclusive, revogar esse consentimento a 

qualquer tempo. 

 

No item seguinte a Resolução prevê, como forma de resguardar e estimular a 

participação do ofensor, que sua participação não deverá ser usada como prova de admissão 

de culpa em eventual processo judicial ulterior. 

                                                           
43

 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula, op. cit., p. 89. 
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Mais adiante, no item 12, são feitas orientações práticas do que seja necessário 

para que os países implementem a justiça restaurativa; abaixo, o dispositivo na íntegra: 

 

12. Os Estados membros devem estudar o estabelecimento de diretrizes e padrões, 
na legislação, quando necessário, que regulem a adoção de programas de justiça 
restaurativa. Tais diretrizes e padrões devem observar os princípios básicos 
estabelecidos no presente instrumento e devem incluir, entre outros:  
a) As condições para encaminhamento de casos para os programas de justiça 
restaurativa; 
b) o procedimento posterior ao processo restaurativo; 
c) a qualificação, o treinamento e a avaliação dos facilitadores; 
d) o gerenciamento dos programas de justiça restaurativa; 
e) padrões de competência e códigos de conduta regulamentando a operação dos 
programas de justiça restaurativa. 

 

O item 13, por sua vez, dispõe sobre as garantias processuais a que as partes têm 

direito, a exemplo de tratamento isonômico e assistência jurídica sobre o processo 

restaurativo. O dispositivo indica, ainda, que as partes deverão ser plenamente informadas 

sobre seus direitos, a natureza do processo e as possíveis consequências de sua decisão. 

 

Outra importante norma da resolução é a de número 22, que orienta os Estados a 

promover pesquisas e monitoramento dos programas restaurativos porventura implantados 

para avaliar seu desenvolvimento, seu alcance e seus efetivos resultados. Também consta que 

os Estados, a partir dessas pesquisas e seus resultados, devem estimular modificações nos 

processos restaurativos, de forma a melhorá-los. 

 

Outros importantes dispositivos da resolução serão mais abordados, porém de 

forma esparsa, como se verá adiante. 

 

4.4 Princípios 

 

Para que a Justiça Restaurativa viesse a configurar verdadeiro modelo capaz de 

promover a justiça e a paz sociais, seus idealizadores, estudiosos e adeptos desenvolveram 

alguns princípios para nortear sua aplicação. Muitos deles, inclusive, direta ou indiretamente 

foram contemplados na resolução da ONU sobre o tema, já apresentada acima. Haja vista 
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alguma divergência entre os estudiosos do assunto acerca da nomenclatura e dos princípios 

em si, destacamos a seguir os princípios mais consagrados, com os respectivos comentários. 

 

4.4.1 Voluntarismo 

 

Conforme já mencionado, os métodos da Justiça Restaurativa se propõem a 

proporcionar a superação dos traumas e conflitos entre vítima e agressor, de forma a buscar a 

efetiva cura dos males causados pelo crime. Para tanto, tais métodos preveem a participação 

ativa e, por vezes, concomitante, do agressor e da vítima, além dos demais profissionais e 

membros das comunidades locais. 

 

É sabido, no entanto, que o encontro presencial entre vítima e agente pode ser 

doloroso e amedrontador, ainda que previamente exista uma preparação e um esclarecimento 

próprios para esse momento. E nisso consiste o princípio do voluntarismo da Justiça 

Restaurativa: seus métodos só poderão ser efetivamente aplicados e desenvolvidos em casos 

em que haja mútua concordância quanto à sua aplicação.  

 

Desta forma, para a ampla aplicação desse modelo de justiça é necessário o livre e 

espontâneo consentimento dos mediados em participar de suas práticas, comprometendo-se e 

dispondo-se a buscar a efetiva reparação, restauração e resolução pacífica dos conflitos. Na 

gênese da Justiça Restaurativa, a vontade dos envolvidos em participar dos mecanismos 

propostos é considerada uma máxima.  

 

Todavia, na prática, verificam-se algumas divergências quanto a essa ideia inicial. 

Em muitos países nos quais são realizadas práticas restaurativas, a exemplo da Bélgica, 

Alemanha, Áustria, Holanda e Inglaterra44, tais práticas são consideradas obrigatórias e 

ocorrem como parte integrante do processo criminal. Em alguns desses modelos implantados 

os procedimentos restaurativos constituem uma fase prévia à efetiva instalação do 

procedimento judicial, funcionando como uma condição de procedibilidade à ação penal. A 

vantagem é que, a despeito da obrigatoriedade de submissão às práticas restaurativas, a 

                                                           
44

 FERREIRA, Francisco Amador, op. cit., p. 30. 
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depender da ocorrência de conciliação e entendimento entre os envolvidos, pode-se evitar a 

instalação do processo. 

 

4.4.2 Consensualidade 

 

O modelo restaurativo de justiça prevê a efetiva pacificação dos conflitos e, ao 

final de sua intervenção, uma harmonização nas relações entre vítima e agressor. De outra 

forma, espera-se que, ao final do processo de mediação, os envolvidos tenham chegado a um 

consenso quanto à solução do conflito e tenham conseguido resgatar sua dignidade e os elos 

rompidos. 

 

O consenso, além de necessário para que se chegue ao final do processo 

restaurativo, também é necessário em etapa anterior à efetiva submissão dos envolvidos às 

práticas restaurativas. Por ocasião desta etapa anterior são estabelecidas algumas poucas e 

simples regras que fixam normas de convivência, que devem ser respeitadas antes e depois da 

mediação, configurando o contrato de mediação. Neste contrato, além dessas normas, deve 

constar uma pré-disposição à celebração de um acordo final. 

 

No caso de ser celebrado o referido acordo, ele deve prever a forma de reparação 

dos danos causados e orientações de como deve ser o relacionamento futuro entre vítima e 

agressor. Tais previsões devem estar pormenorizadas, especificando-se quais papeis ou 

atividades deverão caber a cada um, durante quanto tempo e em que condições. Outra 

determinação em relação ao acordo é de que o mesmo seja escrito e assinado pelas partes; não 

como forma de fiscalização, mas como forma de ampliar a segurança interpretativa. 

 

4.4.3 Confidencialidade 

 

Corroborando com a ideia de que as práticas restaurativas possuem objetivos 

distintos dos procedimentos da justiça tradicional, o referido princípio consiste na ideia de que 

os fatos revelados, as afirmações feitas, eventuais propostas formuladas, em verdade, todo o 

conteúdo dos contatos estabelecidos por ocasião dos procedimentos restaurativos devem ser 

considerados confidenciais. 
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Quer dizer, quaisquer elementos colhidos nessas oportunidades devem ficar 

somente no âmbito dos intervenientes no processo restaurativo, não podendo ser revelados ou 

utilizados em juízo, ainda que o processo de mediação venha a fracassar. Referido princípio 

está consubstanciado no item 14 da Resolução da 2002/12 da ONU, acima citada45. 

 

Segundo Amador Ferreira46, assim deve ser no âmbito da Justiça Restaurativa 

para que sejam resgatadas a confiança e a fé negocial entre as partes, em um claro intuito de 

restabelecer as relações rompidas e contribuir para a plena restauração dos mediados. 

 

4.4.4 Complementaridade 

 

Muitos estudiosos e críticos da Justiça Restaurativa por vezes têm dificuldade em 

conceber a aplicação de seus métodos a crimes de maior gravidade, a exemplo dos 

homicídios, graves ofensas à integridade física, tráfico de seres humanos, por entenderem que, 

nesses casos, a justiça tradicional deve ser impreterivelmente aplicada. Em seu entendimento 

a Justiça Restaurativa deve ser destinada a solucionar crimes menores. 

 

No entanto, seus defensores entendem que sua aplicação pode perfeitamente se 

dar em conjunto com a justiça tradicional, mesmo em casos de crimes mais graves, daí o 

caráter complementar da Justiça Restaurativa em relação ao sistema tradicional de justiça. 

Para ilustrar essa ideia, transcrevemos a seguir exemplo colocado por Amador Ferreira47: 

 

(...) em vez de uma pena efectiva de vinte e cinco anos de prisão, o arguido pode 
receber uma de quinze, desde de que haja se retratado perante as vítimas, se tenha 
esforçado por as reparar ou se haja predisposto a prestar trabalho voluntário em 
favor da comunidade, daquelas ou das respectivas famílias, na prisão ou, quando 
possível, fora da mesma. 
 

                                                           
45 “14. As discussões no procedimento restaurativo não conduzidas publicamente devem ser confidenciais, e não 
devem ser divulgadas, exceto se consentirem as partes ou se determinado pela legislação nacional.” Disponível 
em http://pt.scribd.com/doc/25484865/Resolucao-2002. Acesso em 09 de maio de 2012. 

46
 FERREIRA, Francisco Amador, op. cit., p. 37. 

47
 FERREIRA, Francisco Amador, ibidem, p. 39. 
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Pode-se entender, por conseguinte, que, a depender do caso concreto, nada impede 

que o sistema da Justiça Restaurativa seja aplicado em concomitância com a justiça 

tradicional, complementando-se, de maneira a buscar a satisfação dos interesses envolvidos e 

à restauração almejada. Mais adiante serão feitas maiores considerações sobre a integração 

entre a justiça penal tradicional e a Justiça Restaurativa. 

 

4.4.5 Celeridade 

 

Outro princípio que norteia as práticas restaurativas é a celeridade, ou seja, a 

utilização de métodos que propiciem a concretização do ideal restaurativo, em seus três eixos 

de atuação (agressor, vítima e sociedade), de forma rápida, ou da forma mais rápida possível, 

considerando a complexidade da situação tratada.  

 

Para a efetiva realização desse intento, os métodos restaurativos, em sua essência, 

contam com a desjudiciarização, ou seja, os sujeitos envolvidos são encaminhados a pessoas 

habilitadas, porém não pertencentes ou não diretamente ligadas ao Poder Judiciário, e que 

desenvolvem os trabalhos, não seguindo os ritos e procedimentos estanques e formais 

previstos na legislação processual.  

 

Na Justiça Restaurativa, essas pessoas habilitadas, os conciliadores ou 

mediadores, têm relativa autonomia para desenvolver suas ações e trabalhos, conversando, na 

maioria dos casos, abertamente com os encaminhados, sem as formalidades inerentes à justiça 

tradicional. Além das atividades de mediação e conciliação, também constituem métodos da 

Justiça Restaurativa a promoção de palestras e dinâmicas de grupo, como em alguns exemplos 

visualizados no Brasil, que a seguir serão melhor detalhados. 

 

Essa ausência ou pelo menos significativa diminuição das formalidades da Justiça 

na execução das práticas restaurativas se traduz em rapidez na resolução dos conflitos, uma 

vez que é priorizada a situação conflituosa em si, sendo conduzida sem as amarras legalistas, 

que muitas vezes frustram a aplicação da lei penal de maneira tempestiva.  
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Ademais, a demora na resolução do conflito causa na vítima sensação de injustiça, 

impunidade e descrença na Justiça, o que não é compatível com a proposta da Justiça 

Restaurativa, de efetiva reparação dos danos causados à vítima e resgate dos laços arrefecidos 

com o crime. 

  

A demora da resposta ao crime é prejudicial também ao agressor e à sociedade, 

pois que, com o passar do tempo, a consciência do dano causado por parte do agressor acaba 

se perdendo em meio a procedimentos burocráticos, prazos, e qualquer medida punitiva que 

lhe venha a ser aplicada após considerável lapso temporal, ainda que não prescrito o crime, 

pois não ocorrerá a real conscientização do agente em face do ilícito praticado. A recuperação 

do agente fica comprometida e, em consequência, a sociedade sofre com as deficiências do 

falho sistema. 

 

4.5 Mecanismos de prática da Justiça Restaurativa 

 

Para que a Justiça Restaurativa consiga promover a efetiva restauração de todos os 

envolvidos nos conflitos a ela submetidos são necessários mecanismos apropriados, que se 

coadunem com os princípios já destacados e com os seus fins. Seus meios, portanto, devem 

viabilizar a celeridade na resolução dos conflitos, a confidencialidade das informações 

fornecidas em quaisquer dos encontros, a formação de um consenso entre os envolvidos, 

enfim, a aplicação dos princípios já citados, de modo a concretizar os fins a que o modelo 

restaurativo se propõe. 

 

Entretanto, da mesma forma que não há um exato conceito de Justiça 

Restaurativa, diz-se também que não há uma maneira correta para desenvolvê-la. Neste 

sentido, aduz Morris48: 

 

Não há uma forma ‘correta’ de implantar ou desenvolver a justiça restaurativa (...). 
A essência da justiça restaurativa não é a escolha de uma determinada forma sobre a 
outra; é, antes disso, a adoção de qualquer forma que reflita seus valores 
restaurativos e que almeje atingir os processos, os resultados e os objetivos 
restaurativos. 

 

                                                           
48 MORRIS apud PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula, op. cit., p. 60. 
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Embora não haja, de fato, a indicação rígida e formal de padrões para o 

desenvolvimento desse modelo, nota-se que, em geral, as práticas restaurativas de que se têm 

notícia estão alicerçadas em métodos como a mediação, a conciliação e a reparação 

extrajudicial, sobre os quais serão feitos maiores comentários. 

 

4.5.1 Conciliação 

 

No entendimento de Amador Ferreira49, a conciliação pode se dar com a 

existência ou não de um terceiro indivíduo, externo ao conflito, intervindo na questão 

conflituosa. Isso porque a conciliação pressupõe a existência de alguma espécie de relação, 

social ou jurídica, anterior ao crime, entre vítima e agressor. Caso haja o entendimento entre 

ambos, sem a interveniência de um terceiro, diz-se que houve uma reconciliação. Caso o 

terceiro elemento esteja presente, sugerindo e propondo soluções, tem-se então a conciliação 

entre as partes. 

 

4.5.2 Mediação 

 

Sobre a importância da mediação na mudança de paradigmas quanto à justiça 

penal, destacamos o entendimento de Ceretti50, que afirma que a mediação surge como 

elemento importante para transformar a gestão político-administrativa da sociedade: de um 

modelo autoritário-impositivo, legicêntrico, para um tipo de administração e de gestão 

integrada por formas de negociação. 

 

A mediação, diferentemente da conciliação, pressupõe a existência de um terceiro 

indivíduo, cuja função é tentar estabelecer entre os mediados um diálogo, estimulando-os a 

buscarem soluções para o conflito. 

 

A doutrina classifica a mediação em diversas espécies, considerando seus diversos 

aspectos. Quanto aos seus destinatários, por exemplo, considera-se que a mediação é vertical 
                                                           
49

 FERREIRA, Francisco Amador, op. cit., p. 73. 

50 CERETTI apud SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e mediação penal – o novo modelo de justiça criminal e 
de gestão do crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 156. 
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quando os envolvidos gozam de posições sociais, hierárquicas ou funcionais distintas, a 

exemplo de uma mediação entre um empregado de uma empresa e um preposto dessa mesma 

empresa. De outro lado, a mediação horizontal é aquela em que os mediados estão em um 

mesmo plano, como ocorre, para ilustrar, entre funcionários de uma mesma empresa, 

envolvidos em uma contenda. Quanto ao objeto da mediação, entende-se que ela é aplicável a 

uma pluralidade de searas: criminal, familiar, trabalhistas, consumeristas, dentre outras. 

 

Existem, ainda, outras classificações relativas à mediação. No entanto, como o 

foco da proposta é a mediação na Justiça Restaurativa, importante é destacar o que abalizada 

doutrina entende ser necessário para desempenhar a tarefa de mediador em práticas 

restaurativas e quais elementos são importantes durante a execução da mediação. 

 

4.5.2.1 Sigilo absoluto 

 

Inicialmente, diga-se que o indivíduo que venha a atuar como mediador em 

determinado conflito deve guardar absoluto sigilo em relação aos fatos e às informações que 

forem porventura revelados no transcorrer da mediação. Se, por exemplo, o mediador exercer 

como profissão a advocacia, de início ele deverá comprometer-se a não atuar junto a qualquer 

dos mediados em uma eventual causa judicial com o mesmo objeto da demanda. A violação 

desse dever, diga-se, deve estar submetida a responsabilização penal, civil e disciplinar. 

 

4.5.2.2 Independência 

 

Outro importante requisito ao mediador é a sua plena independência. Somente se 

consegue conceber a realização de uma mediação eficaz se o agente mediador estiver livre de 

quaisquer amarras, pressões ou determinações externas. O mediador, pois, deve ser deixado 

livre para optar pela estratégia e técnicas mais adequadas ao caso concreto, segundo a 

formação prévia à qual ele foi submetido. 

 

4.5.2.3 Imparcialidade 
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O mediador, também, ao se dispor a realizar a mediação, deve se despir de 

quaisquer preconceitos ou interesses pessoais para promover um entendimento sem vícios e 

plenamente restaurativo aos envolvidos. Ademais, não deve existir nenhum envolvimento, de 

qualquer ordem, do mediador com qualquer dos mediados, exatamente para garantir que o 

resultado será o mais neutro possível. 

 

Inclusive, é devido à necessidade de se buscar um resultado o mais neutro 

possível que os doutrinadores têm dificuldades em conceber que pessoas públicas, que tenham 

alguma função no sistema penal, a exemplo de juízes, agentes policiais e promotores de 

justiça atuem como mediadores pelo fato de essas pessoas manifestarem ideias pré-concebidas 

em relação aos mediados, em razão das atribuições de seus cargos, podendo tender a uma 

solução viciada, favorável a algum dos mediados.  

 

A imparcialidade do mediador (ou facilitador) também está prevista na Resolução 

2002/12, no item 18, segundo o qual os facilitadores devem atuar de forma imparcial, com o 

devido respeito à dignidade das partes. Nessa função, os facilitadores devem assegurar o 

respeito mútuo entre as partes e capacitá-las a encontrar a solução cabível entre elas. 

 

4.5.2.4 Elementos de natureza comportamental 

 

Além dos requisitos acima citados que deve o mediador cumprir para a eficácia 

das práticas restaurativas, o bom mediador deve também estar atento a alguns detalhes por 

ocasião dos encontros em que ocorrerá a mediação propriamente dita. Esses detalhes dizem 

respeito desde o tipo de vestimenta que devem ou não ser utilizadas pelos mediados aos 

gestos ou reações que podem ocorrer nas ocasiões de mediação, passando pela permissão ou 

não do contato visual entre os mediados. 

 

Assim, esclarecimentos sobre o tipo de comportamento que os mediados devem 

ter durante os encontros, que expressões ou palavras podem ou não podem ser usadas, como 

se vestir, dentre outras recomendações, devem ser previamente feitos pelo mediador aos 

mediados durante entrevistas preparatórias, com o fito de prevenir qualquer mal estar ou 

interpretações errôneas ou equivocadas sobre o comportamento um do outro.  
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Ressalte-se, inclusive, que a apresentação e o comportamento do próprio 

mediador podem fazer diferença em desenvolver uma mediação satisfatória. Amador 

Ferreira51 aduz que em uma disputa entre adolescentes, por exemplo, o uso de uma roupa 

informal e esportiva pode contribuir positivamente para o sucesso da mediação. 

 

Outro fator que também contribui sobremaneira para uma boa mediação é a 

sensibilidade do mediador em identificar e saber lidar com as circunstâncias espaciais, sociais 

e culturais de cada mediado. De fato, a sutileza do mediador em conduzir a questão, 

considerando todo esse complexo de fatores pessoais pode ser decisivo para o sucesso de todo 

o processo restaurativo. 

 

4.5.3 Reparação Extrajudicial 

 

Conforme se pode perceber do acima exposto, a mediação e a conciliação buscam 

a reparação em um sentido mais abstrato, de modo a restaurar os laços porventura quebrados, 

mitigar os traumas da vítima e resgatar a dignidade do infrator, ao longo dos encontros. A 

reparação extrajudicial, por sua vez, busca a reparação da vítima no sentido material, além de 

promover a conscientização do agente acerca das consequências de seu ato criminoso. 

 

Em alguns casos, porém, quando não haja um dano propriamente material a ser 

reparado, esse mecanismo pode consiste em um pedido de desculpas, um aperto de mãos, ou 

uma promessa de um convívio respeitoso dali em diante. 

 

Importante dizer que a reparação extrajudicial é um mecanismo que pode ser 

cumulado com um dos outros dois, a conciliação e a mediação, pois que visa à reparação em 

um viés de cunho mais patrimonial. Ainda assim, quando não há o dano material, pode-se dar 

a combinação dos métodos, pois a mediação e a conciliação trabalham o fato criminoso de 

maneira mais intensa e aprofundada, enquanto que a reparação extrajudicial funciona como 

                                                           
51

 FERREIRA, Francisco Amador, ibidem, p. 93. 
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uma conclusão do processo restaurativo, implicando uma reparação ainda que simbólica, 

como no caso do pedido de desculpas. 

 

4.6 Integração entre Justiça Restaurativa e a justiça penal tradicional 

 

Uma questão que divide os estudiosos do tema em análise é sobre a forma de 

implantação e funcionamento da Justiça Restaurativa, se em conjunto com o sistema 

tradicional ou se de forma independente, sem pontos de contato entre um e outro. 

 

Basicamente, tem-se dois grandes modelos de Justiça Restaurativa no que 

concerne à sua operacionalização: o modelo minimalista, também conhecido como o modelo 

“puro” de justiça restaurativa, e o modelo maximalista, sobre os quais se discorre a seguir. 

 

O modelo minimalista, centrado nos processos (process-focused model), conforme 

Zernova e Wright52, enfatiza o processo e estimula o empoderamento das partes, ou seja, 

instiga as partes a resolverem seus problemas de forma ativa, harmônica e autônoma, por 

meio de encontros entre elas. Seus adeptos são desfavoráveis à participação de profissionais 

ligados ao direito e de autoridades, não permitindo que o Judiciário imponha o processo 

restaurativo ou qualquer espécie de sanção. Seus defensores, pois, defendem a justiça 

restaurativa deve funcionar separada do sistema penal tradicional, de forma verdadeiramente 

alternativa, sem a interferência estatal. 

 

O modelo maximalista, centrado nos resultados, enfatiza a reparação da vítima e 

entende que a justiça restaurativa deve funcionar de forma integrada à justiça tradicional, de 

maneira a transformar o modelo retributivo. Para que essa interação funcione, seus defensores 

entendem que a voluntariedade das partes seja dispensada, devendo haver a automática adesão 

aos processos restaurativos. 

 

                                                           
52 ZERNOVA, Margarita; WRIGHT, Martin apud PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula, op. cit., p. 79. 
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Conforme aponta a doutrina sobre o tema, em um e em outro modelo podem ser 

identificados pontos frágeis. Em sua obra, Raffaella53, ataca a questão da supressão da 

voluntariedade no processo restaurativo, ponto do modelo maximalista mais criticado pelos 

estudiosos, afirmando que se a justiça restaurativa pretende conferir tratamento diverso do 

sistema de justiça criminal aos infratores (e também às vítimas), ela não deve abrir mão da 

voluntariedade do ato reparador, sob pena de ‘objetificar’ o ofensor, transformá-lo num meio 

para atingir o fim reparador e, talvez, comprometer o caráter da reparação. 

 

Relativamente ao modelo minimalista, o que mais se critica é a sua radicalidade 

no sentido de pretender a substituição do modelo tradicional de justiça. Conforme se dirá 

adiante, os índices de sucesso das práticas restaurativas, embora bastante satisfatórios, não 

chegam à totalidade dos casos. Ademais, há entendimento no sentido de que não é viável sua 

aplicação à totalidade dos casos. Seus críticos entendem que devem coexistir os dois sistemas, 

em uma relação de complementaridade.  

 

Neste sentido, Leonardo Sica54, indicando a impossibilidade de substituição do 

modelo tradicional pelo restaurativo, entende que a maioria dos estudos e pesquisas 

produzidos até o momento indicam que não é possível dita substituição. A mediação penal e a 

justiça restaurativa devem ser encaradas como uma forma complementar de reação penal e 

não como um substituto penal. 

 

Também posicionando-se pela impossibilidade da extinção da justiça tradicional, 

Saliba55 entende que a justiça restaurativa não é desenhada para eliminar a função estatal ou, 

tampouco, para substitui-la. A inafastabilidade da atividade jurisdicional é princípio 

fundamental num Estado Democrático de Direito e somente com a coexistência as garantias 

contra o poder punitivo serão mantidas. 

 

                                                           
53

 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula, ibidem, p. 83. 

54
 SICA, Leonardo, op. cit., p. 80 

55 SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça Restaurativa e paradigma punitivo. Curitiba: Juruá, 2009, p.179. 
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Importante aduzir que a já citada Resolução da ONU prevê a hipótese de não 

aplicabilidade dos processos restaurativos a alguns casos, confirmando o caráter de 

complementaridade entre os sistemas, conforme se depreende do dispositivo a seguir: 

 

11. Quando não for indicado ou possível o processo restaurativo, o caso deve ser 
encaminhado às autoridades do sistema de justiça criminal para a prestação 
jurisdicional sem delonga. Em tais casos, deverão ainda assim as autoridades 
estimular o ofensor a responsabilizar-se frente à vítima e à comunidade e apoiar a 
reintegração da vítima e do ofensor à comunidade. 

 

A partir do dispositivo acima pode-se inferir, pois, que a complementaridade entre 

os sistemas restaurativo e tradicional de justiça penal foi pensada desde sua 

institucionalização, ao menos na normatização internacional. No entanto, a incorporação 

desse princípio às práticas restaurativas implementadas pode ou não ser verificada, a depender 

do país onde é colocado em prática o modelo restaurativo. 

 

4.7  A Justiça Restaurativa no mundo 

 

Embora seja tema relativamente novo, desenvolvido nos últimos vinte anos, 

aproximadamente, a comunidade internacional encontra-se em estágio bem adiantado na 

discussão da matéria, havendo, inclusive, Estados que já implantaram a Justiça Restaurativa 

em seus ordenamentos. 

 

A implantação e a importância da Justiça Restaurativa nos Estados que a utilizam, 

entretanto, não seguem um mesmo padrão, ou seja, observam-se algumas particularidades na 

maneira como os métodos restaurativos são aplicados, senão vejamos. 

 

De maneira geral, há duas concepções de como os métodos alternativos 

funcionam ou devam funcionar: a concepção europeia-continental e a concepção dos países 

de origem anglo-saxônica. 

 

Segundo a concepção de origem europeia, os métodos alternativos de justiça 

devem se utilizar da conciliação e mediação, desde que haja um controle judicial desses 
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procedimentos, ou seja, observa-se uma intervenção estatal durante a aplicação da Justiça 

Restaurativa. 

 

Na concepção de origem anglo-saxônica, por sua vez, observa-se que o 

desenvolvimento das práticas alternativas é realizado eminentemente por organismos 

comunitários, sem a ingerência governamental. Segundo essa concepção da Justiça 

Restaurativa, os procedimentos devem ser organizados pelas comunidades, associações, 

escolas, famílias, etc. Essa concepção da Justiça Restaurativa pode ser observada 

principalmente nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia e no Canadá. 

 

Em verdade, o que se observa é que as práticas restaurativas têm tido um maior 

desenvolvimento nos países de origem anglo-saxônica. Isso se deve ao fato de que nos 

sistemas judiciários desses países já se observam institutos de caráter popular, que viabilizam 

a participação comunitária, como é o caso do júri popular. Ademais, a cultura desses países 

tem influência e raízes indígenas. Esses povos, como é sabido, utilizavam-se largamente de 

mecanismos simples para a composição dos conflitos concebidos dentro de suas 

comunidades, cujo controle cabia aos próprios membros das comunidades envolvidas, sem 

qualquer interveniência de uma instância administrativo-burocrática formalizada. 

 

A seguir serão feitas algumas considerações sobre experiências restaurativas em 

alguns dos países que optaram por implementar esse novo modelo de justiça. 

 

4.7.1 Procedimentos restaurativos na França 

 

A visualização das práticas restaurativas na França datam de 1975, com a criação 

das Boutiques de Droit56, que eram associações destinadas à resolução de delitos de menor 

intensidade, praticados nos quartiers urbanos (bairros), como pequenos furtos, agressões 

físicas e atos de vandalismo. A iniciativa de sua criação partiu de advogados e de militantes 

de pequenas associações comunitárias já existentes. 

 

                                                           
56

 FERREIRA, Francisco Amador, op. cit., p. 52. 



63 

 

Mais tarde, o Estado Francês passou a investir no recrutamento de voluntários que 

quisessem ter o status legal de conciliadores, por meio do regime do bénévolat, controlado por 

autoridades judiciárias francesas. Neste momento, a atuação dos conciliadores passou a se dar 

em duas espécies de crimes: além daqueles praticados no âmbito dos quartiers, que 

consistiam em crimes que afetavam a coletividade, os conciliadores passaram a atuar também 

junto às querelas de vizinhança (rixas, injúrias, ofensas de modo geral), onde se trabalhavam 

reparações simbólicas, como um aperto de mão, um pedido de desculpas ou o firmamento de 

um compromisso mútuo em manter a boa vizinhança. 

 

Já em 1990, seriam constituídas as Maisons de Justice et du Droit, considerados 

uma espécie de anexo dos tribunais. Tinham como objetivo a mediação civil e penal nos 

quartiers mais difíceis, considerando os índices de delinquência, implementando políticas de 

prevenção da criminalidade e reeducação social. A regulamentação do funcionamento dessas 

Maisons está, inclusive, prevista no Código de Organização Judiciária. 

 

Essas Maisons são compostas por um secretário, um trabalhador social, um 

representante de uma associação de apoio à vítima e um magistrado57. O dito magistrado, no 

caso, tem a função de analisar sobre a necessidade de submeter o caso à tramitação judicial. 

Conforme se afirmou anteriormente, observa-se no sistema restaurativo francês a constante 

participação de elementos do Estado na aplicação da Justiça Restaurativa. 

 

4.7.2 A experiência restaurativa nos países de origem anglo-saxônica 

 

Na América do Norte, abrangendo Canadá e Estados Unidos, verificam-se várias 

experiências de cunho restaurativo, baseadas na mediação e na conciliação. As iniciativas 

observadas geralmente utilizam-se de estruturas comunitárias (community mediation), onde 

participam ONGs locais, voluntários e membros de comunidades locais.  

 

Exemplo desse tipo de estrutura são os Community Boards, que consistem em 

organismos formados por cidadãos autônomos que buscam a regulação da vida de uma parte 

                                                           
57

 FERREIRA, Francisco Amador, ibidem, p. 55. 
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da cidade, complementando a ação das autoridades policiais e do Poder Judiciário. Suas ações 

são baseadas na promoção da conscientização cívica dos indivíduos, do convívio comunitário 

e do sentimento de responsabilidade da comunidade pelo que nela acontece. 

 

Além da atuação das comunidades na promoção das práticas restaurativas, nesses 

países também se observa o esforço das escolas em desenvolver os métodos restaurativos, 

como forma de mediar os conflitos entre estudantes e entre estes e o corpo administrativo e 

docente. Tem-se observado que as práticas restaurativas nas escolas mostram-se eficientes no 

sentido de ensinar crianças e jovens a solucionar seus problemas de uma forma pacífica, 

participativa, segura e respeitosa, em substituição a outras formas de punição, como o castigo 

e a expulsão58.  

 

Também faz parte do panorama restaurativo anglo-saxônico, especialmente no 

Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, o programa Victim Offender Reconciliation Program, 

instituído por meio de doações da Igreja e de fundos governamentais. O programa é dirigido 

especialmente a alguns tipos de ilícitos de caráter patrimonial, agressões verbais e à 

integridade física. 

 

Outra espécie de ação de caráter restaurativo, observada na Austrália, Nova 

Zelândia e nos já citados Reino Unido, Canadá e Estados Unidos são as Family Group 

Conferences. Essas conferências tiveram origem no final da década de 1990, na Nova 

Zelândia, a partir das ações praticadas por povos aborígenes deste país. Tais conferências se 

caracterizam pela ampla e intensa participação dos familiares, parentes e amigos da vítima e 

do agressor no processo de mediação, diferentemente do que ocorre em alguns procedimentos 

restaurativos, em que a mediação está centrada na participação da vítima e do agressor. 

 

Conforme explica Amador Ferreira59, a ideia dessas conferências é que um maior 

número de participantes gera uma dinâmica de grupo capaz de produzir um conjunto mais 

                                                           
58

 FERREIRA, Francisco Amador, ibidem, p. 58. 

59
 FERREIRA, Francisco Amador, ibidem, p. 61. 
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alargado de ideias para resolver o conflito, propiciando o aparecimento de sugestões de 

reintegração e de ajuda à pessoa que se proponha a reparar os danos causados. 

 

4.8 A Justiça Restaurativa no Brasil 

 

Se no contexto internacional o assunto vem sendo discutido nos últimos vinte 

anos, no Brasil as discussões mais intensas foram produzidas somente na última década. 

Assim, sendo a Justiça Restaurativa relativamente pouco conhecida pela comunidade 

acadêmica brasileira, há, portanto, pouca literatura disponível abordando o assunto a nível 

nacional, se compararmos a outros temas, amplamente discutidos. 

 

Apesar de ainda pouco difundida no Brasil, foi fundado em 2007 o Instituto 

Brasileiro de Justiça Restaurativa – IBJR. Segundo o estatuto deste Instituto, algumas de suas 

finalidades são, de um modo simplista, desenvolver e pesquisar as bases teóricas da justiça 

restaurativa e divulgar e incentivar o debate das práticas restaurativas. 

 

O pioneiro nessa área no Brasil, o Professor de Sociologia Jurídica, Doutor em 

Ciências pela Universidade de Leeds, Inglaterra, Pedro Scuro Neto60, afirma que fazer justiça 

de modo restaurativo significa buscar a cura das feridas sofridas pelos indivíduos afetados 

pela conduta criminal, considerando fatores como a sensibilidade, dignidade, a reputação, a 

mágoa, a dor, o dano, as ofensas. Para a reparação dos danos, os indivíduos envolvidos 

devem, se assim o quiserem, ter a oportunidade de juntos trabalharem esses fatores para 

transformarem suas atitudes e minimizarem ao máximo os efeitos da infração. 

 

Outro teórico sobre a matéria, o Procurador de Justiça aposentado e atual 

presidente do Instituto Brasileiro de Justiça Restaurativa, entidade anteriormente citada, 

Renato Sócrates Gomes Pinto61, tem produzido um material deveras esclarecedor e 

estimulante sobre o tema, explicando que o modelo da Justiça Restaurativa trata-se de uma 

proposta que visa a amparar todos os envolvidos que venham a sofrer as consequências da 

                                                           
60 SCURO NETO, Pedro. Manual de Sociologia Geral e Jurídica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.102. 

61 Disponível em: < http://www.justica21.org.br/webcontrol/upl/bib_356.pdf>. Acesso em 23 de maio de 2012. 
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prática de uma infração penal, incluindo o infrator, a vítima e a comunidade que sofra os 

males advindos desse delito. 

 

Em um de seus trabalhos sobre justiça restaurativa, Renato Sócrates destaca que 

um dos pontos mais marcantes desse modelo de justiça é, ao mesmo tempo, um dos pontos 

mais falhos do atual sistema penal brasileiro: oferecer mecanismos de apoio às vítimas dos 

delitos penais. Profissionais da área penal e toda a sociedade observa que, no atual sistema, é 

praticamente nenhum o apoio prestado à vítima, no sentido de restaurá-la do trauma causado 

pelo crime que sofrera.  

 

Ainda segundo Renato, a Justiça Restaurativa não se trata, todavia, apenas de 

proporcionar suporte às vítimas de condutas criminosas. O modelo prevê também uma espécie 

de conscientização da atitude penalmente tipificada pelo agente infrator, de maneira que ele 

possa apreender o resultado de sua conduta, os efeitos danosos por ela causados a toda a 

sociedade e, a partir desse trabalho de conscientização, buscar soluções para prevenir 

ulteriores práticas criminosas. A obtenção de tais soluções viria a partir de um processo 

dialético entre infrator, vítima, e comunidade afetada, mediado por um conciliador ou 

mediador. 

 

4.9 Indicadores de sucesso das práticas restaurativas 

 

Como já mencionado anteriormente, há uma dificuldade em precisar ou prever o 

sucesso das mediações, porquanto existem muitos fatores envolvidos, de diversas naturezas. 

Por outro lado, os efeitos das práticas restaurativas que se mostraram satisfatórias são 

amplamente perceptíveis e positivos. 

 

Ainda que não se possa quantificar, precisar ou medir o sucesso dessas práticas, 

pode-se apreender seu impacto pela reação dos envolvidos ao final de todo o processo. 

Quanto à relação vítima - agressor, por exemplo, diz-se que a Justiça Restaurativa se fez 

efetiva quando se verifica a reintegração social de ambos, tanto dentro de seu âmbito de 

relações interpessoais quanto na relação entre eles próprios, desenvolvendo um convívio 

respeitoso e digno. Quanto à comunidade em que se inserem os mediados, o sucesso dos 
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procedimentos restaurativos é verificável pelo êxito em prevenir a criminalidade, diminuir a 

insegurança no local e aumentando a tranquilidade e a paz naquele local. 

 

Ademais, o sucesso do processo restaurativo pode também ter efeitos no processo 

criminal em andamento, nos casos em que o sistema restaurativo constitui um modelo 

complementar ao sistema tradicional de justiça. A satisfação das práticas restaurativas podem 

implicar o arquivamento da queixa-crime, a suspensão provisória do processo, a diminuição 

da pena privativa de liberdade imposta, dentre outros efeitos. 

 

4.10 Limitações da Justiça Restaurativa 

 

Como todo modelo criado, o sistema de práticas restaurativas é passível de falhas 

e limitações, não podendo, em verdade, ser considerado a solução para todo e qualquer 

conflito de natureza criminal, ao menos não isoladamente. 

 

Assim, para crimes de extrema gravidade, que ensejem punição com altas penas 

privativas de liberdade, os métodos restaurativos não devem ser aplicados de forma isolada, 

mas de forma complementar. Também assim para delitos que envolvam dependentes 

químicos, porque para que o agente criminoso possa se determinar e ter a plena capacidade de 

atuar em uma mediação junto à vítima, antes será necessário que ele possa se restabelecer de 

seu vício e, portanto, a Justiça Restaurativa não seria suficiente para resgatá-lo, nem a sua 

vítima.  

 

Outra limitação que pode ser identificada na execução da Justiça Restaurativa é a 

questão da (im) parcialidade do mediador. Como já explicitado, o ideal é que o mediador seja 

independente, devendo-se evitar que ele exerça algum cargo público, que ele se desnude de 

todos os preconceitos íntimos ao promover a mediação. Entretanto, sabe-se da dificuldade de 

o ser humano se desprender de tais preconceitos e dos próprios traumas. Ademais, o que 

ocorre em alguns casos é que o mediador é pessoa vinculada a alguma instituição ou ONG 

que tenha por objeto a defesa dos interesses da vítima ou do agressor, comprometendo ainda 

mais a imparcialidade que se espera e que se almeja nas práticas restaurativas. 
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Outra questão relacionada com a limitação do modelo restaurativo, especialmente 

considerando a realidade brasileira, decorre do papel mais ou menos ativo do Estado na 

sociedade em promover a diminuição das desigualdades sociais. Muitos dos crimes 

perpetrados são resultado da desigualdade social e da falta de oportunidades de crescimento 

profissional dos infratores e de seus pais e familiares, gerando um círculo vicioso na 

sociedade, de onde irradia a criminalidade. Ainda que haja o efetivo perdão da vítima e o 

sincero arrependimento do agressor, se não houver meios materiais que propiciem a superação 

das dificuldades e desigualdades que motivaram a agressão, ainda que não a justifique, é 

provável que os comportamentos desviados continuem a existir e novos conflitos venham a 

ocorrer.  

 

Nesse sentido, abordando a importância de uma sociedade menos desigual para a 

diminuição dos conflitos, citamos excerto da obra de Alessandro Baratta62: 

 

Igualmente importante é, todavia, ter em conta que, numa sociedade livre e 
igualitária – e é longo o desenvolvimento que leva a ela – não só se substitui uma 
gestão autoritária por uma gestão social do controle do desvio, mas é o próprio 
conceito de desvio que perde, progressivamente, a sua conotação estigmatizante, e 
recupera funções e significados mais diferenciados e não exclusivamente negativos. 

 

Por isso, para suprir essa limitação da atuação da Justiça Restaurativa, deve haver 

uma atuação paralela e eficaz do Estado, no sentido de propiciar aos cidadãos meios de 

desenvolver plenamente suas potencialidades, através de educação pública de qualidade, 

condições de saúde favoráveis, lazer e tudo o mais que o indivíduo necessite, de maneira a 

diminuir as patentes desigualdades sociais na sociedade. 

 

                                                           
62 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do Direito Penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 
2002, p. 207. 



69 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do presente trabalho monográfico foram apresentadas fundadas 

evidências de que a justiça criminal tradicional, tomando-se especialmente a realidade 

brasileira, não é eficaz em solucionar os conflitos em uma concepção holística, considerando 

as variáveis envolvidas. 

 

Essas evidências consistem em posicionamentos doutrinários, muitos deles 

historicamente consolidados, dados estatísticos e na opinião pública. Conforme se mostrou, 

essas fontes de percepção da realidade confirmam em uníssono a necessidade de se buscar 

meios para suprir as lacunas que o sistema penal deixa na sociedade, dada a sua insuficiência 

para prevenir a criminalidade e reparar os danos, de variadas naturezas, que causa a prática 

delitiva. 

 

Mostrou-se, ainda, que as deficiências do sistema penal concentram-se, 

resumidamente falando, nos seguintes pontos: a) insucesso na proposta de prevenir a prática 

criminosa; b) insucesso na tentativa de ressocialização e recuperação do agressor; c) 

frustração da vítima quanto à reparação dos danos sofridos e quanto à cura dos traumas 

decorrentes do crime de que foi vítima e d) sensação de impunidade e insegurança na 

sociedade, que reage à criminalidade com ainda mais brutalidade ou entranhando-se nela. 

 

Considerando esses pontos problemáticos, propôs-se a Justiça Restaurativa como 

possibilidade para trabalhar cada um desses pontos, de uma maneira mais humana e 

harmônica e menos formal e punitiva. 

 

Acredita-se que os processos restaurativos têm grande potencialidade para 

trabalhar satisfatoriamente os pontos citados em razão dos métodos e procedimentos 

utilizados em seu desenvolvimento. As práticas restaurativas, como já se disse, baseiam-se na 

tentativa de promover encontros entre vítima e agressor, buscando viabilizar o diálogo entre 

eles para discutir o conflito gerado. Nesses encontros também é comum e de grande valia para 

o processo a presença de membros da comunidade local em que ambos, vítima e agressor, 

estão inseridos e que é diretamente afetada pela prática criminosa. 
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A Justiça Restaurativa surge, pois, como uma proposta sedutora de resolução de 

conflitos, uma vez que seus processos são direcionados a recuperar os atores envolvidos, 

reatando laços porventura quebrados e trabalhando a questão da cura dos traumas, 

contribuindo para a promoção da verdadeira paz social. 

 

Muito embora o modelo que se sugere possa apresentar falhas e limitações, deve-

se considerar que, em verdade, todo e qualquer modelo idealizado é passível de imperfeições, 

tanto em sua estruturação quanto em sua execução. No entanto, a possibilidade de insucesso 

das práticas restaurativas e as limitações do modelo não devem constituir óbice à sua 

implantação nem desencorajar os programas já em execução. Ao contrário, tais programas 

devem ser alvo de avaliação e aperfeiçoamento constante, buscando exatamente corrigir ou 

minimizar as falhas apontadas, propiciando o aumento de seus índices de satisfação. 

 

Ademais, reitera-se o papel crucial que tem o Estado no sentido de proporcionar 

condições para que os programas restaurativos sejam bem sucedidos a longo prazo. O fim 

último desejado pelos idealizadores da Justiça Restaurativa é a promoção da paz social, que 

somente poderá ser alcançada a partir da diminuição das desigualdades sociais, que é um dos 

objetivos da República Federativa do Brasil, conforme mencionado em outro momento.  

 

Caso não haja uma atuação eficaz do Poder Público em proporcionar melhorias 

sociais à população brasileira, as experiências restaurativas serão esvaziadas na busca pela 

paz, uma vez que o agressor continuará a ser oprimido e excluído da sociedade, perpetuando 

na criminalidade; a vítima, recuperada, virá a sofrer novos traumas em razão da continuidade 

dos conflitos sociais e a sociedade, por sua vez, continuará convivendo com a insegurança e 

com a criminalidade. 

  

 

 

 

 

 



71 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do Direito Penal. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Editora Revan, 2002. 

 

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 6. ed. São Paulo: Martin Claret, 2011. 

 

BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio. O Direito Penal na era da globalização. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. 

 

FERREIRA, Francisco Amado. Justiça Restaurativa: natureza, finalidade e instrumentos. 

Coimbra: Editora Coimbra, 2006. 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir – história da violência nas prisões. 35. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2008. 

 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 10. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 

2008, v. 1. 

 

PALLAMOLLA. Raffaella da Porciuncula. Justiça Restaurativa: da teoria à prática. 1. ed. 

São Paulo: IBCCRIM, 2009. 

 

PIERANGELI, José Henrique; ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Manual de Direito Penal 

Brasileiro – Parte geral. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

 

SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça Restaurativa e paradigma punitivo. Curitiba: Juruá, 

2009. 



72 

 

 

SCURO NETO, Pedro. Manual de Sociologia Geral e Jurídica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2000. 

 

SICA, Leonardo. Direito Penal de emergência e alternativas à prisão. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2002. 

 

SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e mediação penal – o novo modelo de justiça 

criminal e de gestão do crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 

 

ZEHR, Howard. Trocando as lentes – um novo foco sobre o crime e a justiça 

restaurativa. 3. Ed. São Paulo: Palas Athena, 2008. 

 

PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa – o paradigma do encontro. 

Disponível em: < http://www.justica21.org.br/webcontrol/upl/bib_356.pdf>. Acesso em 23 de 

maio de 2012. 

 

TAQUARY, Eneida Orbage de Britto. A formação do Sistema Penal Brasileiro. Disponível 

em http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/jus/article/view/635/551. Acesso 

em 08 de maio de 2012. 

 

Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em 

http://www.observatoriodeseguranca.org/files/anuario2010%20forum%20seguranca.pdf. 

Acesso em 23 de maio de 2012. 

 

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1134562. Acesso: 07 de maio de 2012 

 

http://www.conjur.com.br/2012-abr-15/sugestoes-populares-codigo-penal-pedem-

endurecimento-lei. Acesso: 15 de abril de 2012. 

 

http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/04/23/juristas-sugerem-criminalizacao-

de-enriquecimento-ilicito-de-servidor-publico. Acesso em 23 de abril de 2012. 



73 

 

 

http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=105449. 

Acesso em 20 de abril de 2012. 

 

Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em 09 de 

maio de 2012. 

 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em 09 de maio de 

2012. 

 

Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1994. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm. Acesso em 09 de maio de 2012. 

 

Resolução 2002/12 da Organização das Nações Unidas – ONU. Princípios básicos para 

utilização de programas de justiça restaurativa em matéria criminal. Disponível em: 

<http://pt.scribd.com/doc/25484865/Resolucao-2002>. Acesso em: 23 de maio de 2012. 

 

 

 

 

 

 


