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RESUMO: O artigo tem como escopo provocar reflexões panorâmicas acerca das razões 
práticas e jurídicas que justificariam o fomento institucional da consolidação de um 
paradigma pautado pelo restaurativismo lato sensu, com vista a um modelo de justiça 
mais dialógico, especialmente no campo penal. O ponto de partida da discussão é uma 
breve análise da situação do sistema penal brasileiro em relação a sua ignorância quanto 
à complexidade dos conflitos e a dimensão humana inerente aos casos penais. A justiça 
restaurativa e apresentada com suas perspectivas teóricas, em incursão apenas 
expositiva, sem aprofundamento e nem a pretensão de abarcar todas as reflexões que 
são feitas em torno dela. Ainda se tratou do campo constitucional, justamente para 
mostrar que ele recepciona a ideia de institucionalização destas práticas, as quais têm 
potencial para otimizar, as atividades institucionais e assim promover mais harmonia 
social, empoderando as pessoas no sentido de poderem se perceber como agentes 
aptos a alterar, de forma colaborativa e democrática, a realidade em que vivem, 
minimizando os efeitos negativos de conflitos. 
 
 
ABSTRACT: The article aims to provoke panoramic reflections about the practical and 
legal reasons that would justify the institutional consolidation of a paradigm guided by 
the lato sensu restorativism, directed to model of justice which is more dialogic, 
especially in the criminal field. The starting point of the discussion is a brief analysis of 
the situation of the Brazilian penal system in relation to its ignorance regarding the 
complexity of the conflicts and the human dimension inherent in criminal cases. The 
restorative justice is presented with its theoretical perspectives, in an incursion which is 
only expositive, without any deepening nor aspiration to embrace all the reflections that 
are made around it. It was also been treated about the constitutional field, precisely to 
show that it welcomes the idea of institutionalizing restorative practices, which have the 
potential to optimize, institutional activities and thus promote social harmony, 
empowering people to perceive themselves as agents capable of changing, in a 
collaborative and democratic way, the reality in which they live, minimizing the negative 
effects of conflicts. 
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Introdução 

 O presente trabalho, que é uma produção a partir de pesquisa coletiva, consiste 

em apresentar algumas considerações para responder o questionamento que lhe serve 

de título, a partir de análise panorâmica dos aspectos jurídicos e práticos que 

legitimariam a adoção de um modelo restaurativo para os casos penais. 

 Parte-se da premissa de que a formatação do sistema de justiça pauta-se na 

racionalização jurídica de conflitos, conforme já ressaltou a doutrina especializada 

(ACHUTTI, 2012, p. 15), numa visão artificial e monocular da administração de conflitos, 

que não considera a complexidade das múltiplas causas e implicâncias da convivência 

humana. Quando muito é dada uma atenção meramente secundária aos interesses, 

sentimentos e necessidades dos diretamente envolvidos numa situação (SPENGLER, 

2016, p. 27-28). 

  Em nossa tradição no acertamento do caso penal se dá por meio de um rito que 

tramita com base no contraditório (COUTINHO, 1989, p. 29-30, 134), conduzido com 

base em pressupostos que naturalmente o afastam da pauta subjetiva relativa aos 

conflitos humanos. Em primeiro lugar, porque todo processo volta-se à verificação da 

aplicação (ou não) da norma penal sobre réu. Em segundo, porque a sublimação do 

conflito entre pessoas dá-se justamente em virtude da concepção de que a norma 

jurídica é a “real ofendida”, pois o crime é a ofensa não a alguém, e sim ao “bem jurídico”. 

  Os que deveriam ter posição de destaque no processo penal, ofensor e vítima, 

ocupam posição de instrumentos de extração probatória, sendo seus momentos de 

expressão direcionados ao abastecimento de dados que embasem o desfecho do 

procedimento (GIAMBERARDINO; FISCHER DA SILVA, 2017, p. 15). 

 A própria dinâmica processual reflete essa perspectiva, sendo o processo penal 

público, uma arena de combate jurídico entre Ministério Público (representando o 

Estado) e defensor do réu. Ato contínuo, a abstração jurídica do conflito de ordem penal 

ocorre em nome da supressão da autotutela e da contaminação da racionalidade 

procedimental, de modo que a vítima é substituída materialmente pelo ordenamento 

jurídico e processualmente pelo Ministério Público e o ofensor é intimado a desconstruir 

a acusação de ter descumprido um preceito normativo (CHRISTIE, 1977, p. 3). 
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 Ressalta-se que o maior âmbito de protagonismo que a legislação concede ao 

ofendido para atuar processualmente, é teleologicamente com o objetivo de 

concretização da norma penal, para eventualmente atuar como substituto processual, 

ou parceiro (na condição de assistente), ou como detentor do veto da reação estatal a 

uma suposta ofensa penal nos casos de ação penal pública condicionada à 

representação. 

 A racionalidade jurídica penal, portanto, ofuscou a dimensão humana dos 

conflitos vinculados aos casos submetidos ao sistema de justiça, e colaborou para 

incrementar a incomunicabilidade do mundo do dever ser, onde se concebe crime como 

uma ação típica, ilícita e culpável, com o mundo do ser, no qual os crimes com vítimas 

resultam em ofensa a  indivíduos dotados de sentimentos, necessidades e expectativas, 

o que tem sido sublimado, via de regra. 

 Juarez Cirino dos SANTOS observa que o sistema penal pretende se afirmar como 

“garantidor de uma ordem social justa”, mas seu desempenho real contradiz essa 

pretensão aparente (1985, p. 26). Assim, existe uma realidade de desigualdade social, 

que é pano de fundo de muitos conflitos, sendo isso desconsiderado na imposição da 

pena. 

 Na mesma linha, Nilo BATISTA aponta que a referida racionalidade atingiu 

profundamente o direito penal brasileiro, de tal forma que este tem como enfoque tão 

somente a aplicação da pena, ignorando uma série de outras possíveis formas de reação 

institucional à questão da criminalidade, num desprezo olímpico pelo mundo real 

vivenciado pelas pessoas, visto que as soluções jurídicas são limitadas a fórmulas 

prontas, que se mostram incapazes de acompanhar a complexidade e dinamicidade 

daquilo que é esta realidade (1990, p. 28). 

 Num contexto em que, a estratégia penal de reagir ao crime tem sido claramente  

insuficiente, tanto para combater a criminalidade quanto para restabelecer os vínculos 

e a paz social, se desvanece a sensação de segurança e de justiça enfraquecendo a 

legitimidade do sistema que é o responsável por afirmar uma legalidade imperativa e 

presente. 
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Observando a definição de política criminal que foi feita por Aníbal BRUNO, como 

“um conjunto de princípios de orientação do Estado na luta contra a criminalidade, 

através de medidas aplicáveis aos criminosos” (1959, p.33) é de se pensar se ainda hoje, 

sessenta anos depois do que foi escrito, se esteja compreendendo o crime como um ato 

individual, numa concepção equivocada, apenas buscando justificativa para o que 

ocorre, sem preocupações sérias com as causas. Nosso direito positivo e também a sua 

prática não se envolveram, por assim dizer com o contexto total do crime, deixando de 

existir uma visão da sua complexidade para além de um ato individual, este passível 

apenas de punição, para se aguardar uma reabilitação dos “criminosos”. 

 Alessandro BARATTA apontou que, em uma sociedade de classes, a política 

criminal não pode se restringir à política penal, limitada à função punitiva estatal, nem 

a uma política de substitutivos penais, vagamente reformista e humanitária, mas sim se 

estruturar pautando-se na transformação social e institucional, mirando à consolidação 

da igualdade, da democracia e de modos de vida comunitária e civil mais humanos (2002, 

p. 213 e ss). 

 Quando se observa, por exemplo, que a Lei nº 9.099 de 1995 possibilita que nos 

processos iniciados mediante querela seja realizada a conciliação entre vítima e ofensor 

(art. 73) existe aí um gancho para que também no processo penal há a preocupação, 

ainda que no redanho de uma construção toda feita com base na crença do punitivismo, 

de promover a pacificação social. 

 Então o acertamento do caso penal embora juridicamente independa das 

consequências práticas e disruptivas que provoque na realidade social, só se justifica 

quando  na prática, se garantir que a convivência entre os seres humanos permaneça 

harmônica de modo a perpetuar a estabilidade das relações sociais, é isso que se 

depreende de nosso texto constitucional, pois ele evoluiu, mas nosso processo penal, 

ainda não. 

 O nosso sistema de justiça, reconhecendo os amplos custos financeiros e sociais 

gerados pela pena, tem buscado, é verdade, a elaboração de respostas menos violentas, 

porque ao que indica, seriam mais econômicas, dentre estas propostas, deve ser 

considerada a que se propõe a restaurar os vínculos intersubjetivos afetados pelo caso 

penal: são as práticas restaurativas. 
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 Elas correspondem a abordagens dialógicas de administração de conflitos que 

possibilitam a restauração de vínculos e o empoderamento dos envolvidos para que 

formulem coletivamente uma resposta ao caso, transformando a experiência da vítima 

em um objeto de narrativa espontânea (GIAMBERARDINO; FISCHER DA SILVA, 2017, p. 

15), e promovendo-se, mediante a participação de outros membros da sociedade, a 

compreensão e responsabilização pública do ofensor que, se possível, tem que reparar 

o dano causado. 

 Tal perspectiva chama a atenção para as necessidades da vítima, do ofensor e da 

sociedade, encarando-se o crime como um desacerto da convivência social a ser 

reparado em nome do bem comum. Porque quando os envolvidos em caso penal falam 

e ouvem uns aos outros, tratando de suas diversas necessidades e angústias, o diálogo 

pode auxiliar na construção de consensos e no reestabelecimento dos vínculos afetados 

pelo delito. 

Com a gradativa saturação do sistema penal atual, inapto a oferecer propostas 

alternativas que sejam pedagógicas, emerge a justiça restaurativa, como um paradigma 

que atenta para as necessidades humanas. O crime é compreendido como uma agressão 

que afeta o indivíduo e enfraquece os vínculos que ele possui, de tal forma que sua 

resolução dependeria do diálogo, para a compreensão do ocorrido e do 

empoderamento da vítima, a fim de ser ela estimulada a se expressar e participar 

ativamente da formulação da solução ao caso a partir da responsabilização do autor da 

ofensa (ZEHR, 2014, p. 89-90). 

A adoção de um modelo restaurativo de justiça, por sua vez, não implica na 

necessária  supressão do modelo oficial de justiça penal, pois as propostas podem ser 

complementares, de tal maneira que as práticas restaurativas, por sua vez, atuem como 

mais um filtro ao exercício do ius puniendi e em respeito ao seu emprego como ultima 

ratio. 

Portanto a metodologia empregada se assenta na observação dedutiva dos 

motivos práticos e jurídicos para adoção de um sistema alternativo de prática também 

no processo penal, o que se faz a partir da justiça restaurativa. É feita uma análise 

perfunctória das  principais carências do atual sistema de justiça penal, comparando-se 
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com as propostas  restaurativistas a fim de se delimitar, numa visão coletiva deste grupo 

de estudos, os motivos que justificariam a adoção deste modelo. 

É importante, ressaltar, desde já, que não se utilizará a cisão “justiça retributiva” 

e “justiça restaurativa”, diante da inexistência de ruptura absoluta entre essas vertentes, 

vez que existem perspectivas retributivistas que vinculam a retribuição do mal a partir 

da reparação (GIAMBERARDINO, 2015, p. 69, 74-76, 80-82, 110). 

O artigo foi dividido em três partes, a primeira para clarificar a concepção de 

justiça restaurativa aqui adotada, a segunda para se identificar diretrizes constitucionais 

que respaldariam a adoção de um modelo restaurativo no Brasil e, a terceira, para tratar 

panoramicamente da situação institucional (no Ministério Público) e dos seus benefícios 

possíveis. 

 

1. A justiça restaurativa como paradigma teórico e sua prática 

Perguntar “por que uma justiça restaurativa?” em mundo hipermoderno regido 

pelo imediatismo e pela ansiedade na concretização de resultados (LIPOVESTKY; 

CHARLES, 2004) e no âmbito de uma cultura permeada pelo punitivismo soa como nadar 

contra a maré. Porém, se a aversão à ruptura e à mudança fosse o mote reitor da 

evolução humana, ainda se estaria nas cavernas. 

O fator precioso do questionamento feito a princípio reside justamente na 

intrínseca curiosidade e humildade dele, o qual pressupõe que antes de algo ser feito 

faz-se imperioso compreender a razão que justifica o fazer diferente ou o continuar 

fazendo da mesma forma. Neste último caso, não havendo uma resposta coerente e 

satisfatória, é possível admitir como conclusão lógica que a inércia do status quo é 

perversa, sendo necessário explorar outras opções. 

Compreender as razões pelas quais não se avança num novo modelo de justiça e 

de gestão de conflitos implica em uma compreensão que é primeiramente de base 

ontológica, sendo oportuno rememorar como a espécie humana se espalhou e dominou 

o planeta Terra, explicando Yuval Noah HARARI, que a chave para a evolução humana, 

no que diz respeito ao domínio da natureza, foi a capacidade do homo sapiens de, por 

meio da comunicação, desenvolver vínculos (ainda que não perenes) de forma 
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organizada com seus semelhantes no intuito de superar problemas específicos (2016, p. 

137-139). Essa característica humana permitiu o arranjo dos indivíduos em 

agrupamentos e a celebração de alianças entre grupos diversos. 

Enquanto outros seres demandam mais tempo e se valem de outros mecanismos 

para confiar e estabelecer relações, o ser humano, por meio da linguagem e da busca 

pela compreensão, pode se aproximar de um desconhecido e, em curto lapso temporal, 

desenvolver soluções e estratégias (HARARI, 2016, p. 137-139). Foi justamente esse 

fator diferencial, segundo o autor, consistente na linguagem e no diálogo, o que 

possibilitou, há milênios, a união de grupos humanos maiores, a criação da cultura e de 

estratégias que permitiram ao homo sapiens superar o seu primo distante: o neandertal 

(HARARI, 2016, p. 137-139). 

Sem a comunicação pacífica não é possível a coabitação de tantas pessoas no 

mesmo espaço, como se vê em escolas, ambientes de trabalho ou famílias. HABERMAS 

defende que o agir comunicativo seria a base para a integração da sociedade e do 

progresso humano, por possibilitar a interação, aprendizado e trocas de experiência, 

produzindo inovações(1997, p. 37-37). 

Na visão de Fábio Konder COMPARATO a espécie humana introduziu na natureza 

um elemento inovador e revolucionário: a liberdade (2006, p. 554-555), como algo que 

auxilia no processo de humanização. O próprio direito tem como pressuposto 

sedimentar metas e expectativas, conduzindo e limitando as escolhas dos destinatários 

das normas no âmbito do projeto social extraível do ordenamento jurídico. No âmbito 

do processo, da mesma maneira, tem-se a liberdade amoldada à forma legalmente 

prevista, especialmente, no que toca à liberdade de expressão de vítima e réu, em razão 

da sua condição enquanto fontes de extração probatória. Nas práticas restaurativas, 

entretanto, embora existam pressupostos, a base valorativa é construída pelos 

envolvidos no conflito e, ainda que a abordagem seja mediada por facilitadores, todos 

os presentes são livres para expressarem (ou não) sentimentos, necessidades e 

expectativas. Há nela voluntariedade e também liberdade (que humaniza). 

O modelo restaurativo se apresenta como uma alternativa ao direito penal 

(ACHUTTI, 2012, p. 122, 127, 129), ou como um complemento dele, para que 

conjuntamente haja uma visão teleológica atrelada ao objetivo de livrar a sociedade do 
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convívio eterno com as desastrosas consequências do delito, que prejudicam o convívio 

humano. 

Em relação à prática, em linhas gerais, a restauração é um processo colaborativo 

para reequilibrar a tensão social provocada por ofensas caracterizadas como infrações 

penais. Ela envolve a participação direta dos participantes do conflito, num processo de 

consenso que deve culminar em uma reparação ao ofendido (para a chamada reparative 

theory), ou, numa outra visão (da chamada encounter theory), bastaria ocorrer o diálogo 

e a experiência da alteridade (REGGIO, 2010, p. 100-102). 

A abordagem pode se dar entre vítima, ofensor, membros da comunidade e 

familiares, tendo como fim a construção coletiva da solução para os traumas e perdas 

causadas pela ofensa de natureza penal, visando-se à restauração das rupturas nas 

relações sociais. 

Para ZEHR, as práticas restaurativas têm um enfoque prioritário nas necessidades 

da vítima, ao mesmo tempo em que procuram despertar no ofensor a consciência e 

importância de reconhecer o mal causado e, se possível repará-lo (2014, p. 20). 

Assim, o vínculo hostil produzido pela ofensa, que também abala a confiança e a 

segurança social, pode ser tratado de forma resolutiva pela lente restaurativa, 

almejando-se a correção do problema, para que não se repita, bem como objetivando a 

conciliação, numa experiência de ressignificação da justiça, que passa a ser 

casuisticamente construída e não concebida como algo que decorrer apenas da 

interpretação e aplicação do texto legal. 

Os envolvidos na realidade de fato deixam de ser meros expectadores do sistema 

de justiça para também influenciar a resposta institucional, com a solução encontrada 

como a mais adequada a atender suas expectativas e necessidades. Nessa linha, Howard 

ZEHR explica a finalidade da abordagem restaurativa, no sentido de que ela: “Coloca as 

necessidades da vítima no ponto de partida do processo. A responsabilidade pelo ato 

lesivo e a obrigação de corrigir a situação devem ser assumidas pelo ofensor, que assim 

deixa de ser um criminoso estigmatizado para se tornar um protagonista” (2014, p. 6). 

A vítima tem sua voz reconhecida no processo de recomposição do ato lesivo e o 

agressor pode entender as dimensões e consequências de sua conduta. Ambos, com 
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ajuda da coletividade, terão a oportunidade de consolidar em conjunto formas de 

responsabilização pela ofensa que podem envolver reparações de ordem simbólica ou 

material. 

O modelo restaurativo fortalece a atuação colaborativa que congrega e aproxima 

os sujeitos, suas histórias e vivências, de modo a assumirem, com conhecimento de 

causa, o controle do desfecho do processo. Como consignou ZEHR “a justiça precisa ser 

vivida e não simplesmente realizada por outros e notificada a nós” (2014, p. 24). O autor 

acentua que a prática restaurativa, ao colocar as necessidades da vítima como ponto de 

partida, inova metodologicamente, permitindo a efetiva responsabilização do ofensor 

pelo ato lesivo e também proporcionando oportunidade dele, voluntariamente, corrigi-

lo. 

É importante também a inserção da comunidade no contexto de resolução do 

conflito, não buscando a punição como fim em si mesmo, mas resgatando a expectativa 

de reparação dos danos sofridos, a possibilidade de reconhecimento e arrependimento 

pelo mal praticado, a restauração dos laços sociais. Quanto ao ofensor este tem a 

oportunidade de falar sobre as razões da prática cometida e é a oportunidade para todos 

exporem suas respectivas circunstâncias. 

Isso se dá mediante uma ferramenta primordial para a cura de relações 

intersubjetivas, que é o diálogo presencial, respeitoso e comprometido, não só entre os 

atingidos diretamente pelo conflito, mas igualmente com seus familiares, vizinhos e 

afins. A abordagem é conduzida usualmente por uma dupla de facilitadores que não 

precisam estimular o consenso como objetivo precípuo, mas sim: i) garantir que as 

partes compreendam que tanto a fala quanto a escuta são necessárias para um diálogo; 

e ii) oferecer um ambiente seguro e democrático para expresão autêntica de 

sentimentos, necessidades e expectativas. 

Ter a oportunidade de falar e a certeza de ser ouvido incute no indivíduo o 

autoreconhecimento como sujeito, assim como, a oportunidade de ouvir as histórias do 

outro, permite que preconceitos sejam desfeitos, instigando-se assim a empatia. 
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No processo de diálogo, o que se almeja é que os participantes consigam 

expressar suas necessidades atuais e compreender as dos demais, a fim de serem 

delimitadas as responsabilidades de cada um. 

Como pontuam SALM e LEAL, um aspecto fundamental da justiça restaurativa é 

a maneira não impositiva de produção de sentido. Identificar e valorar os danos 

passados e atuais deixa de ser tarefa exclusiva dos especialistas ou representantes 

externos para se tornar algo paulatinamente acessado pelos próprios indivíduos 

envolvidos. Isso, então, está vinculado à preocupação com a transformação de espaços 

decisórios em cenários menos burocráticos e mais democráticos (SALM; LEAL, 2012, p. 

196), de maneira que os acordos de reparação de danos sejam cumpridos por fazerem 

sentido aos envolvidos. 

Sob condições adequadas, esse encontro entre as pessoas pode restaurar um 

senso de comunidade que hoje se encontra enfraquecido no âmbito social (PRANIS, 

2010, p. 81-82) e propiciar a responsabilização ativa daqueles que causaram danos, de 

forma que a solidariedade deixa de ser reduzida ao assistencialismo, e é alçada à sua 

plenitude em termos da sociedade como um todo, reconhecendo-se a inerente 

interdependência humana. 

As práticas restaurativas, portanto, gozam do potencial para renovar a 

concepção acerca da justiça na linha do que preconiza Amartya SEN, ou seja, como uma 

justiça que não se esgota na distribuição de bens ou recursos, mas que abrange 

possibilidades de desenvolvimento das capacidades humanas (2011, p. 13). 

Do ponto de vista restaurativo, as pessoas são a razão de ser das instituições e os 

sujeitos não são rotulados unidimensionalmente, mas enxergados em suas várias 

facetas o que possibilita uma justiça mais funcional. 

 

2.  A justiça restaurativa no atual panorama constitucional 

A Constituição Federal brasileira garante o acesso ao poder judiciário e o devido 

processo legal, com o contraditório e todos os recursos a ele inerentes, além da sua 

razoável duração  (art. 5º, incs. XXXV, LIV, LV e LXXVIII), mas não basta apenas a previsão 

formal para isso se concretizar tudo isso na realidade de uma inflação de processos. 
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A compreensão constitucional da justiça restaurativa aponta para a perspectiva 

democrática, como vista até aqui, principalmente pelo diálogo propiciado. Há quem diga 

que esta prática inaugurou o período conhecido como a “idade de ouro da vítima” no 

processo (CUNHA, 2018, p. 38), por transformá-la em figura central. 

Analisando o modelo restaurativo à luz das violações de direitos ocorridas em 

períodos antidemocráticos, outro ponto é a relação da justiça restaurativa (restorative 

justice) com a chamada “justiça de transição” (trasitional justice). Neste sentido, afirmou 

Thimotie Aragon HEEMANN (2017, p. 330): 

 

Entende-se por justiça de transição (ou transitional justice) um 
conjunto de mecanismos judiciais ou extrajudiciais utilizados por uma 
sociedade como um ritual de passagem à ordem democrática após 
graves violações de direitos humanos por regimes autoritários e 
ditatoriais, de forma que se assegure a responsabilidade dos 
violadores de direitos humanos, o resguardo da justiça e a busca da 
reconciliação. Assim, a justiça de transição compreende diversas 
práticas administrativas e judiciais que visam deslegitimar o regime 
antidemocrático anterior, como por exemplo, prover indenizações aos 
familiares das vítimas, responsabilizar o Estado pelos abusos 
cometidos etc. 

 

Superado o período ditatorial, a justiça de transição promove a realização do 

direito à verdade, à memória, bem como à redemocratização das instituições operantes 

nos “tempos de chumbo”. Logo, vislumbra-se a ratio de um modelo restaurativo de 

justiça está também contida naquela, pois ambos miram à accountability e a paz com o 

passado, o que também pode ocorre nos trabalhos realizados pelas Comissões da 

Verdade (FERNANDES, 2018, p. 8). 

Além disso, há mais uma constatação de relevo, qual seja a de que o modelo 

punitivista brasileiro está fadado ao insucesso, pois, sob o pretexto de proteger bens 

jurídicos, promove violações de direitos humanos. 

 Sob o ponto de vista deontológico, é importante lembrar do disposto no 

preâmbulo da Constituição, o qual remete aos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil no sentido de “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e 
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“promover o bem de todos (...)” (art. 3º, I e IV); ainda com o comprometimento interno 

e internacional com a “solução pacífica das controvérsias”. 

Com esse enfoque, a justiça restaurativa seria justificável como proposta de 

promoção de valores humanos de alteridade, de restauração dos relacionamentos, da 

responsabilização consciente do indivíduo e da comunidade como um dos espaços para 

prevenir a violação de direitos e promover a pacificação de forma mais perene e 

estrutural, num olhar para a frente. 

Numa referência necessária à torca de lentes ZEHR (2014, p. 24) afirmou: 

 

O primeiro passo na justiça restaurativa é atender às necessidades 
imediatas, especialmente as da vítima. Depois disso a justiça 
restaurativa deveria buscar identificar necessidades e obrigações mais 
amplas. Para tanto o processo deverá, na medida do possível, colocar 
o poder e a responsabilidade nas mãos dos diretamente envolvidos: a 
vítima e o ofensor. Deve haver espaço também para o envolvimento 
da comunidade. Em segundo lugar, ela deve tratar do relacionamento 
vítima-ofensor facilitando sua interação e a troca de informações 
sobre o acontecido, sobre cada um dos envolvidos e sobre suas 
necessidades. Em terceiro lugar, ela deve se concentrar na resolução 
dos problemas, tratando não apenas das necessidades presentes, mas 
das intenções futuras. 

 

Vem daí que, estas lentes dimensionam não apenas direitos violados no presente, 

mas também os violados no passado, e consegue formular algo para o futuro, servindo 

o modelo restaurativo de justiça como um instrumento atemporal de concretização de 

direitos humanos. 

Desse modo, além de possibilitar o enfrentamento à falta de efetividade do 

processo judicial, o modelo restaurativo também confere sentido material e substancial 

às garantias constitucionais e aos direitos individuais, coletivos e difusos, na linha se de 

construir, efetivamente, uma sociedade livre, justa e solidária. 
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3. A justiça restaurativa e as instituições do sistema de justiça 

  O início deste século no Brasil foi marcado pelo reconhecimento das 

insuficiências e contradições do sistema público de justiça, razão que incitou a propostas 

de reforma do poder judiciário (EC nº 45/2004); diretrizes de estímulo aos métodos 

autocompositivos (Res. CNJ nº 118/2014; Lei nº 13.140/2015; CPC/15, art. 3º, § 3º; 

Provimento CNJ nº 67/2018); proposta de ampliação da resolutividade do Ministério 

Público, com ênfase no âmbito extrajudicial (BRASIL, 2014), e a Política Nacional de 

Justiça Restaurativa (Res. CNJ nº 225/2016). 

Diante das dificuldades de acesso ao judiciário e da razoável duração do processo, 

resta evidente a necessidade de mudança de mentalidade no sentido de que o órgão 

jurisdicional não pode ser o destino único para solução de problemas da convivência 

social. 

Por isso mostra-se oportuno o estímulo aos métodos processuais que utilizam 

meios mais dialógicos. Nesse sentido Samia BONAVIDES e Soraya Saad LOPES (2016, p. 

615-628) salientam que o modelo atual, ao direcionar quase todos os conflitos ao Poder 

Judiciário, tornou-se saturado, de forma que o acesso à justiça é garantido formalmente, 

mas não é atendido substancialmente devido à lentidão e insegurança ocasionadas pela 

grande quantidade de processos e pela ausência de uniformidade das decisões. 

Nessa linha, o art. 3º do CPC prevê a promoção da solução consensual dos 

conflitos, além de determinar seu estímulo inclusive pelos órgãos jurisdicionais, motivo 

pelo qual Carlos Alberto de SALLES e Bruno Lopes MEGNA (2016, p.112) afirmaram que 

esta legislação veio para colocar em prática a cultura da pacificação no lugar da cultura 

da sentença, na expressão cunhada por Kazuo Watanabe. Para além da previsão legal, 

há entretanto a necessidade de consolidação de uma cultura de resolução consensual, 

pois o que se almeja é que as pessoas pensem primeiro nesta forma de resolver os 

problemas, antes de recorrer à abordagem adversarial e demandista que corresponde 

à justiça institucionalizada. 

Este estímulo poderá acontecer por meio da educação, pela introdução de 

disciplinas nos currículos escolares e pela divulgação dos benefícios dos meios 

consensuais em campanhas. Sobre as vantagens dos métodos consensuais, Maria de 
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Nazareth SERPA (1999, p. 111) aponta a relevância dessa abordagem em casos da área 

do direito de família, nos quais as disputas envolvem relacionamentos que precisam 

perdurar, especialmente entre pais e filhos. Um processo judicial, portanto, tende a 

provocar rupturas desastrosas na família, sendo que a mediação (e demais práticas 

restaurativas) tem se revelado um método mais eficiente, menos traumático e com 

soluções mais duradouras nessas questões. 

Segundo Samia BONAVIDES e Soraya Saad LOPES (2016, p. 623-627) a ênfase nas 

práticas restaurativas se justifica por estas implicarem em um modo bastante 

diferenciado de resolução de conflitos, com maior potencial para a obtenção de 

consenso, e aptos a concretizar a pacificação social: 

 

A cultura da paz, “está intrinsecamente relacionada à prevenção e à 
resolução não-violenta dos conflitos. É uma cultura baseada em 
tolerância, solidariedade e compartilhamento em base cotidiana, uma 
cultura que respeita todos os direitos individuais o princípio do 
pluralismo, que assegura e sustenta a liberdade de opinião – e que se 
empenha em prevenir conflitos resolvendo-os em suas fontes, que 
englobam novas ameaças não-militares para a paz e para a segurança 
como exclusão, pobreza extrema e degradação ambiental. A cultura 
da paz procura resolver os problemas por meio de diálogo, da 
negociação e da mediação, de forma a tornar a guerra e a violência 
inviáveis. 

    

Nessa linha, é imprescindível que o Estado propicie uma ativa parceria com a 

sociedade civil, estimulando a organização e a participação desta através do 

engajamento de instituições que possuem um papel histórico de compromisso com as 

questões públicas coletivas e individuais, como é o caso do Ministério Público. 

Assim, é possível incentivar e implementar de programas de justiça restaurativa 

que propiciem o surgimento de uma forma de democracia participativa aplicada ao 

sistema de justiça, auxiliando na construção da cidadania, contribuindo para a redução 

de desigualdades estruturais, tornando a justiça mais acessível e possibilitando que seja 

angariada a confiança dos cidadãos nas instituições (OXHORN; SLAKMON, 2005, p. 188, 

196). 
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Quando os cidadãos obtêm efetivo acesso à justiça, podendo participar 

ativamente da sua administração, aumentam-se as chances de romper a zona de 

desigualdade, exclusão e discriminação, deixando os ofendidos e ofensores de serem 

vítimas passivas das injustiças sistêmicas para se tornarem colaboradores das 

instituições. Essa democratização do espaço institucional, por si só, aumenta a 

confiabilidade e credibilidade na própria atuação estatal (OXHORN; SLAKMON, 2005, p. 

201). 

Nesse cenário, existem alguns desafios a serem enfrentados, e, segundo 

pesquisadores do tema, dentre eles estão: i) adquirir uma estrutura de facilitadores 

vocacionados, competentes, confiáveis e imparciais para conduzirem as abordagens 

restaurativas (MARSHALL; BOYACK; BOWEN, 2005, p. 273); ii) superar a resistência 

existente na área governamental e entre os próprios operadores do direito em relação 

ao assunto; iii) lidar com a falta de legislação adequada, com a dificuldade para 

implementação de programas e com a deficitária provisão de apoio e recursos (PARKER, 

2005, p. 250-254). 

Tais fatores demonstram que há um longo caminho a ser trilhado, quando se 

pensa na experiência cotidiana de um órgão como o Ministério Público, destinado a 

atender a sociedade na perspectiva promover uma ordem justa. Isso significa que, para 

além dos instrumentos legais e procedimentos formais existentes, é preciso haver uma 

abordagem diferenciada que auxilie na compreensão das questões de fundo ligadas aos 

direitos individuais indisponíveis e aos interesses sociais coletivos e difusos.   

O alijamento da comunidade na solução formal dos conflitos, a 

desresponsabilização dos indivíduos e, especialmente no contexto brasileiro, a ausência 

de enfrentamento das causas que determinam a violação de direitos e as práticas ilícitas 

demandam novas estratégias de trabalho das instituições. Por isso a imperiosidade na 

implementação de estratégias resolutivas e meios autocompositivos de solucionar 

conflitos vem sendo incentivados pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

por meio da Resolução 118/2014 e da Recomendação 54/2017. 

O maior desafio é traduzir tais propostas em novos procedimentos e práticas 

institucionais que favoreçam mudanças de pontos de vista, promovam a rearticulação 
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de redes familiares e comunitárias, resgatando-se as potencialidades humanas através 

de uma lógica diversa da punitiva, no sentido da almejada cultura da paz. 

Embora a justiça restaurativa possa não ser, sozinha, a solução para o 

contingente alarmante de casos que desembocam nos órgãos jurisdicionais, e que não 

implique, de imediato, no abandono do atual sistema de justiça penal, certo é que este 

terá um dia que ser substituído por algo que faça mais sentido, como as reflexões de 

Howard ZEHR (2014, p. 29): 

 

Quando nós punimos, enquanto sociedade, devemos fazê-lo no 
contexto do que é justo e merecido. A punição precisa ser vista como 
justa e legítima, observa Ignatieff, porque não conseguimos sentir que 
houve justiça a menos que ela forneça uma estrutura de sentido que 
viabilize a compreensão da experiência. Para que a punição pareça 
justa o resultado e o processo precisam ter uma ligação com o mal 
cometido. Contudo, o contexto social também deve ser visto como 
justo, e isto levanta questões mais amplas de justiça social, econômica 
e política. Se há lugar para punição na abordagem restaurativa, ele não 
deve ser um lugar central. A punição precisaria ser aplicada sob 
condições em que o nível de dor é controlado e reduzido a fim de 
manter a restauração e a cura como objetivos. Talvez possa existir uma 
“punição restaurativa”. No entanto, me apresso a dizer que as 
possibilidades de punição destrutiva são muito mais numerosas. 

 

Se hoje há espaço para a convivência dos modelos, isso pode se maximizar na 

medida em que as práticas restaurativas ganhem espaço no sistema de justiça. 

 

4. Conclusão 

A representação da justiça penal ainda é projetada como sinônimo de emprego 

de força, mas é necessário, como visto na fundamentação, um olhar diferente em 

relação ao mundo, numa experiência sutil de introspecção para algo que tenha um 

impacto mais forte na convivência, sempre focando-se na responsabilidade. 

A pergunta que serve de título ao artigo carece de mais aprofundamento, 

sabendo-se que nosso sistema penal é predominantemente punitivista, mas a lente 

restaurativa é uma oportunidade de uma mudança consistente e efetiva, por meio do 

sentimento de pertencimento, empatia e alteridade. 
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As práticas restaurativas permitem insights que alteram simultaneamente a 

consciência e a elaboração de discursos, favorecendo a assimilação e compreensão do 

coletivo na organização e estabelecimento de soluções, de forma que a ação 

colaborativa pode finalmente encontrar expressão, pelo estilo dialógico e cooperativo, 

diverso daquele adotado tradicionalmente nos tribunais, cuja resolução se dá por meio 

da metodologia processual adversarial, dada a finalidade de prolatar decisões objetivas, 

sem interveniências na ordem subjetiva dos envolvidos. 

O presente artigo comenta e aponta os motivos pelos quais as chances de 

concretização da justiça são maiores, quando os afetados participam (colaboram) dos 

processos decisórios, ao esclarecerem e comunicarem suas necessidades, podendo 

compreender os motivos das decisões tomadas. 

Num processo de modelo convencional, mecanizado, a eventual participação é 

indireta na maior parte do tempo, pois os interesses são defendidos por representantes 

e filtrados pelos limites da argumentação jurídico-processual, ignorando as causas dos 

conflitos, baseando-se nas justificativas para a sua ocorrência. 

Além disso, o sistema de justiça possui técnicas ainda bem rudimentares de 

reparação dos danos extrapatrimoniais. Em comentários doutrinários sobre os danos 

morais, por exemplo, frequentemente se verifica um tom conformista quanto à 

impossibilidade de reparação efetiva, admitindo-se como única solução possível a 

recompensa pecuniária e isso se dá pela inflexibilidade sistêmica em encontrar 

alternativas. 

A justiça restaurativa desafia esse quadro, e, por mais que se reconheça a 

impossibilidade de retorno no tempo para evitar o dano, é plenamente possível buscar, 

de forma mais eficiente e eficaz, a reparação dos seus efeitos atuais e futuros. 

As críticas feitas sobre a apatia brasileira, com vista aos problemas sociais, 

podem agora contar com mais uma proposta: o empoderamento promovido pelas 

práticas restaurativas, que potencial de ressignificação do exercício da cidadania, 

oportunizando a cada sujeito a chance de se tornar um agente de mudança na sua 

realidade produzindo com isso mais amplos benefícios sociais. 
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