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Qualquer que seja o olhar sobre o funcionamento do Sistema de Justiça Criminal em 
todo o mundo haverá de recolher, pelo menos, dúvidas muito consistentes a respeito 
de sua eficácia. Pode-se, com razão, argumentar que a experiência concreta realizada 
com a justiça criminal na modernidade está marcada por  promessas não cumpridas 
que vão desde a alegada função dissuasória ou intimidadora das penas até à 
perspectiva da ressocialização. Uma abordagem mais crítica não vacilaria em apontar 
a falência estrutural de um modelo histórico. Estamos, afinal, diante de um complexo e 
custoso aparato institucional que, em regra, não funciona para a responsabilização dos 
infratores, não produz justiça, nem se constitui em um verdadeiro sistema. Quando se 
depara com delitos de pequena gravidade, o direito penal é demasiado; quando se 
depara com crimes graves, parece inútil.  
 
Em um texto clássico para o movimento conhecido como Justiça Restaurativa,  Zehr 
(2003:71) assinalou que: 
 
 

“Quando um crime é cometido, nós assumimos que a coisa mais 
importante que pode acontecer é estabelecer a culpa. Este é o ponto focal 
de todo o processo criminal: estabelecer quem praticou o crime. Sua 
preocupação, então, é com o passado, não com o futuro. Outra afirmação 
que incorporamos é que as pessoas devem ter aquilo que merecem; 
todos devem receber as conseqüências dos seus atos... e o que merecem 
é a dor. A lei penal poderia ser mais honestamente chamada de ‘Lei da 
Dor” porque, em essência, esse é um sistema que impõe medidas de dor”.  

 
 
O sistema de Justiça Criminal tenderia, no mais, a ser avaliado não pelos resultados 
que produz, mas pelo processo em si mesmo e pelas intenções que o precedem. 
Assim, o sistema teria a intenção de tratar a todos da mesma maneira e, através desse 
cuidado, produzir justiça. O que é alcançado pelo sistema – vale dizer: aquilo que ele 

                                                 
1 Capítulo do livro de Marcos Rolim:  “A Síndrome da Rainha Vermelha: policiamento e segurança 
pública no século XXI”, Zahar, Rio de Janeiro, 2006. 
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de fato cria - não importaria mais do que as intenções que seguem lhe oferecendo 
legitimidade. 
 
Dados recentes demonstram que, na Inglaterra, de cada 100 crimes cometidos, apenas 
3 acabam se transformando em condenações judiciais. O nome para essa diferença é 
“taxa de atrito” que, no caso, tomando-se a estimativa do conjunto dos delitos, é 
bastante alta.  É necessário ponderar que para determinados crimes, como homicídio, 
por exemplo, os resultados alcançados pelos ingleses são completamente distintos e 
os procedimentos investigatórios têm, normalmente, boa margem de êxito.  Seja como 
for, tendo presente o fato de que há investimentos muito consideráveis no Sistema de 
Justiça Criminal em todo o Reino Unido; que as Polícias britânicas estão, seguramente, 
entre as melhores do mundo e que os infratores ingleses não são particularmente mais 
hábeis ou inteligentes do que os demais em qualquer outro lugar, deve-se admitir que 
esses dados são chocantes.  
 
Poderemos encontrar uma realidade muito semelhante em vários outros países 
desenvolvidos, com a possível exceção do Japão. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
apenas 3% dos crimes violentos se traduzem em sentenças de prisão, o que não deixa 
de ser surpreendente tendo em vista as altíssimas taxas de encarceramento lá 
praticadas. 2   Não sabemos, ao certo, qual é a “taxa de atrito” no Brasil, mas podemos 
imaginar que as circunstâncias sejam muito mais sérias. Pesquisa realizada por Luiz 
Eduardo Soares 3, no estado do Rio de Janeiro, demonstrou que apenas 8% dos 
homicídios praticados resultavam em processos encaminhados ao Judiciário, o que 
assinala uma improdutividade intolerável.  Dados apresentados por Khan (2001:36), 
sobre o desempenho do sistema de justiça criminal de São Paulo no segundo trimestre 
de 1999, apontam para um total de crimes estimados por pesquisa de vitimização de 
1.330.434. No mesmo período, o índice oficial de criminalidade foi de 33% desse total 
(443.478 crimes). Em resposta a eles, foram instalados 86.203 inquéritos policiais 
(6,4% do total) e foram efetuadas 29.807 prisões o que perfaz 2,2% do total de crimes 
estimado para o período.  
 
Na verdade, a taxa de atrito é um indicador importante sobre o funcionamento do 
sistema de justiça criminal. Ela torna evidente que a grande maioria dos crimes 
cometidos permanecem impunes. Não devemos imaginar, todavia, que o sistema seria 
melhor caso a grande maioria daqueles que praticam qualquer tipo de crime tivesse 
recebido sentenças de prisão. Um resultado do tipo teria tornado inviável a própria idéia 
de Justiça, uma vez que a grande maioria dos crimes cometidos – em qualquer lugar 

                                                 
2 Em 1994, dados do Bureau of Justice Statistics, do Uniform Crime Reports e das pesquisas de 
vitimização, permitiram a projeção de um total de 3,9 milhões de crimes violentos no país. Nesse 
mesmo ano, 117 mil penas de prisão para este tipo de crime foram prolatadas pelos tribunais 
americanos, o que perfaz 3% do total. Para o ano de 1992, Barkan calculou que nos EUA apenas 1% 
dos infratores em geral foram presos. Em se tratando de crimes com violência, o percentual de 
aprisionamento teria sido de apenas 4,2% dos casos. 
 
3 Ver Soares et al. (1996:259), “Violência e Política no Rio de Janeiro”. Relume Dumará- ISER, Rio de 
Janeiro. 
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do mundo – são crimes de baixo poder ofensivo que, presume-se, não devam 
demandar a exclusão pressuposta pelo cárcere.  
 
A essa altura, importa assinalar que o Direito Penal constrói uma maneira definida e 
objetiva de elencar as condutas consideradas indesejáveis, pela qual pode-se 
comprovar sua autoria e reprimir a conduta tida como desviante. Como técnica punitiva, 
o Direito Penal estabelece, assim, proibições a serem observadas indistintamente, 
circunscrevendo a liberdade de todos na própria definição das ações tipificadas; em 
segundo lugar, determina a submissão coativa a juízo penal de todo aquele 
considerado suspeito de uma violação e, finalmente, oferece a perspectiva de punição 
dos considerados culpados. Este processo possui um custo que deve ser justificado. 
Ferrajoli (1977: 210) sustenta que ao custo da justiça deve-se acrescenta um custo 
altíssimo de injustiça que depende do funcionamento concreto do sistema de justiça 
criminal: 
 
 

"Ao que os sociólogos denominam cifra obscura da criminalidade (dark 
rate, formada pelos crimes não reportados à polícia e, portanto, 
desconhecidos) é preciso acrescentar uma cifra não menos obscura, 
porém mais inquietante e intolerável: aquela formada pelo número de 
inocentes processados e, por vezes, condenados. Chamarei cifra de 
ineficiência a primeira dessas cifras e cifra de injustiça a segunda, na qual 
se incluem: a) os inocentes reconhecidos como tais em sentenças de 
absolvição após haverem sofrido processo penal e, em ocasiões, prisão 
preventiva; b) os inocentes condenados por sentença judicial e 
ulteriormente absolvidos por conta de um procedimento de revisão; c) as 
vítimas, cujo número jamais se poderá calcular - verdadeira cifra obscura 
da injustiça - dos erros judiciais não reparados..."   

 
 
Se tivermos em conta o fato bastante perturbador de que as prisões conformam um 
dos fatores criminogênicos mais relevantes no mundo moderno; vale dizer: se 
observarmos que o fato de conduzirmos as pessoas à privação de liberdade é, 
sabidamente, elemento funcional à reprodução ampliada das opções pelo crime 
definindo-se as prisões, em muitas situações pelo menos, como engrenagens de uma 
indústria disruptiva que se retroalimenta – o que pode ser intuído sempre que 
examinamos as elevadas taxas de reincidência colhidas pelo modelo em todo o mundo, 
teremos novas razões para salientar um impasse estrutural experimentado pelo 
sistema como um todo.  No caso da prisão, a própria idéia da ressocialização que 
acompanhou a perspectiva mais generosa do pensamento liberal parece fundada em 
um paradoxo assinalado com propriedade por Bitencourt (1993) nos seguintes termos: 
 
 

              “Não se pode ignorar a dificuldade de fazer sociais aos que, de forma 
simplista, chamamos de anti-sociais, se se os dissocia da comunidade 
livre e, ao mesmo tempo, se os associa a outros anti-sociais”.  
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E se, no final das contas, estivéssemos diante de um fenômeno mais amplo do que o 
simples mau funcionamento de um sistema punitivo?  Se, ao invés de reformas 
pragmáticas ou de aperfeiçoamentos tópicos, estivéssemos diante do desafio de 
reordenar a própria idéia de “Justiça Criminal”?  Seria possível imaginar uma justiça 
que estivesse apta a enfrentar o fenômeno moderno da criminalidade e que, ao mesmo 
tempo, produzisse a integração dos autores à sociedade? Seria possível imaginar uma 
justiça que, atuando para além daquilo que se convencionou chamar de “prática 
retributiva”, trouxesse mais satisfação às vítimas e às comunidades?   Os defensores 
da Justiça Restaurativa acreditam que sim. 
 
 
 
“Minha humanidade está vinculada com a sua humanida de”, ou: “- O 
que perdemos das antigas tradições” ?  
 
 
O pesquisador Albert Eglash é apontado como o primeiro a ter empregado a expressão 
“Justiça Restaurativa” em um texto de 1977 intitulado “Beyond Restitution: Creative 
Restitution”.  As práticas de Justiça Restaurativa, entretanto, são muito antigas e estão 
alicerçadas nas tradições de muitos povos no oriente e no ocidente. Princípios 
restaurativos teriam mesmo caracterizado os procedimentos de justiça comunitária 
durante séculos. Essas tradições foram sobrepujadas pelo modelo de Justiça Criminal 
tal como o conhecemos hoje em praticamente todas as nações modernas o que torna 
especialmente difícil imaginar a transposição de seu paradigma. De fato, a idéia de 
Justiça Criminal como o equivalente de “punição” parece já assentada no senso 
comum o que é o mesmo que reconhecer que ela se tornou cultura.  Zehr (1990) 
descreve o problema afirmando que:  
 
 

           “É muito difícil compreender que o paradigma que consideramos tão 
natural, tão lógico, tem, de fato, governado nosso entendimento sobre o 
crime e justiça por apenas alguns poucos séculos. Nós não fizemos 
sempre da mesma forma e, ao invés desse modelo, as práticas de Justiça 
Comunitária acompanharam a maior parte de nossa história. Por todo 
esse tempo, técnicas não-judiciais e formas não-legais de resolução de 
conflitos foram amplamente empregadas. As pessoas, tradicionalmente, 
eram muito relutantes em apelar para o Estado, mesmo quando o Estado 
pretendia intervir. De fato, quem apelasse ao Estado para a persecução 
penal poderia ser estigmatizado por isso. Por séculos, a intervenção do 
Estado na área de persecução criminal foi mínima. Ato contínuo, era 
considerado um dever das comunidades resolver suas próprias disputas 
internas”.    

                    
 
Todo este largo período da história da civilização aparece para a noção de direito como 
que subsumido pela extensão das práticas de vingança pessoal e pela imposição de 
medidas violentas e arbitrárias. Por certo, poderemos selecionar  práticas com essas 
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características e concluir que as tradições que antecedem o direito penal moderno 
foram, tão somente, um sinônimo para a vontade do mais forte. O que autores como 
Zehr pretendem demonstrar é que conclusões do tipo desconsideram a concomitância 
de outras práticas pelas quais valores importantes e não-violentos eram também 
afirmados.  
 
Antes da “Justiça Pública”, não teria existido tão somente a “Justiça Privada”, mas, 
mais amplamente, práticas de justiça estabelecidas consensualmente nas 
comunidades e que operavam através de processos de mediação e negociação, ao 
invés da imposição pura e simples de regras abstratas. O movimento da Justiça 
Comunitária em direção a um sistema público de Justiça Retributiva pôde ser 
observado na Europa ocidental a partir dos séculos XI e XII com a revalorização da Lei 
Romana e com o estabelecimento, por parte da Igreja Católica, da Lei Canônica.  As 
práticas antigas sobreviveram em muitos países, de uma forma ou de outra, até, pelo 
menos, o século XIX quando o modelo contemporâneo se impôs como a única regra 
aceitável.  Essa mudança operou uma revolução cujo centro foi a criação de um 
modelo de justiça criminal separado do modelo de justiça civil, o estabelecimento do 
monopólio estatal para lidar com os conflitos definidos como “criminais” e a idéia de 
que a punição deveria ser normativa. Tal revolução, segundo Zehr (2003:77), teria sido 
largamente negligenciada pelos historiadores. 
 
Essa mudança que se constrói ao longo dos séculos é constitutiva da modernidade e 
implica a proeminência de vários princípios jurídicos. Primeiramente, as vítimas deixam 
de ter qualquer papel importante no processo penal pois são substituídas pela 
autoridade do Estado. A própria idéia de “crime” é  alterada pelo arcabouço do Direito 
Penal: crime passa a ser entendido como a ruptura do texto legal. Não se trata mais, 
então, como para a Justiça Comunitária, de reatar o equilíbrio após a ruptura das 
relações sociais produzida pela conduta indesejável. Por decorrência, é a figura do 
autor, do responsável pela conduta infracional, que monopoliza todas as atenções e é 
contra ele que o próprio aparato de Justiça é erguido. Os efeitos de seus atos e os 
danos por eles causados já não importam para essa nova Justiça. Na origem desse 
fenômeno é possível se encontrar fatores os mais variados, mas parece claro que os 
próprios interesses políticos dos governantes em marcar seu poder através de práticas 
coercitivas,  tanto quanto o interesse em aplicar multas aos infratores, cumpriram um 
papel relevante. Van Ness e Strong oferecem o seguinte quadro para a distinção entre 
os modelos antigo e novo 4 :  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Citado por Llewellyn e Howse (1998). 
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Padrão antigo                                              Padrão atual                                                                   
 
Crime 
 
Ofensa às vítimas e as suas                             Violação da Lei 
 famílias no contexto da vida 
 comunitária 
 
 
Partes                            
 
 Vítimas, agressores,  
comunidade  e governo                                     Agressores e governo 
     
 
Objetivos                        
  
Reparar danos causados e                               Reduzir futuras violações da lei 
restabelecer os relacionamentos                      através da  reabilitação/punição                                                                             
                                                                           e/ou incapacitação. 
 
 
 Os mesmos autores observaram que sociedades pré-coloniais africanas estiveram 
muito mais preocupadas em enfrentar as conseqüências experimentadas pelas vítimas 
do que voltadas aos objetivos de punição dos agressores. Nos modelos então vigentes, 
o decisivo era restaurar a posição anterior desfrutada pelas vítimas, sendo que as 
sanções aplicadas aos responsáveis estavam diretamente conectadas a este objetivo. 
Mqeke (1995) descreve que as nações africanas construíram práticas de justiça pelas 
quais o mais importante era “restaurar o equilíbrio abalado na comunidade”. Llewellyn e 
Howse (1998) observam que o conceito africano de Ubuntu sintetiza a concepção 
filosófica que embasou essas práticas. Pelo conceito, procura-se denotar o fato da 
humanidade compreendido como uma relação natural entre as pessoas. Os autores 
explicam a idéia com a seguinte passagem de Villa-Vicencio: 5  
 
 

 “O entendimento africano tradicional de Ubuntu afirma o vínculo orgânico 
da humanidade, um vínculo realizado dentro e através das outras 
pessoas. A noção está presente no provérbio Xhosa: ‘umuntu ngumuntu 
ngabantu’ , o que poderia ser traduzido como: ‘uma pessoa é uma pessoa 
através das outras pessoas’. Ubuntu  é comumente descrito através da 
seguinte fala: ‘eu sou porque você é’  ou  ‘minha humanidade está 
vinculada com sua humanidade’.   

 

                                                 
5 ViIa-Vicencio, Charles. (1966), “Identity, Culture and Belonging: Religious and Cultural Rights” John 
Witte, Jr. e Johan D. van der Vyvers (eds); Religious Human Rights in Global Perspectives: religious 
Perspectives The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, pág.527.  
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Se pudermos definir a nossa humanidade dessa forma, tendo como pressuposto nossa 
relação com os demais, então o dano causado a quem quer que seja produzirá um 
dano em nós mesmos. Muito além da punição do agressor, então – pela qual se produz 
um novo dano – importa reparar o mal causado e restabelecer o relacionamento entre 
as pessoas, compreendendo-se que todas foram, de alguma forma, feridas pelo ato 
indesejável.  
 
Um exemplo contemporâneo forte de práticas restaurativas pode ser encontrado no 
Japão.  À primeira vista isto parece estranho porque a sociedade japonesa possui, para 
todos os efeitos, um sistema de justiça criminal moderno que opera com base nos 
mesmos princípios vigentes no ocidente. Fortemente influenciados pelo modelo 
germânico, os japoneses incorporaram ao seu ordenamento jurídico garantias bastante 
similares àquelas que podemos encontrar em qualquer país ocidental.  Ocorre que, ao 
lado deste sistema formal e hierárquico, opera uma outra tradição sem qualquer 
equivalente no ocidente: um determinado padrão de “confissão-arrependimento-
perdão” que está distribuído em todas as fases da persecução criminal, desde o 
primeiro interrogatório policial até à última sessão do tribunal. A maioria dos que são 
acusados pela prática de algum delito confessa, mostra arrependimento, negocia o 
perdão com suas vítimas e se submete inteiramente ao poder das autoridades. Como 
retribuição, são tratados com compreensão e ganham a expectativa de remições 
futuras.  Para autores como Halley (1989), esta tradição japonesa assinala algo de 
importante que já não é mais reconhecido no ocidente como um valor: não apenas a 
disposição de confessar e de se arrepender, por parte dos infratores, mas, 
especialmente, a disposição de perdoar por parte das vítimas, passam a ser elementos 
decisivos para a atividade jurisdicional. A depender dessas reações e atitudes tomadas 
pelas partes há outra situação, outro relato e, por decorrência, outra sentença.   Para o 
mesmo autor, há motivos suficientes para justificar a hipótese de que o padrão japonês 
de reconhecimento de culpa e arrependimento, incluindo negociações diretas com as 
vítimas para a reconstituição dos prejuízos e obtenção do perdão como pré-condição 
para um tratamento judicial mais favorável e forma de evitar longas sentenças de 
prisão, têm contribuído para a redução do crime nos termos inéditos verificados no 
Japão.  
 
Seria ainda possível identificar práticas de Justiça Restaurativa contemporâneas no 
contexto das populações aborígines do Canadá, na tradição Maori na Nova Zelândia 
entre outras. A concepção teórica moderna da Justiça restaurativa, todavia, oferece 
uma idéia sistematizada sobre objetivos e procedimentos de tal forma que, antes de 
tudo, se identifique quando estamos lidando com práticas restaurativas e, ato contínuo, 
para que seja possível avaliar concretamente os resultados alcançados com o 
paradigma proposto.   
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Os princípios teóricos da Justiça Restaurativa  
 
 
A idéia da Justiça Restaurativa oferece paradigma contrastante à Justiça Criminal. Isso 
não significa que seus procedimentos só sejam aplicáveis em casos de Justiça 
Criminal. Pelo contrário, pode-se argumentar que esses procedimentos são aplicáveis 
de forma mais ampla, ainda, quando se tratar de casos não criminais. Na verdade, 
como veremos, os pressupostos teóricos da Justiça Restaurativa tendem a apagar as 
diferenças entre o direito penal e o direito civil.  
 
Johnstone (2003:9-11) oferece uma boa demonstração disso ao sistematizar o 
contraste entre os modelos de justiça penal e civil, para, depois, resumir algumas das 
características dos processos restaurativos:  
 
 
No modelo de Justiça Criminal: 
 

1) O foco da atenção oficial é direcionado para o ato infracional e para seu autor;  
2) Esse ato é construído como uma transgressão das leis fundamentais da 

sociedade, o infrator fez algo que a sociedade proíbe porque o ato é danoso ou 
imoral;  

3) O Estado inicia a ação legal contra o infrator em nome da sociedade.  
4) O Estado também detém o poder exclusivo de dar continuidade ou não à ação e 

pode, em princípio e em muitas situações, prosseguir com a ação mesmo 
quando a vítima não o deseje.  

5) Se a ação do Estado é vitoriosa – isto é: quando o acusado é considerado 
culpado, o infrator é punido – isto é: alguma perda ou sofrimento lhe é imposta. 
Caso o ato infracional seja considerado sério, o autor será encarcerado.  

6) Este processo pressupõe um considerável estigma sobre todos aqueles que 
forem considerados culpados – na verdade, há um estigma inclusive sobre a 
situação de ser suspeito. Mais especificamente, os condenados pela justiça 
criminal sofrem sempre uma considerável perda em sua reputação moral. Esse 
estigma permanecerá muito tempo depois do condenado haver cumprido sua 
sentença e é comum que acompanhe as pessoas por toda a vida. Ex-
prisioneiros dificilmente conseguirão, por decorrência, se reintegrar plenamente 
à vida social. Em alguns países, eles perderão para sempre alguns direitos 
básicos como o direito ao voto, por exemplo. 

7)   Em função dos danos causados por esse processo, se sustenta que é preciso 
oferecer aos acusados toda a sorte de garantias processuais de tal forma que se 
reduzam os riscos de injustiças. O Estado terá de provar que o acusado é 
culpado, a corte deverá se pronunciar de maneira fundamentada e só poderá 
condenar diante da inexistência de dúvidas, as regras de todo o processo devem 
ser detalhadas e seguidas à risca, sob pena de nulidade, etc. 

8) Os acusados possuem o direito de mentir em sua própria defesa. 
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No modelo de Justiça Civil: 
 

1) O foco é direcionado para o ato danoso e para as perdas resultantes dele. 
2) O ato danoso é concebido como uma violação de direitos praticada por uma 

pessoa contra outra. 
3) A parte que se considera lesada inicia a ação legal contra a parte ofensora em 

seu próprio nome. A parte que dá início à ação pode decidir interrompê-la o que 
é muito comum quando um acordo é alcançado por negociação direta entre as 
partes. 

4) Se a ação iniciada pela parte que se considera lesada for vitoriosa – isto é: se o 
acusado for considerado responsável pelo dano ou pela perda causada em 
função de suas atitudes – o responsável será obrigado a compensar a parte 
injuriada. Isso pode ser bastante oneroso, mas o responsável não será preso. 

5) Não há, a rigor, um estigma social que se abata necessariamente sobre o 
condenado. Mesmo quando ele possa ser identificado, será muito menor do que 
aquele resultante de uma condenação criminal. Também as conseqüências 
sobre a reputação moral do condenado serão pequenas ou nulas. 

6) Por conta do fato de que os prejuízos causados ao condenado não serão tão 
estigmatizadores, há menos preocupações quanto a oferecer ao acusado as 
garantias processuais e é possível que uma decisão judicial seja tomada em 
favor da parte lesada com base, apenas, em evidências e não necessariamente 
em provas cabais. Acordos firmados entre as partes são, não apenas comuns, 
mas encorajados pelos procedimentos processuais. 

 
 
No modelo de Justiça Restaurativa: 
 

1) A abordagem restaurativa foca sua atenção no ato danoso e nos prejuízos que 
resultaram dele. Ao contrário do modelo criminal, então, a orientação não está 
uni-direcionada, mas envolve um olhar mais amplo que se preocupa também 
com a situação da vítima. 

2) Como no modelo de Justiça Civil, o ato danoso é construído, essencialmente, 
como algo de errado que uma pessoa fez para outra pessoa. A Justiça 
Restaurativa não nega aquilo que a Justiça Criminal enfatiza tanto: a 
repercussão social do ato infracional. O que ocorre é que ela se preocupa com o 
dano produzido à sociedade mais do que com o fato de ter havido uma violação 
da Lei e sustenta que, por mais importante que seja a repercussão social da 
infração, essa importância será sempre secundária quando comparada com os 
prejuízos e o sofrimento que foram impostos diretamente à vítima. 

3) Como no modelo de Justiça Criminal, o Estado inicia a ação contra o acusado. 
Mas, como no modelo de Justiça Civil, a abordagem restaurativa parte do 
pressuposto de que a iniciativa deve ser feita em nome da vítima e não em nome 
da sociedade. Não há uma definição consensual a respeito da possibilidade das 
vítimas interromperem o curso de uma ação nesse modelo, mas toda a 
abordagem está direcionada para a conquista de um acordo entre as partes. 
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4) Em algumas abordagens de Justiça Restaurativa presume-se que a vergonha 
experimentada pelo infrator diante de pessoas que lhe são caras –não apenas 
familiares, mas amigos, etc. – e que são chamadas em audiências ou encontros, 
cumpre um papel positivo em todo o processo. 6  Nesses casos, estaríamos 
diante de um determinado estigma. A diferença, não obstante, é que ele seria 
sempre limitado a um grupo de pessoas e seria realidade em um contexto quase 
privado. O objetivo das audiências e encontros, de qualquer forma, é a 
superação da vergonha através de uma legitimada integração do infrator à 
comunidade.  

 
 
O mesmo autor, todavia, chama a atenção para o fato de que, em que pese toda a 
semelhança com os pressupostos da Justiça Civil, a idéia de “restauração” dentro de 
um modelo de Justiça Restaurativa é bastante diversa da idéia de “compensação” no 
modelo civil: 
 
 

 “Na Lei civil a tendência é tentar estabelecer um valor monetário sobre o 
dano ou a perda sofrida... Na Justiça Restaurativa, será muito raro 
qualquer tentativa de estabelecer um valor monetário determinado sobre 
os danos ou perdas experimentados pela vítima. Mesmo os elementos 
que possam ser facilmente quantificados monetariamente receberão 
menos atenção em todo o processo. O foco, nesse caso, tende a ser o 
trauma psicológico ou o dano emocional sofrido pela vítima.”  

 
 
Zehr (2003:81-82) propõe um outro quadro demonstrativo do contraste entre os 
modelos contemporâneos de Justiça Retributiva e Justiça Restaurativa nos seguintes 
termos: 
 
 
Paradigma                                                                Paradigma  
da Justiça Retributiva                                          da Justiça Restaurativa 
 
 
Crime definido como violação                             Crime definido como violação 
do Estado                                                            de uma pessoa por outra 
 
Foco no estabelecimento  da                              Foco na solução do problema           
culpa, voltado para o passado                           atenção direcionada para o fu- 
(Ele/Ela fez isso?)                                              turo. (O que deve ser feito?) 
 
Relações adversárias e pro-                              Relações de diálogo e nego-         
cesso normativo                                                 ciação normativa 
 
                                                 
6 Essa é, particularmente, uma das características da reflexão de John Braithwaite, um dos mais 
influentes teóricos restaurativos.  
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Imposição de dor para punir                                Restituição como um meio  
e para prevenir                                                    de tratar ambas as partes, 
         reconciliação como objetivo 
 
Justiça definida como intenção                           Justiça definida como relacio- 
e como processo:   regras de                             namentos corretos:   julgada  
direito.                                                                 pelos resultados 
 
Natureza interpessoal do  con -                          Crime reconhecido como um  
flito obscurecida, reprimida :                              conflito interpessoal: valor do  
conflito visto como entre  o in –                          conflito reconhecido. 
divíduo e o Estado. 
 
Um dano social substituído por                            Foco na reparação do dano 
outro                                                                   social. 
 
Alijamento da comunidade                                   Comunidade como facilitado- 
que é representada pelo Estado                          ra do processo 
 
 
Encorajamento dos valores                                  Encorajamento da colabora - 
individualistas e competitivos                               ção 
 
 
Ação direta do Estado em dire-                             O papel das vítimas e dos  
ção ao infrator: vítima ignorada                            infratores é reconhecido: as  
e infrator passivo       necessidades das vítimas  
                    são reconhecidas e os in  - 
          fratores são estimulados a 
          assumir responsabilidades 
 
Responsabilização do infrator    Responsabilização do infra- 
definida com a punição                        tor definida a partir do enten- 
       dimento do mal causado   e 
                 da decisão de reparar o dano 
 
 
Infração definida puramente em   Infração definida a partir  de 
termos legais, independente das   um amplo contexto 
condições sociais, econômicas, 
políticas, culturais, etc. 
 
 
Débito do infrator frente ao                 Débito do infrator frente à ví- 
Estado e à sociedade abstrata-   tima. 
mente  
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Resposta focada no comporta –   Resposta centrada nas con   -  
mento passado do infrator    seqüências danosas do com - 
       portamento do infrator 
 
 
Estigma do crime é irremovível    Estigma removível através da  
       ação restaurativa 
 
 
Nenhum estímulo ao arrependi-   Possibilidade de arrependi   - 
mento e ao perdão     mento e perdão 
 
Dependência de profissionais       Envolvimento direto dos par- 
do direito      ticipantes 
 
 
 
 
No modelo de Justiça restaurativa, com efeito, parte-se do princípio de que todo o dano 
imposto por alguém rompe o equilíbrio das relações sociais em uma comunidade dada.  
Esta ruptura produz várias situações indesejáveis, parte delas diretamente perceptíveis 
como sofrimento por parte da vítima.   Pois bem, para a Justiça Restaurativa a principal 
preocupação após a notícia do fato é a de restabelecer as relações sociais; vale dizer: 
re-construir o equilíbrio rompido. Para isso, entretanto, será necessário descobrir, tão 
exatamente quanto possível, qual a extensão do dano produzido. Neste movimento, 
sabemos que a vítima foi diretamente afetada. Dar-lhe a palavra e permitir que ela 
ocupe um papel central no processo é a melhor maneira de saber o verdadeiro dano 
por ela experimentado.   
 
Para a Justiça Restaurativa, não obstante, os danos produzidos pela ação indesejável 
não se limitam à vítima. A comunidade local é também atingida porque uma das suas 
promessas - seja a garantia de uma convivência pacífica, se estivermos tratando de 
violência ou a garantia de respeito e consideração entre todos, se estivermos tratando 
de condutas danosas não violentas - foi atacada diretamente. É necessário, então, que 
a comunidade tenha um papel a desempenhar no processo de Justiça Restaurativa. O 
que é menos óbvio é que o infrator também irá experimentar danos por conta de sua 
própria ação. Primeiramente, ele será estigmatizado pelos demais. A depender da 
gravidade do seu ato, ele poderá ser excluído do convívio social por uma sentença de 
prisão, seus familiares sofrerão por conta disso e, assim, sucessivamente.  
 
Para a Justiça Restaurativa o procedimento padrão das sentenças criminais 
contemporâneas impede que esse infrator seja colocado em face das circunstâncias de 
dor e prejuízo produzidas por seu ato. No processo criminal moderno, ele jamais se 
obrigará a conhecer essa realidade. Tampouco será confrontado pelo desafio de fazer 
algo que permita diminuir a dor da vítima ou repor o prejuízo que ele próprio causou.    
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Em um sistema retributivo, o que se espera do infrator é que ele suporte sua punição; 
para a Justiça Restaurativa o que importa é que ele procure restaurar ativamente a 
relação social quebrada.  Para isso, os procedimentos restaurativos deverão considerar 
a situação vivida pelo infrator e os problemas que antecederam e agenciaram sua 
atitude. Assim, paralelamente aos esforços que o infrator terá que fazer para reparar 
seu erro, caberá à sociedade oferecer-lhe as condições adequadas para que ele possa 
superar seus mais sérios limites como, por exemplo, déficit educacional ou moral ou 
condições de pobreza ou abandono.     
 
A simples imposição da pena serve para que os infratores evitem a responsabilidade 
pelo que fizeram, porque lhes permite chamar a atenção para a injustiça que eles 
próprios estão sofrendo na forma de punição: “A Justiça Restaurativa exige que os 
infratores olhem para as vítimas e para eles próprios a partir do que fizeram, o que não 
permite a fuga de responsabilidades”.  
 
Aqui, a “Teoria da Neutralização” proposta nos anos 60 por David Matza e Gresham 
Sykes oferece um ponto de apoio importante à proposição que sustenta a necessidade 
de um encontro entre os infratores e suas vítimas. Segundo a teoria 7, os infratores 
compartilham com as demais pessoas uma perspectiva de justiça e de respeito à Lei. O 
que ocorre, então, é que atos ilegais eventualmente praticados por eles aparecem 
“legitimados” em sua auto-consciência a partir de alguns mecanismos psicológicos que 
lhes permitem “suspender” a vigência dos valores de respeito à Lei. Tais mecanismos 
operam como técnicas de neutralização e seriam de 5 tipos: 
 

1) Negação de responsabilidade – quando o infrator entende que foi vítima de uma 
circunstância que o conduziu a uma situação muito além do seu controle. “Isto 
não foi minha culpa!” 

2) Negação do dano-  quando o infrator supõe que seu ato não causou, 
verdadeiramente, algum dano sério e que a vítima pode suportar facilmente o 
prejuízo causado. “Por que toda essa confusão? Ora, eles têm muito dinheiro...“ 

3) Negação da vitimização- quando o infrator assume que seu ato não foi, afinal, 
tão errado porque a vítima bem que merecia o dano que ele causou; na 
verdade, ela não seria exatamente uma “vítima”. “Eles colheram as 
conseqüências do que fizeram.” 

4) Condenação dos condenadores – Os que condenam são vistos como hipócritas 
que culpam os outros por conta de seus próprios erros. “Eles provavelmente 
fazem coisas muito piores todos os dias”. 

5) Apelação a uma lealdade superior - Quando o infrator entende que 
determinadas regras sociais devem ser quebradas para que eles mantenham 
sua lealdade a algum valor apresentado como superior. “Meus amigos 
dependiam de mim, o que você queria que eu fizesse ?”  

 
 

                                                 
7 Sykes, G. M. e Matza, D. (1957), “Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency”, American 
Sociological Review 22(1): 664-70. 
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Essas técnicas possibilitariam aos infratores uma convivência mais harmônica com 
seus atos infracionais. O encontro com as vítimas, dentro de um modelo de Justiça 
Restaurativa, tornaria muito mais difícil manter construções ficcionais do tipo, fazendo 
com que os infratores enfrentem a realidade dos danos causados.  
  
Quando os defensores da Justiça Restaurativa falam em “restaurar as relações 
sociais”, não obstante, têm em mente um objetivo mais complexo do que repor o status 
quo ante. A razão óbvia é que a situação anterior ao ato que produziu o dano pode ser, 
ela mesma, injusta.  Pense-se, por exemplo, na situação vivida pela África do Sul 
quando do regime de apartheid. Um procedimento de Justiça Restaurativa que 
pretendesse restaurar as relações sociais naquela sociedade haveria de repor 
integralmente os parâmetros do racismo. Não estamos diante de um preciosismo 
acadêmico, mas de uma definição essencial para que se possa alcançar Justiça como 
o compreenderam os próprios sul-africanos. Durante o período de debates na 
“Comissão de Verdade e Reconciliação” naquele país, uma das posições sustentava 
que a construção de uma sociedade justa e multiracial, onde todas as pessoas fossem 
tratadas com o mesmo respeito e consideração, seria uma resposta suficiente às 
violências praticadas no passado. A posição vitoriosa no debate, entretanto, foi a de 
que os procedimentos necessários à própria construção dessa sociedade justa não 
poderiam desconsiderar a necessidade da reparação por uma série de atos praticados 
em nome do racismo.   
 
Esse exemplo ilustra a idéia de que os procedimentos da Justiça Restaurativa 
começam com a quebra do relacionamento social, mas o que deverá ser restaurado 
não é a faticidade desse relacionamento, mas um ideal de igualdade na sociedade. 
Para a definição de “relacionamento ideal”, a maioria dos autores tem insistido em 
valores como dignidade e respeito.  Um ideal que sobrevive, pelo menos enquanto 
ideal, quando os direitos básicos, como a segurança das pessoas, são respeitados 
ainda que o contexto mais amplo esteja marcado por desigualdades e injustiças 
sociais. Pode-se “fazer justiça”, de qualquer modo, em sociedades fraturadas pela 
desigualdade. A importância dessa possibilidade para os mais humildes, 
especialmente, deveria ser suficiente para que determinadas visões aparentemente 
“radicais” que sustentam que idéias como “direito” ou “processo legal” não possuem 
sentido em sociedades desiguais fossem simplesmente esquecidas.  
 
Para Tony Marshal, (1985) Justiça Restaurativa é um processo onde as partes 
envolvidas por um determinado erro ou delito encontram-se para resolver 
coletivamente como lidar com as conseqüências do fato e com suas implicações 
futuras”. Os infratores poderão restaurar suas próprias reputações através da 
reparação e estarão mais habilitados a uma reintegração plena à sociedade tendo 
resolvido sua culpa através desse caminho. Para Marshal, a reparação pode se dar 
através de pagamento em dinheiro à vítima, por trabalho feito para a vítima, por 
trabalho para uma causa comunitária escolhida pela vítima, através de determinadas 
obrigações ou tarefas por ele assumidas, como freqüentar um curso ou iniciar um 
tratamento ou, ainda, por uma composição destas possibilidades. Para os casos onde 
não se conhece o infrator e para os casos onde as vítimas não desejem qualquer tipo 
de contato com o infrator, pode-se realizar encontros “temáticos” para os quais são 
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selecionados, de um lado, um grupo de infratores que tenham cometido um mesmo tipo 
de infração e, de outro, pessoas que foram vitimadas por esse tipo de infração. Assim, 
mesmo na ausência de uma relação direta e causal entre vítima e infrator, teríamos um 
encontro que simbolizaria legitimamente esta relação. 
 
A moderna produção teórica sobre o tema tem destacado uma redefinição do crime 
como um dano causado às vítimas e à paz comunitária, enfatizando a necessidade de 
recompor os prejuízos causados. Definições descritivas do tipo, entretanto, podem 
autorizar uma compreensão limitada a respeito da Justiça Restaurativa permitindo que 
ela seja identificada com a idéia de “restituição”.   Ocorre que a restituição pode ser o 
resultado de um processo de Justiça Criminal e, nesse caso, nada possui de 
“restaurativo”.  Trabalho duro em uma prisão ou o cumprimento de uma agenda de 
serviços comunitários podem ser formas de restituição dentro de um contexto punitivo. 
Em alguns casos, este tipo de providência pode, inclusive, tornar impossível a 
restauração. Bastaria, para isso, imaginar um roubo praticado por alguém que passa 
fome ou por um dependente químico em busca de meios para adquirir uma droga 
ilegal. Em casos do tipo, a exigência pura e simples de restituição dos valores 
subtraídos só agravaria a situação do infrator, fazendo com que fosse impossível para 
ele alcançar uma situação de igualdade, dignidade e respeito. Em geral, o que temos 
aqui, como em todos os processos retributivos, é uma transferência do dano para o 
infrator o que parece ser sustentado, pelo senso comum, com a idéia de que fazê-lo 
pior fará com que a vítima fique melhor.   
 
Na verdade, a dor infligida ao infrator não produzirá bem à vítima, nem lhe trará 
garantias. Em alguns casos, especialmente em crimes graves praticados com violência, 
o sofrimento do infrator pode oferecer algum tipo de “conforto” à vítima. Nos EUA, por 
exemplo, familiares de pessoas que foram assassinadas possuem o direito de assistir à 
execução dos condenados à morte.  Nesse ponto, o que devemos nos perguntar é se 
esse sentimento de conforto moral não é exatamente o mesmo que vingança e se, por 
decorrência, uma sociedade que permite que seus instrumentos de justiça sejam 
identificados com a vingança pode produzir, de alguma forma, Justiça. Na verdade, o 
que as punições produzidas pela Justiça Criminal permitem é que ambos, infrator e 
vítima, fiquem piores.  A retribuição tende a legitimar a paixão pela vingança e, por 
isso, seu olhar está voltado, conceitualmente, para o passado. O que lhe importa é a 
culpa individual, não o que deve ser feito para enfrentar o que aconteceu e prevenir a 
repetição do que aconteceu.   
 
Quando contornamos a necessidade de encarar a dor dos infratores terminamos por 
lhes assegurar o caminho mais simples para que sigam não reconhecendo a dor 
experimentada pelos demais. Por sua compreensão, se ninguém se importa com eles, 
não há razão para que eles se importem com alguém. A chance que temos de fazer 
com que eles sintam o drama dos que os cercam pressupõe o reconhecimento dos 
seus próprios sentimentos como algo que importa à Justiça. Particularmente o 
isolamento social e a estigmatização lhes oferecem uma experiência de sofrimento que 
ainda não foi adequadamente estudada. Ora, se toda a dimensão de seus atos aparece 
apenas como culpa, então o que há de indesejável e/ou perverso na sua conduta é 
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uma construção social pela qual os vínculos dessa pessoa com sua comunidade e com 
as relações em sua própria história desaparecem.  
 
O sujeito que surge deste “corte” é uma abstração tão grande quanto o tipo penal no 
qual será enquadrado. Ele já não existe enquanto uma realidade complexa e 
multifacetada; não é mais propriamente sequer uma pessoa. O que ele é, ou o que 
restou dele, mal ultrapassa a realidade do medo ou da raiva que ele provoca. A 
possibilidade de reparar o mal praticado, nesse sentido, importa não apenas às vítimas, 
mas também - e em uma medida essencial - aos infratores. 
   
As vítimas, por seu turno, possuem duas necessidades básicas: precisam recuperar o 
controle sobre suas vidas e precisam garantir seus direitos. Quando o dano causado 
for reparado, as vítimas estarão em condições de reiniciar suas vidas em uma posição 
justa. A primeira providência necessária neste marco conceitual é o reconhecimento de 
que uma violação foi praticada. Exige-se, neste ponto, não apenas o reconhecimento 
do infrator, mas a solidariedade da comunidade. Isso não parece ser algo simples 
porque, muitas vezes, as próprias vítimas sofrem danos subseqüentes por conta do 
preconceito social.  Esse resultado fica evidente quando, por exemplo, se imagina que 
o dano produzido só ocorreu por conta do comportamento da vítima, por algo que ela 
teria feito ou por atitudes de precaução que ela teria negligenciado. Essa é uma 
resposta que deriva de nossos próprios temores, identificada na literatura com a 
expressão “culpem a vítima”.  
 
Temos, de qualquer maneira, dificuldades de lidar com as vítimas porque temos medo 
do crime. Elas nos lembrariam nossa própria vulnerabilidade, da mesma forma como 
um doente terminal nos lembra nossa finitude. A tendência, então, é a de negligenciar a 
vítima e, não raras vezes, culpá-la. Dessa estigmatização se produz, normalmente, o 
isolamento da vítima.  O interessante neste ponto é que as vítimas compartilham com 
os agressores a necessidade de reintegração social. 
 
Pelo que já foi dito, resta evidente que a concepção teórica da Justiça Restaurativa é 
totalmente relacional. Através dela, se procura retirar todas as conseqüências da 
compreensão de que os seres humanos existem por conta da consideração dos 
demais. Afinal, essa é a condição que nos afasta de uma natureza “fantasmagórica” 
pela qual poderíamos existir sem sermos notados ou fora de qualquer relação com os 
demais.  Não somos totalmente independentes dos outros, nem totalmente 
dependentes. Somos interdependentes. A Justiça, então, enquanto estiver preocupada 
com as pessoas deve voltar sua atenção para as relações entre elas. Esse ponto de 
partida permite desdobramentos inéditos e nos afastará da concepção individualista da 
agência humana e da própria justiça evidenciada nas concepções retributivistas.  
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A teoria na prática: 
 
 
Braithwaite (2003:83-84) inicia um de seus textos sobre a Justiça Restaurativa 
relatando os destinos de dois adolescentes que praticaram o mesmo ato infracional: um 
roubo.  
 
O primeiro, preso em Halifax, foi condenado a 6 meses de encarceramento. O rapaz 
havia sido vítima de abuso sexual quando criança e a experiência de privação da 
liberdade lhe sobreveio como uma maldição. Ele sofreu novas violências na prisão para 
jovens infratores e, como se não bastasse, ainda tornou-se dependente de heroína. 
Após o término de sua sentença, ele voltou às ruas e, então, passou a cometer uma 
série de novos delitos, desta vez para sustentar sua dependência química. Durante 20 
anos ele sobreviveu roubando carros, arrombando residências e vendendo drogas até 
morrer em uma sarjeta, uma morte pela qual ninguém ficou enlutado.  
 
O segundo adolescente, de nome Sam, também foi detido pela Polícia após um roubo. 
Ao invés de ser encaminhado ao sistema de justiça criminal, foi referenciado junto a um 
“mediador” para um processo restaurativo. Na tentativa de montar uma conferência 
com pessoas que realmente importavam a Sam, o mediador perguntou por seus pais. 
O garoto informou, então, que detestava seus pais porque havia sido abusado por eles. 
Por conta disso, morava na rua. Sam disse que se seus pais fossem convidados para a 
conferência ele não colaboraria em nada. O mediador, então, começou a perguntar 
pelos demais parentes até descobrir que o garoto tinha em boa conta sua irmã mais 
velha e um tio de nome George, pessoas com quem, entretanto, não mantinha contato 
há anos. Professores da escola? Não, ele odiava a todos também. Sam havia 
abandonado a escola porque, afirmava, os professores o tratavam “como se ele fosse 
lixo”. A única exceção era um antigo técnico da equipe escolar de hockey, que o havia 
valorizado e estimulado no esporte.  Assim, a irmã mais velha, o tio George e o 
treinador de hockey foram localizados e convidados a participar da conferência com 
Sam, a vítima do roubo e sua filha. Esses 6  participantes sentaram-se na sala 
formando um círculo. O mediador iniciou a reunião lembrando a Sam que, mesmo 
tendo admitido a autoria do delito, ele teria o direito de alterar sua versão caso 
desejasse enfrentar um julgamento comum. Sam foi solicitado, então, a relatar o que 
ocorreu em suas próprias palavras.  Ele murmurou que precisava de dinheiro para 
sobreviver, que avistou a senhora com a bolsa e, então, decidiu empurrá-la e sair 
correndo com a bolsa. Tio George foi perguntado sobre o que ele pensava disso. Ele 
respondeu que Sam tinha sido um bom garoto, mas que a ocorrência, em si mesma, 
era inaceitável. “Eu nunca pensei que você pudesse chegar ao ponto de cometer um 
ato violento; você já havia deixado seus pais muito tristes e, agora, veja só o que você 
fez a essa pobre senhora... ”  O antigo  treinador de hockey afirmou que jamais poderia 
imaginar que Sam fosse capaz de fazer algo do tipo; disse que o garoto era 
problemático na escola, mas que ele havia identificado um lado afetuoso e educado em 
Sam que parecia estar em contradição total com a ocorrência. A irmã de Sam foi, 
então, convidada a dar o seu depoimento, mas ela estava muito emocionada para falar. 
O mediador, então, solicitou que a vítima contasse o que havia ocorrido e como ela se 
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sentia. A senhora relatou que teve muitos problemas, primeiro para cancelar os cartões 
de crédito e, depois, porque não pôde comprar as coisas de que ela e a filha 
necessitavam aquele dia. Sua filha explicou que a pior conseqüência enfrentada por 
sua mãe foi a de que, desde o dia do assalto, ela não conseguia mais sair à rua 
sozinha porque imaginava que o infrator estaria à sua espreita para roubá-la 
novamente.  Nesse ponto, Sam parecia estar emocionado com o relato e sua irmã 
começou a soluçar. Por conta disso, o mediador estabeleceu um intervalo na 
conferência. Com a ajuda de tio George, ele procurou confortar a irmã de Sam. Foi 
quando ela falou que compreendia o que se passava com o irmão porque ela também 
havia sido abusada por seus pais. Tio George não tinha notícia dessa situação e ficou 
chocado. Quando a conferência foi retomada a irmã de Sam começou a falar, de uma 
forma doce e amorosa, olhando diretamente nos olhos do rapaz. Pela primeira vez, ele 
não pôde evitar um olhar direto na conferência. Ela disse que sabia como ele se sentia 
com relação aos seus pais e que podia compreendê-lo. Não adiantou nenhuma razão 
sobre isso e nem seria necessário fazê-lo. Sam pareceu compreender exatamente o 
que ela queria dizer.  Após essa fala, Sam disse que sentia muito pela perda que havia 
imposto à vitima e que gostaria de devolver o dinheiro caso tivesse um trabalho. 
Assegurou à vítima que jamais esteve à espreita dela e que ela poderia sair à rua sem 
qualquer receio. A senhora, então, disse que se sentia mais tranqüila. Disse também 
que gostaria de receber seu dinheiro de volta, mas que desejava ouvir os demais sobre 
o que poderia ser feito para que Sam pudesse encontrar um trabalho. A irmã de Sam 
afirmou que o garoto poderia morar com ela por um tempo e que não precisaria mais 
ficar na rua. O treinador de hockey disse, então, que tinha alguns “bicos” para oferecer 
a Sam, o que seria suficiente para que ele pudesse devolver o dinheiro roubado. Se 
Sam trabalhasse bem, ele se comprometia a escrever uma carta de recomendações 
que lhe ajudasse a conseguir um verdadeiro emprego. Tio George, por sua vez, disse 
que ajudaria a irmã de Sam com as despesas extras que teria e colocou-se à 
disposição dos dois para estar presente caso necessário.  A conferência foi, assim, 
encerrada e os compromissos de restauração foram selados. Antes de sair, a vítima 
abraçou Sam e, sem conseguir conter as lágrimas, lhe desejou “boa sorte” enquanto o 
rapaz se desculpava mais uma vez.  Alguns meses depois, o dinheiro foi devolvido à 
vítima por conta do trabalho de Sam. Todos manifestaram satisfação com o encontro e 
seus resultados. A vítima e sua filha declararam que a conferência foi uma experiência 
enriquecedora em suas vidas. Sam enfrentaria, ainda, muitos problemas nos anos 
subseqüentes, mas terminou superando o risco de uma vida dedicada ao crime e viveu 
o suficiente para acompanhar o enterro de tio George e de sua irmã mais velha. 
 
Com esse contraste, baseado em histórias reais, Braithwaite nos diz bastante a 
respeito das possibilidades abertas pela Justiça Restaurativa. Talvez mais do que 
qualquer explanação teórica a respeito. O exemplo da conferência com Sam serve 
também para que a idéia da “reintegração através da vergonha” seja melhor 
compreendida. Com efeito, o teórico australiano sustenta que a experiência das 
conferências permite que as diferenças entre “vergonha” e “estigmatização” se tornem 
evidentes.  Através da estigmatização propiciada pela Justiça Criminal os infratores são 
tratados como se fossem pessoas más que praticam atos maléficos. Através da 
“vergonha reintegrativa” é possível recriminar o mal causado por pessoas que, 
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entretanto, seguem sendo tratadas como pessoas. O que significa o reconhecimento 
de que elas também são capazes de praticar o bem. 
 
Os procedimentos de Justiça Restaurativa exigem que as partes exponham com toda a 
franqueza seus sentimentos, suas angústias, seus temores e que tornem claro suas 
expectativas. Cada uma delas deverá ser tão verdadeira quanto possível. A idéia de 
que devam “contar suas verdades” é fundamental para o sucesso de todo o 
empreendimento restaurativo. Esse compromisso com a verdade pode ser conquistado 
porque todo o processo é voluntário. Vale dizer: não funcionará, efetivamente, se as 
partes forem obrigadas a integrá-lo.  
 
No sistema de Justiça Criminal, os acusados possuem todos os incentivos para 
esconder a verdade, para minimizar suas responsabilidades e para mentir em sua 
defesa. Essas características são um pressuposto lógico do sistema que se volta 
integralmente para a comprovação da culpa e para o estabelecimento da pena.  Em um 
processo de Justiça Restaurativa, pelo contrário, o que se pretende é a produção de 
um encontro onde as partes possam falar e ser ouvidas. Nessa experiência, vítimas, 
infratores e comunidades confrontam suas versões, reconhecem as perspectivas 
divergentes, superam mitos e preconceitos e produzem uma verdade de forma 
consensual.   
 
A história da filosofia está carregada por uma intensa discussão a respeito da verdade 
e não é objetivo deste texto insinuar qualquer digressão a respeito. De maneira geral, 
penso que a idéia de uma “verdade intersubjetiva”, cara para a Justiça Restaurativa, 
encontraria apoio nas concepções desenvolvidas por autores como Habermas8.  Seja 
como for, importa assinalar que a Justiça Restaurativa persegue apenas uma verdade: 
a verdade produzida pelas partes no que foi reconhecido como responsabilidade e no 
que foi acordado como reparação.   
 
Os encontros são decisivos para a restauração e desafiam os estereótipos pelos quais 
a segregação costuma ser justificada. Os infratores irão ouvir das próprias vítimas o 
mal que causaram e saber, por esse relato,  as repercussões de seus atos. As vítimas, 
pela simples disposição de ouvir o que os infratores têm a dizer, reconhecerão neles a 
mesma humanidade pela qual se definem e saberão estar não diante de uma entidade 
maligna e abstrata, mas de uma pessoa que cometeu um gesto condenável. A 
comunidade, por seu turno, saberá reconhecer em ambos uma parte de si mesma.  
Observa-se, aqui, um processo pelo qual as pessoas que são convidadas para os 
encontros/conferências são aquelas que podem oferecer o maior apoio possível às 
partes envolvidas no conflito; pessoas que são especialmente importantes e 
significativas tanto para a vítima quanto para o infrator e que estão lá para ajudá-los. 
Em um julgamento comum, exatamente ao contrário, as pessoas convidadas a 
testemunhar são tão mais “valiosas” quanto maiores forem os danos que possam 
oferecer à outra parte. 
 

                                                 
8  Ver, por exemplo: “Teorías de la Verdad”  in Habermas, Jürgen (1989), “Teoría de la Acción 
Comunicativa:Complementos y Estudios Previos”, Madrid, Ediciones Catedra. 
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Para que tudo isso se torne possível os encontros deverão ser presididos por um 
facilitador. Ele não deverá dirigir os encontros. Em outras palavras: ele deve adotar 
uma postura que permita que as próprias partes dirijam o encontro. Isso não significa 
que seu papel seja desimportante. Em primeiro lugar, o facilitador/mediador oferece a 
garantia simbólica de que os procedimentos de Justiça Restaurativa serão garantidos. 
Cabe a ele assegurar que as regras do encontro sejam estritamente observadas, que 
nenhuma ameaça seja aceita, que ninguém interrompa a narrativa dos demais, etc... 
Ele também prepara os encontros com audiências preliminares em separado com as 
partes de forma que elas fiquem inteiramente informadas dos objetivos do processo, 
possam esclarecer suas dúvidas, etc. Esse cuidado é essencial até para que as partes 
sejam convencidas das vantagens do processo. O facilitador deverá, também, 
assegurar que as partes sejam tratadas com o mesmo respeito e que um determinado 
equilíbrio de poder se estabeleça no encontro. Esse equilíbrio irá permitir que o acordo 
sobre a reparação seja, de fato, uma afirmação da Justiça.  
 
Como centro de todos os procedimentos, o encontro é onde as coisas acontecem e 
isso se dá sob o imperativo da narrativa.  O que significa dizer que tudo o que for 
incluído ou excluído do processo estará demarcado pelo que for dito no encontro. O 
desejo da vítima, por suposto, deve oferecer uma referência fundamental para o infrator 
que estará obrigado, por conta do acordo final, a uma série de objetivos reparadores. 
Isso não significa, entretanto, que qualquer desejo da vítima seja legítimo. Ainda que o 
infrator estivesse disposto a aceitar um acordo de natureza humilhante ou com 
disposições abusivas, isso não seria aceito pela intervenção do facilitador porque 
acordos do tipo violam os objetivos da Justiça Restaurativa.  Esta é a razão pela qual 
em muitas das experiências com Justiça Restaurativa se procura manter as garantias e 
regras formais existentes em processos criminais. Assim, por exemplo, no sul da 
Austrália, as partes podem consultar seus advogados antes de firmarem qualquer 
compromisso; nos EUA, os advogados podem suspender o processo caso considerem 
que as garantias de seus clientes estão sendo desrespeitadas e, na Nova Zelândia, o 
facilitador pode requisitar a presença de um advogado para amparar uma das partes, 
mantida a obrigação do Estado em garantir a assistência jurídica.  
 
Seja como for, pode-se afirmar que reparar o dano que foi imposto a outrem é, quase 
sempre, um processo dolorido. O que se rejeita, então, não é o sofrimento em si 
mesmo, mas o sofrimento imposto de forma gratuita, desconectado da própria natureza 
das medidas necessárias para a reparação. 
 
Os procedimentos de Justiça Restaurativa podem oferecer um guia para a ação em 
contextos diversos, inclusive para a execução das penas de privação de liberdade.  
Isso exigirá que, desde a admissão do condenado em um presídio, sejam levantadas 
as informaçõesos necessárias, especialmente aquelas sobre suas origens e limitações, 
sobre as vítimas de seus atos e, tanto quanto possível, sobre a extensão dos danos por 
ele causados. Isso poderá permitir que se elabore um plano individualizado e 
restaurativo de execução da sentença e será particularmente útil para a definição do 
trabalho prisional. O prisioneiro deverá aceitar a responsabilidade por seus atos e estar 
de acordo em dar início a uma experiência de reparação para com suas vítimas. O 
trabalho no qual ele deverá se engajar, por seu turno, estará, tanto quanto possível, 
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conectado com as necessidades da comunidade e ser, por conta disso, percebido 
como socialmente útil e, portanto, valoroso.  Este ponto é muito importante porque 
permite desmistificar o trabalho prisional mais amplamente encontrado em todo o 
mundo. Na verdade, o trabalho realizado pelos prisioneiros é, quase sempre, aquele 
necessário à manutenção da prisão. Assim, boa parte dos presos que trabalham estão 
envolvidos em tarefas de limpeza, cozinha ou administração das casas prisionais. 
Trata-se de uma forma de ocupação que não profissionaliza os sentenciados, ou seja: 
um tipo de atividade que não lhes permite o desenvolvimento de qualquer habilidade ou 
conhecimento e que será inútil para a reintegração social.   
 
Andrew Coyle (2001) sustenta que as evidências disponíveis confirmam que os presos 
trabalham com entusiasmo e dedicação sempre que percebem que seu trabalho é 
importante para alguém, especialmente para aquelas pessoas que eles consideram 
mais desafortunadas que eles próprios.  Por óbvio, a introdução de procedimentos 
restaurativos em uma prisão deve informar todas as práticas de gestão, com especial 
ênfase às regras disciplinares. Ao invés da aplicação pura e simples de punições 
administrativas, danos causados pela conduta dos presos devem permitir a restauração 
de forma a que todo o ambiente interno – normalmente muito mais opressivo do que o 
necessário para a execução de uma sentença de privação de liberdade – pudesse ser 
remodelado.  Apenas um país no mundo assumiu o desafio de estabelecer um sistema 
prisional orientado por procedimentos de Justiça Restaurativa: a Bélgica, cuja 
experiência - nesse ponto, pelo menos - deve ser melhor conhecida.     
 
 
 
 
              
Avaliando os resultados da Justiça Restaurativa: 
 
 
Os programas de Justiça Restaurativa são recentes e a experiência que se acumulou é 
ainda pequena para autorizar conclusões mais fortes.  O caso da Nova Zelândia, não 
obstante, parece oferecer uma boa chance de exame porque ali a Justiça Restaurativa 
já conta com uma experiência significativa. Neste país, passou-se a empregar a nova 
abordagem prioritariamente no trato com adolescentes infratores em 1989. Atualmente, 
já há vários casos de procedimentos de Justiça Restaurativa para crimes praticados 
por adultos na Nova Zelândia, incluindo crimes graves e violentos. Neste país, tem sido 
usada uma espécie de “audiência familiar” como forma de encontro. A idéia, que parte 
de uma antiga tradição Maori, é a de permitir que pessoas que realmente são 
importantes para cada uma das partes estejam presentes nos encontros e 
testemunhem seus resultados. Não apenas membros da família, mas também amigos 
ou pessoas estimadas pela partes são instados a participar ativamente. 
 
Morris (2002) sustenta que os indicadores disponíveis para reincidência são muito 
menores nos casos em que a nova abordagem é empregada.  Pesquisas na Nova 
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Zelândia 9 têm demonstrado que as vítimas se satisfazem mais com os processos de 
Justiça Restaurativa e que os infratores consideram os mesmos procedimentos, mais 
freqüentemente, como “justos”. Outros trabalhos que acompanharam os resultados 
obtidos na Austrália com a Justiça Restaurativa para adolescentes em conflito com a lei 
demonstraram estes mesmos resultados (Strang et al. 1999).   
 
Procedimentos de Justiça Restaurativa têm sido parte importante dos esforços por 
justiça realizados na África do Sul e têm funcionado, em muitos outros países, na forma 
de projetos-piloto ou atendendo a determinadas áreas ou tipos de crime. Na Inglaterra 
e País de Gales há, atualmente, 11 projetos em funcionamento que trabalham com 
Justiça Restaurativa.  
 
Há, por certo, limitações para a proposta de uma Justiça Restaurativa. A primeira e, 
possivelmente, a mais importante delas é que este é um sistema de participação 
voluntária. Tal característica propõe, de imediato, a questão do que se poderia fazer 
com aqueles acusados que não aceitem participar do processo.  Esta é a razão pela 
qual as experiências de Justiça Restaurativa devam, talvez, conviver por longo período 
com o sistema de Justiça Criminal e o motivo pelo qual alguns autores como Hudson et 
al. (2002:471), por exemplo, sustentam que deva se trabalhar no sentido de uma 
integração entre os dois sistemas, criminal e restaurativo, de tal forma que se possa 
manter, do primeiro, seus procedimentos, padrões e garantias e, do segundo, seus 
objetivos.  
 
Seja como for, pelo menos um autor importante entre os defensores da Justiça 
Restaurativa – na verdade, um de seus precursores – o norueguês Niels Christie, 
sustenta que os processos restaurativos não devem depender de uma participação 
voluntária. Para ele, os infratores deveriam ser obrigados a participar do processo. 
Outra diferença importante é que Christie não descarta, a princípio, a possibilidade de 
que o infrator receba uma punição. O que ele sustenta é que todo o processo deve 
estar direcionado para a restauração e que, nesse sentido, os interesses da vítima são 
prioritários. Uma vez equacionados, um processo de Justiça Restaurativa poderia se 
colocar a seguinte questão: ainda é necessário que o infrator sofra algum tipo de 
punição, desconectada dos objetivos da restauração, para aquele caso em particular?  

                                                 
9 Latimer, J; Dowden, C. e Muise, D. (2001), “The Effectiveness of Restorative Justice Practices: a meta 
analysis.”  Ottawa, Ontario: Department of Justice Canada. Daly, K. (2001)  “Conferences in Australia 
and New Zealand: Variations, Research Findings and Prospects”  in   A. Morris and G. Maxwells, eds.  
Restoring Justice for Juveniles: conferences, mediation and circles. Oxford: Hart Publishing. Strang, H. 
(2001) “Justice for Victims of Young Offenders: The Centrality of Emotional Harm an Restoration”, in A. 
Morris and G. Maxwells, eds. Restoring Justice for Juveniles: Conferences, Mediation and Circles. 
Oxford: Hart Publishing. Umbreit, M; Coates, R. e Vos, B. (2001), “Victim Impact of Meeting With Young 
Offenders: Two Decades of Victim Offender Mediation Practice and Research”, in A.Morris and G. 
Maxwells, eds. Restoring Justice for Juveniles: Conferences, Mediation and Circles. Oxford: Hart 
Publishing. Citado por Morris (2002:607) 
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Pode-se afirmar, também, que os procedimentos de Justiça Restaurativa quanto a 
casos que envolvam crimes e, especialmente, crimes com violência estarão sempre na 
dependência de programas de boa qualidade oferecidos pelo Estado para o apoio às 
vítimas e para o tratamento de agressores. Países como o Brasil, marcados pela 
desigualdade social e pela miséria, exigiriam, além disso, recursos de assistência 
social mais efetivos que pudessem ser, também, utilizados pela Justiça Restaurativa de 
forma a assegurar relações de dignidade entre as partes o que, sabemos, não é uma 
tarefa simples. 
 
As palavras de Sir Charles Pollard, ex-chefe de Polícia de Thames Valley, que 
introduziu vários procedimentos de Justiça Restaurativa, inclusive para queixas contra 
a Polícia, nos oferecem, de qualquer maneira, uma síntese apropriada para um novo e 
fascinante desafio: 

 
 

...”o que nós estamos falando envolve uma redefinição a respeito da 
posição das vítimas no sentido de que elas devem ser o coração do 
processo judicial. O que nós estamos falando envolve a necessidade dos 
agressores enfrentarem as conseqüências de suas ações, se 
responsabilizarem por elas, se desculparem por elas e se esforçarem no 
sentido de um desafiador encontro com suas vítimas para o 
estabelecimento de um programa de tarefas de reparação. O que nós 
estamos falando é de um processo que promova resultados positivos para 
todos – para as vítimas, o sentimento de que a justiça foi feita em um 
caminho real e envolvente e para os agressores, a chance para que 
mudem seu comportamento para melhor... Apenas a Justiça Restaurativa 
pode permitir o encontro de todas as expectativas das vítimas, dos 
agressores e da comunidade sendo ao mesmo tempo dura e justa. Em 
resumo, este é um cenário de “ganha-e-ganha” para se lidar com o crime.  
A razão disso é que a Justiça Restaurativa muda a maneira pela qual 
pensamos o crime.  Ao invés de apresentar o crime como uma violação 
impessoal da lei e como assunto do Estado, ela apresenta o crime como 
na verdade ele é: uma humana, pessoal e emotiva quebra de civilização 
entre o agressor, a vítima e a comunidade” 10.  

 
 
O que se procura superar com a nova abordagem é o jogo de “soma zero” que o 
sistema criminal vigente estabelece para as relações entre vítima e infrator. Na 
verdade, o atual sistema de Justiça Criminal é avaliado pelo montante de punições que 
ele produz. O que poderia ser também dito de outra forma se afirmássemos que o 
modelo que temos é avaliado pelo montante de dor que ele produz. Para a Justiça 
Restaurativa, importa o montante de dor que é reparado. Nessa diferença, ao que tudo 
indica, podemos identificar uma esperança que, sem trocadilhos, “vale a pena”.  
  
                                                 
10  Citado por Coyle (2001) 
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