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RESUMO 

 
A presente pesquisa tem como objetivo permear a aplicabilidades da Justiça 
Restaurativa nos crimes previstos na Lei n. 8.137/1990 (Lei de Crimes Tributários), 
visto que já é aplicado o sistema restaurativo combinado com o sistema judiciário 
retributivo ou punitivo. A Justiça Retributiva ou Punitivista visa à aplicação da pena; 
enquanto a Justiça Restaurativa objetiva a reparação do dano pelo ofensor do bem 
jurídico e a promoção do diálogo entre as partes e a comunidade. Além disso, 
apesar de não ser o objetivo principal, promover também o “restabelecimento dos 
laços” ou o perdão por parte da vítima e ofensor, em relação aos Crimes Tributários, 
promove a participação da vítima indireta, que é a comunidade em torno do círculo 
restaurativo. 
 
Palavras-chave: Justiça Retributiva. Justiça Punitivista. Dignidade da Pessoa 
Humana.  
 
 

ON THE APPLICABILITY OF PERSONALITY RIGHTS WITH RESPECT TO 
RESTORATIVE JUSTICE IN TAX CRIMES 

 
ABSTRACT 

Espaço de uma linha (simples) 
This research aims to demonstrate how the Restorative Justice should be carried out 
with regard to the crimes provided for by Law n. 8,137 / 1990 (Tax Crimes Law). It is 
argued here that this must occur as a form of realization of the constitutional principle of 
the dignity of the human person. In this work it will be seen that is already applied 
restorative system combined with the retributive or punitive justice system in other 
segments of the Criminal Law. It will be seen that the Retributive or Punitive Justice is 
aimed at the application of the penalty, while the Restorative Justice aims to repair the 
damage by the offender of the protected legal interest. In addition, Restorative Justice 
also seeks to promote dialogue between the parties and the community, as well as to 
promote the "reestablishment of bonds" between the victim and the offender, or the 
pardon of the victim. As for the tax crimes, the Restorative Justice promotes the 
participation of the indirect victim, who is the community, in the restorative circle. 
 
Keywords: Retributive Justice. Punitive Justice. Dignity of Human Person. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

A Justiça Restaurativa é um sistema alternativo do sistema judiciário atual, 

que pode ser aplicada em conjunto com a Justiça Retributiva tradicional, posta 

recorrentemente no Brasil. Pode ser aplicada também isoladamente como 

complementação da justiça punitivista estatal. 

O atual sistema, diante da conduta criminosa, após o processo, aplica a 

sanção penal ao agente infrator; tal procedimento não conduz o ofensor a refletir 

sobre o bem jurídico tutelado, daí a necessidade de uma Justiça que corresponda 

aos anseios sociais, que além da pena, precisa de um sistema que reabilite o 

condenado ao retorno social. 

Em contraposição com a complementação do Sistema Restaurativo, a 

vítima, além de relatar a ofensa ao bem jurídico, passa a descrever também os 

problemas transitórios ou permanentes; angústias ou aflições; questionamentos ao 

infrator etc provenientes da conduta delituosa. Dessa forma, é proporcionado ao 

agente infrator, à vítima e membros da comunidade a dialogarem sobre o fato frente 

a frente, na presença de um coordenador, intitulado facilitador, que atua de forma 

imparcial e faz a intervenção mediante os diálogos que visam, ao final, reparar os 

danos causados. 

O Sistema Restaurativo trata o delito coletivamente em diferentes aspectos, 

levando em conta o lado da vítima e do ofensor, com objetivo de restabelecer as 

relações sociais; assim repara o dano, quando possível, ou minimiza seus efeitos. 

A aplicação da Justiça Restaurativa nos delitos da Lei n. 8.137/1990 (Lei de 

Crimes Tributários) seria executada em um círculo restaurativo, em que serão 

reunidos o agente que cometeu o delito e as vítimas indiretas, o bem jurídico 

tutelado que é a comunidade em geral, por intermédio de facilitadores 

interdisciplinares. 

Destaca-se que a aplicação da Justiça Restaurativa é um olhar humanizado 

para a atividade criminosa que, além de reprovar o fato com a devida punição, 

objetiva restabelecer a ordem e as relações sociais, como forma de respeito e 

proteção à dignidade da pessoa humana; desta forma, protege os direitos 

fundamentais e personalíssimos. 
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2 DAS BASES CONCEITUAIS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

2.1 DO CONCEITO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA  

Preliminarmente, se faz necessária a definição de Justiça Restaurativa, que 

é um procedimento pelo qual se objetiva a resolução dos conflitos, a reparação dos 

danos, bem como o reestabelecimento do status a quo, por meio de uma reunião em 

grupo em que o facilitador conduz a vítima, o ofensor e os membros da comunidade 

a dialogarem sobre o conflito. Destaca-se que tal procedimento busca a resolução 

da lide de forma mais humana, “os mecanismos da Justiça Restaurativa não buscam 

somente a redução da criminalidade, mas atenuar os reflexos do crime sobre toda a 

comunidade afetada.” (COLET & COITINHO, 2010, p. 900). 

O sistema judiciário atual brasileiro é intitulado como Justiça Retributiva, em 

que a resposta ao fato típico praticado é dada na forma da punição estatal, por meio 

das penas disciplinadas na legislação criminal. 

 

A denominação justiça restaurativa é atribuída a Albert Eglash, que, em 

1977, escreveu um artigo intitulado Beyond Restitution: Creative Restitution, 

publicado numa obra por Joe Hudson e Burt Gallaway, denominada 

"Restitution in Criminal Justice" (...). Eglash sustentou, no artigo, que haviam 

três respostas ao crime – a retributiva, baseada na punição; a distributiva, 

focada na reeducação; e a restaurativa, cujo fundamento seria a reparação. 

(PINTO, 2006 apud ORSINI & LARA, p. 5). 

 

Atualmente, as penas previstas no sistema judiciário tradicional são penas 

restritivas de direitos, restritivas de liberdade ou multa e, em casos excepcionais, 

aplica-se a reparação do dano no âmbito da Justiça Retributiva; por exemplo, na 

concessão de progressão de regime ao infrator de crimes contra a administração 

pública, “ficará condicionada à reparação do dano causado pela infração ou mesmo 

a devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais” 

(HAMMERSCHIMIDT, 2011, p 132). Em relação à reparação dos danos, Colet & 

Coitinho (2010, p. 898) afirmam que 

 

A Justiça Restaurativa se apresenta como uma abordagem diferente à 
justiça penal, eis que se focaliza na reparação dos danos causados às 
pessoas e relacionamentos, em detrimento da mera resposta punitiva aos 
transgressores. Isto é, a Justiça Restaurativa busca promover a inclusão da 
vítima e ofensor a partir de comunidades de assistência, permitindo, desta 
forma, que as partes diretamente envolvidas ou afetadas possam participar 
de processos colaborativos, cujo objetivo se dá na redução do dano ao 
mínimo possível.  

 

Na mesma linha, a Carta de Araçatuba, elaborada no “I Simpósio Brasileiro 

De Justiça Restaurativa”, no município de Araçatuba, Estado de São Paulo, fixou os 

princípios da Justiça Restaurativa e, em seu item 05, preceitua o princípio da 

“atenção à pessoa que sofreu o dano e atendimento de suas necessidades, com 

consideração às possibilidades da pessoa que o causou”. (BRASIL, 2005, p. 2) Ou 
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seja, há um equilíbrio entre o dano e as possibilidades do agente infrator de repará-

lo. Zehr (2015, p. 41) salienta que 

 

[...] a Justiça Restaurativa requer, no mínimo, que cuidemos dos danos 

sofridos pela vítima e de suas necessidades, que seja atribuída o ofensor a 

responsabilidade de corrigir aqueles danos, e que vítima, ofensores e 

comunidade sejam envolvidos no processo.  

 

O procedimento restaurativo pode ser utilizado de forma individual ou em 

conjunto com a Justiça Retributiva. Usualmente nos conflitos escolares, é utilizado 

apenas o procedimento restaurativo, em que a conduta é atípica criminalmente e, 

consequentemente, não tipificada como ato infracional; como prevê o art. 103, da Lei 

8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), “considera-se ato infracional a 

conduta descrita como crime ou contravenção penal.” (BRASIL, 2017, p. 408). 

O item 16, da Carta de Araçatuba, prevê o “princípio da interação com o 

Sistema de Justiça” (BRASIL, 2005, p. 2), em que o procedimento Restaurativo pode 

ser aplicado em conjunto com a Justiça Retributiva, por exemplo, em casos de 

violência doméstica. 

Todavia, a Justiça Restaurativa é um conjunto de procedimentos que visa à 

resolução do conflito, de forma ampla, desenvolvendo nos participantes a 

humanização pelo diálogo, além do processo tradicional, possibilitando colocar-se 

no lugar do outro. O objetivo não é “forçar a vítima a perdoar ou se reconciliar com 

aqueles que causaram danos a eles ou a seus entes queridos”. (ZEHR, 2015, p. 19). 

Porém, a reconciliação pode ocorrer, mas o foco principal é que a “Justiça 

Restaurativa busca desenvolver para a comunidade, de certa maneira, o poder das 

pessoas resolverem os seus próprios conflitos.” (ORSINI & LARA, 2012, p. 5).  

É fato que a comunidade em geral, na contemporaneidade, demonstra 

evidente insatisfação com o sistema punitivo, visto que não proporciona ao 

condenado a reintegração social; por isso os altos índices de reincidência. Em 

contrapartida, “os mecanismos da Justiça Restaurativa não buscam somente a 

redução da criminalidade, mas atenuar os reflexos do crime sobre toda a 

comunidade afetada.” (COLET & COITINHO, 2010, p. 900). 

 

2.2 DO PROCEDIMENTO RESTAURATIVO   

 

O procedimento restaurativo, no âmbito judicial aplicado no Brasil, foi 

disciplinado pela Resolução n. 225 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no ano 

de 2016; no entanto, há “[...] práticas de Justiça Restaurativa também fora do 

aparato judiciário.” (ORSINI & LARA, 2012, p. 20). 

Diante do ato delituoso, tipificado pelo Código Penal ou legislação 

extravagante, se “houver prova suficiente de autoria para denunciar o ofensor e com 

o consentimento livre e voluntário da vítima e do ofensor” (ORSINI & LARA, 2012, p. 

8), poderão ser aplicados os procedimentos restaurativos. 
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A Resolução 2002/12 da ONU fixou os princípios básicos para utilização de 

programas de justiça restaurativa em matéria criminal; no Item 2, do referido 

documento, foi conceituado processo restaurativo, como “[...] processo no qual a 

vítima e o ofensor, e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros 

da comunidade afetados por um crime, participam ativamente na resolução das 

questões oriundas do crime [...].” (ONU, 2012, p. 3) Essas questões referem-se às 

consequências advindas do fato delituoso, como os prejuízos alçados pela vítima, os 

motivos que ensejaram ao autor praticar a infração criminal, sejam materiais ou 

imateriais, de cunho financeiro ou psíquico, enfim, tudo o que envolve a ação. 

No encontro restaurativo, se faz necessária a participação do ofensor do 

bem jurídico tutelado, conforme a Resolução 225, do CNJ; a vítima direta ou indireta 

é de fundamental importância ao procedimento, para que sejam dirimidos os 

problemas provenientes da ofensa ao bem jurídico. 

 

No modelo restaurativo, oferece-se à vítima e ao ofensor a oportunidade de 

um encontro pessoal, mediado por dois facilitadores (profissionais 

capacitados), em ambiente protegido, com a participação das famílias de 

ambos, membros da comunidade e demais entidades envolvidas (públicas e 

privadas). O encontro visa alcançar um acordo em que o ofensor se 

compromete a realiza-lo, ressarcindo os danos, tanto quanto possível, 

prestando serviços comunitários, ou assumindo de alguma outra forma sua 

responsabilidade. No final, é redigido um acordo, que é assinado por todos 

os envolvidos. Os membros da família e da comunidade e se comprometem 

a apoiar o ofensor no seu empenho para mudar de comportamento. Ao 

Judiciário também fica o encargo de verificar o cumprimento do acordado. 

(PELIZZOLI, 2016, p. 54). 

A sessão será conduzida por facilitadores, que são pessoas habilitadas para 

realizar a mediação do círculo restaurativo, que tem por objetivo ouvir o ofensor em 

torno das causas que ensejaram sua conduta delituosa, a vítima e a comunidade, 

sobre as consequências do delito. Assim, “[...] as práticas restaurativas serão 

coordenadas por facilitadores restaurativos capacitados em técnicas 

autocompositivas e consensuais de solução de conflitos próprias da Justiça 

Restaurativa [...].” (CNJ, 2016, p. 4). Segundo a Resolução n. 225 de 2016, do CNJ, 

os facilitadores podem ser servidor do tribunal, agente público, voluntário ou indicado 

por entidades parceiras. 

Os facilitadores intermedeiam e organizam o círculo restaurativo de forma 

“imparcial, ou talvez, mais precisamente com igualdade parcial aos dois lados, 

equilibrando os interesses e necessidades das duas partes”, (ZEHR, 2015, p. 68), 

em que cada um possui um momento para falar. Utiliza-se do “objeto da fala”, para 

que todos tenham respeitados o seu momento de falar; só é possível utilizar a 

palavra no momento em que a pessoa está com o “objeto da fala”. Geralmente, para 

representá-lo são utilizadas “fotos ou flores.” (ORSINI & LARA, 2012, p. 18). 

A Carta de Araçatuba, editada no ano de 2005, elencou princípios aplicáveis 

à Justiça Restaurativa. No item 10, preceitua-se que o Círculo Restaurativo visa à 
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“promoção de relações equânimes e não hierárquicas.” (BRASIL, 2005, p. 2). Ou 

seja, o procedimento restaurativo observa o Princípio da Equidade, preservando 

assim a igualdade entre os participantes de forma ampla. Trata os diferentes na 

medida das suas desigualdades, e sem hierarquia, almejando sim, “a partir do 

processo cooperativo, o envolvimento de todas as partes interessadas na 

determinação da melhor solução ao conflito e reparação do dano causado.” (COLET 

& COITINHO, 2010, p. 899). 

Ressalte-se ainda que a participação em três dimensões é de imprescindível 

importância, quais sejam, “a da vítima, a do ofensor e a da comunidade. Se faltar 

qualquer dessas três dimensões na intervenção, o procedimento deixará de ser 

totalmente restaurativo para ser parcialmente restaurativo.” (ORSINI & LARA, 2012, 

p. 8). Tal participação em três polos proporciona a humanização por meio do 

diálogo, “os sistemas sociais devem ser construídos de forma a permitirem a 

ocorrência de diálogo”, (CHRISTIE, 2016, p. 26), em diferentes pontos de vistas, a 

fim de ampliar as possibilidades de reinserção social do ofensor e dignidade da 

vítima. 

Na realização do círculo restaurativo, usualmente, quem fala em primeiro 

lugar é a vítima direta ou indireta da ação; para que seja entendido pelo autor e os 

demais participantes do círculo, “a comunidade deve se manifestar ao final da 

compreensão mútua entre o autor e o receptor do fato.” (MACHADO, BRANCHER & 

TODESCHINI, 2008, p. 15). Após serem ouvidos autor e vítima, em um segundo 

momento, ocorre a autorresponsabilização, em que vítima e autor reconhecem suas 

responsabilidades em torno do conflito. 

Destarte, é celebrado o acordo, satisfatório para ambas as partes, 

“compromisso com prazos claros e possíveis para a realização destas ações 

mediante a recapitulação das necessidades não atendidas manifestadas pelos 

participantes.” (MACHADO, BRANCHER & TODESCHINI, 2008, p. 16). 
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3 HISTÓRICO DE APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL 

 

A Resolução de n. 2002/12 da Organização das Nações Unidas, elaborada 

pelo Conselho Econômico e Social, promove a Justiça Restaurativa entre seus 

países membros, “sendo certo que o movimento internacional ressuou na doutrina, 

no judiciário e na sociedade brasileira, enuncia-se que a Resolução 2002/12 do 

Conselho Econômico e Social foi o marco catalizador dos projetos brasileiros de 

Justiça Restaurativa.” (ORSINI & LARA, 2012, p. 20). 

Salienta-se ainda que “as práticas de Justiça Restaurativa, definidas pelas 

Nações Unidas em 2002, referem-se a um processo onde todas as partes 

envolvidas em um ato que causou ofensa unem-se para decidir coletivamente como 

lidar com as circunstâncias decorrentes desse ato e suas implicações para o futuro”. 

(COLET & COITINHO, 2010, p. 898). 

Assim, a Justiça Restaurativa é aplicada no Brasil desde 2003; inicialmente, 

de forma experimental, porém atualmente ocorre de forma concreta, em crimes de 

menor potencial ofensivo, como violência doméstica, atos infracionais, conflitos 

escolares, entre outros, em parceria do Poder Judiciário e as Instituições de Ensino 

Superior vinculadas ao programa. 

Em Joinville, Estado de Santa Catarina, no ano de 2003, foi criado o “Projeto 

Mediação” de Alexandre Morais da Rosa, juiz da Vara da Infância e Juventude, com 

a finalidade de ser aplicado em contendas que envolvam adolescentes infratores. 

Desse modo, “o adolescente é capaz de ouvir e ser ouvido, repercutindo esta 

situação diretamente na responsabilização que o indivíduo deve tomar no processo 

restaurativo.” (CASADO, 2016, p. 78). 

O “I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa” que ocorreu entre os dias 

28, 29 e 30 de abril de 2005, no Município de Araçatuba, Estado de São Paulo, deu 

origem à “Carta de Araçatuba”, documento que delineou os princípios da Justiça 

Restaurativa. Assim,  

 

pouco tempo depois, nos dias 14 a 17 de junho de 2005, o conteúdo do 

documento foi ratificado pela Carta de Brasília, na conferência Internacional 

“Acesso à Justiça por Meios Alternativos de Resolução de Conflitos”, 

realizada na cidade de Brasília. Da mesma forma, a Carta do Recife, 

elaborada no II Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, realizado na 

capital do Estado de Pernambuco - Brasil, nos dias 10 a 12 de abril de 

2006, ratificou as estratégias adotadas pelas iniciativas de Justiça 

Restaurativa em curso, bem como sua consolidação. (ORSINI & LARA, 

2012, p. 10). 

 

No ano de 2005, surgiu o “Projeto Cantareira” em Santana, Estado de São 

Paulo. Este foi elaborado por iniciativa do representante do Ministério Público, Airton 

Buzzo Alves, e nele a aplicação da Justiça Restaurativa ocorre nas relações em que 

os participantes, vítima e ofensor possuem vínculos afetivos. Dessa maneira, 
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não só na denominada violência doméstica de gênero, mas também 

conflitos entre pais e filhos, contra idosos, entre vizinhos, entre colegas de 

escola, entre locador e locatário e do ambiente de trabalho, vale dizer, 

selecionam conflitos cujos atores são pessoas que mantém relação 

continuada. (CASADO, p. 75, 2016). 

 

O “Projeto Mediar” foi criado pelo Delegado Anderson Alcântara Silva Melo, 

no ano de 2006, na 4ª Delegacia Seccional Leste da Polícia Civil, situada em Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais. O objetivo é solucionar conflitos familiares e 

entre vizinhos e promover o diálogo para restabelecer as relações por meio de 

profissionais capacitados. Nesse sentido, a mediação policial “foi feita de forma 

pensada e estruturada para que pudesse alcançar os resultados pretendidos, daí a 

necessidade de constante capacitação dos envolvidos no processo de mediação.” 

(CASADO, 2016, p. 74). Essa mediação foi estendida para demais delegacias. 

Em comemoração aos dez anos da Justiça Restaurativa no Brasil, em 14 de 

agosto de 2014, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) editou o Protocolo 

de Cooperação Interinstitucional para Difusão da Justiça Restaurativa, que tem 

como objetivo em sua cláusula primeira “promover a difusão dos princípios e práticas 

de Justiça Restaurativa como estratégia de solução autocompositiva e pacificação 

de situações de conflitos, violências e infrações penais.” (AMB, 2014, p. 3). 

O referido Protocolo estabeleceu metas para as instituições signatárias 

promoverem a disseminação da Justiça Restaurativa no país. Entre elas, “atividades 

para celebração dos 10 anos da Justiça Restaurativa no Brasil, publicações com 

intuito de divulgar a Justiça Restaurativa e implementação de projetos. Programas 

e/ou serviços de Justiça Restaurativa, como alternativa de resolução de conflitos e 

infrações de menor potencial ofensivo.” (AMB, 2014, p. 5). 

No ano de 2016, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução 

de n. 225, que dispõe sobre a “Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito 

do Poder Judiciário.” (CNJ, 2016, p. 1). A Resolução prevê a possibilidade de 

utilização dos meios autocompositivos para dirimir conflitos judiciais.  
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4 DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA APLICADOS 

AOS CRIMES TRIBUTÁRIOS 

4.1 DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O ACESSO À 

JUSTIÇA 

O princípio basilar da Constituição Federal, elencado em seu art. 1º, III, 

prevê como fundamento da República a “dignidade da pessoa humana”, princípio 

este que norteia o acesso à Justiça, visto que é direito da pessoa humana recorrer 

ao aparato judicial quando se deparar com uma violação de seu direito. Conforme o 

art. 5º, XXXV da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Por outro lado, é essencial que esse direito 

seja efetivado de forma digna e que atenda aos seus anseios. Nesta linha de 

raciocínio, Cruz afirma que  

a “Constituição Cidadã” de 1988 consolidou esta ideia da dignidade da pes-

soa humana como princípio fundamental e patamar de sustentação do 

Estado Democrático de Direito, diante do que importa concluir que o Estado 

existe em função de todas as pessoas, e não estas em função do Estado. A 

dignidade da pessoa humana é, por conseguinte, o núcleo base dos direitos 

humanos, positivados e reconhecidos pelo art. 5º da Constituição Federal, 

como direitos fundamentais e salvaguarda dos direitos da personalidade 

(CRUZ, 2016, p. 238). 

Ressalta-se ainda que o “I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa” 

editou a Carta de Araçatuba, que em seu item 09 traz a seguinte previsão quanto 

aos princípios norteadores da Justiça Restaurativa: “garantia do direito à dignidade 

dos participantes”. (BRASIL, 2005). Esse princípio fundamental garante ao 

participante que as informações trocadas no círculo restaurativo respeitarão a 

dignidade do participante e serão confidenciais. Conforme o item 14 do mesmo 

documento, “direito ao sigilo e confidencialidade de todas as informações referentes 

ao processo restaurativo”. (BRASIL, 2005).  

Na seara dos Crimes Tributários, a vítima indireta é a coletividade que 

sofreu a discrepância no valor do tributo a ser pago. Refletida nos serviços públicos, 

a participação de uma parcela da sociedade no Círculo Restaurativo, a fim de 

demonstrar ao violador da norma o resultado de sua conduta, evidência o Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana. Assim, “cada ser humano, na sua individualidade, 

precisa ser acolhido em sua singularidade, sem pré-julgamentos, separando o ato de 

sua essência, pois a totalidade do ser humano vai além do crime que praticou”. 

(AGUINSKY, GROSSI & SANTOS, 2012, p. 70). O que possibilita à comunidade ser 

ouvida e também falar, resultando em um diálogo harmônico, promovido pelo 

facilitador ou coordenador do círculo, de modo que “todo e qualquer direito 

fundamental ou princípio possui em sua essência uma lasca da dignidade da pessoa 

humana”. (TAVARES, 2017). 
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4.2 PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL E DA 

IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS, FAVORECENDO-SE MEIOS DE AUTOCOMPOSIÇÃO 

DE CONFLITOS. 

A Lei n. 12.594/2012 propõe a aplicação da Justiça Restaurativa nas 

medidas socioeducativas. Elenca que a ingerência judicial deve ser aplicada 

extraordinariamente, prevalecendo-se, portanto, as formas autocompositivas entre 

as quais, medidas restaurativas, arbitragem, mediação e conciliação. 

A redução da intervenção estatal (judicial) para o acertamento – que seja 

socioeducativamente adequado – do caso concreto (legal), por outro lado, é 

uma das proposições do primado da excepcionalidade. [...]. 

Para tanto, seria necessária outra figura legislativa que se valesse de 

pressupostos lógicos (racionalidade) distintos e multidisciplinares, em 

virtude mesmo das importantes contribuições interprofissionais que se 

destinam ao atendimento socioeducativo – preferencialmente, pedagógico e 

jamais repressivo-punitivo – em parceria com as instâncias jurisdicionais 

(oficiais). (RAMIDOFF, 2012, p. 78). 

 

A excepcionalidade da intervenção judicial, com o favorecimento das 

medidas restaurativas, tem por propósito aplicar sanção penal aos casos em que há 

significativa maculação do bem jurídico tutelado, visto que o direito penal punitivo é o 

último ratio. Assim, “o direito penal deve ser o último recurso ao qual o Estado 

recorre para proteger determinados bens jurídicos e somente quando outras formas 

de controle não forem suficientes para alcançar tal resultado”. (JUNQUEIRA & 

VANZOLINI, 2017, p. 38). 

Na mesma vertente, há o Princípio da adequação social que preceitua que 

“a tipificação de uma conduta criminosa deve ser precedida de uma seleção de 

comportamentos, não podendo sofrer valoração negativa (criminalização) aquelas 

aceitas socialmente e consideradas normais.” (ANDREUCCI, 2016, p. 45). 

Já o Princípio da excepcionalidade da intervenção é plenamente possível de 

ser aplicado nos crimes tributários, pois é mais válida a reparação do dano pelo 

agente que praticou o delito, reparando o erário público, do que a aplicação de uma 

pena que apresenta índices de reincidência.  

 

4.3 PRINCÍPIO DA PRIORIDADE PARA PRÁTICAS OU MEDIDAS QUE SEJAM 

RESTAURATIVAS E, SEMPRE QUE POSSÍVEL, ATENDAM ÀS NECESSIDADES 

DAS VÍTIMAS 

Ainda na mesma linha de raciocínio, dispõe o art. 35, III, da Lei nº 

12.594/2012, que a Justiça Restaurativa deve ser aplicada prioritariamente, em 

detrimento da intervenção judicial, como forma de humanização do sistema judicial, 

ao oferecer à vítima a oportunidade de relatar a ofensa ao bem jurídico no curso do 

processo. Além disso, descrever também os problemas transitórios ou permanentes, 
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angústias ou aflições, questionamentos ao infrator etc, provenientes da conduta 

delituosa. Dessa forma, é proporcionado ao agente infrator e à vítima dialogarem 

sobre o fato, frente a frente, na presença de um facilitador que atua de forma 

imparcial e intermedeia os diálogos e que, ao final, visam restabelecer as relações 

sociais.  

A nova lei é imperativa no sentido de determinar que as práticas 

restaurativas sejam prioritárias em face de outras medidas aplicáveis. Em 

outras palavras, apenas quando não forem cabíveis os instrumentos de 

Justiça Restaurativa é que o juiz poderá se valer de outros 

encaminhamentos. (ORSINI & LARA, 2012, p. 20). 

A prioridade de práticas restaurativas em relação aos crimes tributários 

assegura um meio mais ressocializador do que aquele proporcionado por meio da 

Justiça Retributiva. Desse modo, “diante do ritmo em que se desenvolve a vida 

moderna, em que as transformações se produzem com espantosa rapidez, é muito 

provável que a prisão venha a ser cada vez mais criminógena.” (BITENCOURT, 

2017, p. 180). 
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5 JUSTIÇA RESTAURATIVA E JUSTIÇA RETRIBUTIVA, ASPECTOS GERAIS 

A Justiça Restaurativa possibilita a reparação dos danos sofridos pela vítima 

por parte do ofensor e ainda proporciona o diálogo mediado pelo facilitador. Assim, 

“os modelos contemporâneos de Justiça Criminal podem apresentar vantagens, 

trazendo como resultado um menor índice de reincidência e, consequentemente, um 

maior número de infratores restaurados”. (SILVA, 2012, p. 259). 

Howard Zehr, em seu livro intitulado “Justiça Restaurativa”, defende a 

aplicação dos sistemas restaurativos em detrimento da Justiça Retributiva, pois a 

autorresponsabilização por parte do ofensor é adquirida a partir de seu 

reconhecimento, e atingindo-se essa etapa, a reincidência é mínima.  

A justiça Retributiva postula que a dor é o elemento capaz de acertar as 

contas, mas na prática ela vem se mostrando contraproducente, tanto para 

a vítima quanto para o ofensor. Por outro lado, a teoria da Justiça 

Restaurativa sustenta que o único elemento apto, para realmente acertar as 

contas é a conjugação do reconhecimento dos danos sofridos pela vítima e 

suas necessidades com o esforço ativo para estimular o ofensor a assumir a 

responsabilidade, corrigir os males e tratar as causas daquele 

comportamento. Ao lidar de modo positivo com esta necessidade de 

vindicação ou acerto de contas a Justiça Restaurativa tem o potencial de 

legitimar todas as partes, ajudando-os transformar suas vidas. (ZEHR, p. 

82, 2015). 

A segregação social por meio da aplicação da pena não promove a 

vivência entre ofensor e vítima e dessa forma não oportuniza o diálogo entre os 

polos da lide. “As estratégias que de fato possibilitarão a “integração social” do 

condenado, bem como a prevenção da ocorrência de novos crimes, são as 

alternativas penais à prisão, cuja aplicação se propunha.” (SOUZA, 2013, p. 1242). 

De acordo com Antônio Beristain, é possível traçar um quadro comparativo 

com as diferenças entre a Justiça Restaurativa e a Justiça Retributiva. 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

O delito é infração da norma penal do 

Estado. 

O delito é a ação que causa o dano para 

outra pessoa. 

Concentra-se na reprovação, na 

culpabilidade – olhando para o passado 

– o que fez o delinquente. 

Concentra-se na solução do problema, 

nas responsabilidades e obrigações. 

É reconhecida uma relação e contrários, 

de adversários. 

São estabelecidos um diálogo e uma 

negociação normativa. 

O castigo é a consequência (natural) 

dolorosa que também ajuda ou pretende 

A penal é (pretende) a reparação como 

um meio de restaurar ambas as partes; 

tem como meta a reparação/ 
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a prevenção geral e a especial. reconciliação. 

O dano com que sofre a vítima (ou 

família) do delito se compensa com outro 

dano ao delinquente. 

Pretende-se conseguir a reparação do 

dano social. 

O dever do delinquente é cumprir 

(sofrer) a pena. 

A responsabilidade do delinquente é 

definida como a compreensão do 

impacto de sua ação e o compromisso 

em reparar o dano. 

O delinquente é denunciado. É denunciado o dano causado. 

Não se fomentam o arrependimento e o 

perdão. 

Procuram-se o arrependimento e o 

perdão. 

Fonte: Beristain (2000) 

O procedimento restaurativo “representa uma possibilidade real de punição 

para o sujeito a ele submetido, mas também uma solução para o juiz que considere 

os riscos decorrentes da aplicação de uma pena privativa de liberdade e seus 

efeitos.” (SOUZA, 2013, p. 1244). Enquanto a punição 

[...] se preocupa com responsabilizar os ofensores, mas isto significa 

garantir que recebam a punição que merecem. O processo dificilmente 

estimula o ofensor a compreender as consequências de seus atos ou 

desenvolver empatia em relação à vítima. Pelo contrário, o jogo adversarial 

exige que o ofensor defenda os próprios interesses. Aquele que ofendeu é 

desestimulado a reconhecer sua responsabilidade e tem poucas 

oportunidades e agir concretamente de modo responsável. De fato, o risco 

de sentenças longas de aprisionamento desestimula o ofensor a falar a 

verdade. (ZEHR, p. 30, 2015). 

Nesse contexto, é reconhecível que a aplicação dos procedimentos 

restaurativos possibilita melhor resposta do Estado em relação à conduta típica. 

Entretanto, é necessário um estágio de maior desenvolvimento cultural para se 

abster totalmente da Justiça Punitivista; porém, a aplicação pontual e em conjunto 

entre Justiça Restaurativa e Punitivista é um grande avanço para um novo sistema 

penal, que reprove as condutas típicas, mas também repare os danos causados por 

ela de forma digna, e ao ofensor proporcione a reintegração social. 
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6 PROJETO DE LEI N. 7.006/2006 

O Projeto de Lei de n. 7.006/2006 foi apresentado pela Deputada Sra. 

Josiniane Braga Nunes, do PMDB/TO, e propõe alterações no Decreto-Lei n. 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940, do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 e da 

Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, para facultar o uso de procedimentos da 

Justiça Restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes ou 

contravenções penais. 

O referido projeto ainda está em tramitação, no entanto, prevê alterações 

relevantes para o sistema penal brasileiro. O art. 11 do projeto propõe a inclusão do 

inciso “X” ao art. 107 do Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 

1940), que elenca a extinção da punibilidade “pelo cumprimento efetivo de acordo 

restaurativo.” (BRASIL, 2006, p. 3). 

Nas inovações estabelecidas pelo projeto, é a inclusão do § 2º ao art. 69, da 

Lei n. 9.099/1995 (Lei do Juizado Especial), que prevê que “a autoridade policial 

poderá sugerir, no termo circunstanciado, o encaminhamento dos autos para 

procedimento restaurativo.” (BRASIL, 2006, p. 6). Tal inovação é bastante 

significativa e apresenta similaridades com o “Projeto Mediar”, criado no Estado de 

Minas Gerais pelo delegado Anderson Alcântara Silva Melo. 

Destaca-se ainda que o Projeto de Lei prevê a inclusão do Capítulo VIII no 

Processo Restaurativo ao Código de Processo Penal (Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de 

outubro de 1941), que prevê a redução a termo das “responsabilidades assumidas e 

os programas restaurativos, tais como reparação, restituição e prestação de serviços 

comunitários, objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas das partes, 

especialmente a reintegração da vítima e do autor do fato.” (BRASIL, 2006, p. 5). 

Destarte, as mudanças previstas no Projeto de Lei visam positivar o sistema 

restaurativo no sistema penal brasileiro, visto que algumas alterações já são 

aplicadas em algumas regiões do país. Ainda salienta o art. 9º do projeto que “nos 

procedimentos restaurativos deverão ser observados os princípios da 

voluntariedade, da dignidade humana, da imparcialidade, da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da cooperação, da informalidade, da confidencialidade, da 

interdisciplinariedade, da responsabilidade, do mútuo respeito e da boa-fé.” 

(BRASIL, 2006, p. 3). 
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7 JUSTIÇA RESTAURATIVA APLICADA AOS CRIMES TRIBUTÁRIOS 

No que tange os crimes previstos na Lei n. 8.137/1990 (Lei de Crimes 

Tributários), sua aplicação seria possível com a participação das vítimas indiretas, 

visto que a “vítima direta” dos crimes tributários são os cofres públicos; enquanto a 

“vítima indireta” seria a coletividade, a comunidade que precisa dos serviços 

custeados pelos cofres públicos, pois “membros da comunidade poderão ter sido 

afetados diretamente e, portanto, também têm interesse imediato no caso.” (ZEHR, 

p. 43, 2015). 

A participação da comunidade em torno dos procedimentos restaurativos é 

de imprescindível importância, pois a comunidade atuaria no diálogo entre o violador 

do bem jurídico tutelado e o representante do Estado. Assim, “[...] questionam-se 

quem são as principais partes interessadas na Justiça Restaurativa e de que forma 

devem se comprometer na realização da justiça.” (COLET & COITINHO, 2010, p. 

899). 

“[...] as demais pessoas integrantes da sociedade, representantes do 

Estado e organizações religiosas, educacionais, sociais, sofrem um dano 

indireto e impessoal, esperando-se que os mesmos venham a apoiar os 

processos restaurativos, razões pelas quais se enquadram como 

indiretamente afetados” (COLET & COITINHO, 2010, p. 899). 

A proposta de aplicar a Justiça Restaurativa aos Crimes Tributários não 

requer a exclusão da aplicabilidade da Justiça Retributiva ou Justiça Punivista, mas 

sim, a conciliação de ambas, para que haja a reparação do dano e a redução dos 

riscos de reincidência criminal. 

Os resultados apresentados pelo Projeto Mediar não se referem apenas à 

diminuição dos casos que são ou não são enfrentados judicialmente, 

embora sejam significativas as cifras numéricas mas, demonstram que o 

envolvimento com a comunidade na solução de conflitos é extremamente 

proveitosa e indica que práticas restaurativas são possíveis. (CASADO, 

2016, p. 73). 

Na Justiça Retributiva, aplica-se a punição para o fato delituoso na forma de 

pena restritiva de direitos, multa ou ainda restritiva de liberdade; enquanto a Justiça 

Restaurativa visa à reparação do dano e a retomada do status a quo. Desse modo, a 

conciliação de ambas trariam mais benefícios, pois além da reprovação por meio da 

punição, haveria a reparação do dano. “[...] A plena realização do conceito de 

Justiça Restaurativa somente será verificada com a participação ativa de todos os 

grupos envolvidos, como em “conferências ou círculos.” (COLET & COITINHO, 

2010, p. 900). O ofensor da norma jurídica, além de ter uma sanção, irá reparar o 

dano aos cofres públicos e tem a oportunidade de dialogar com as vítimas indiretas, 

o que promoveria um menor número de reincidentes. 

Esta nova proposta de abordagem à justiça penal opta por reparar os danos 

causados às pessoas e relacionamentos ao invés de mera punição ao 

transgressor, pois a punição aplicada de forma isolada não considera os 
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danos emocionais e sociais, fundamentais para reduzir o impacto do crime 

sobre os envolvidos. (COLET & COITINHO, 2010, p. 900). 

Destaca-se ainda que os projetos de Justiça Restaurativa aplicados no Brasil 

têm apresentado resultados satisfatórios, com a participação da comunidade, além 

de precaver inúmeros processos no judiciário.  “As práticas de justiça restaurativa 

nas comunidades tanto mais caminharão em direção a uma justiça social 

restaurativa quanto mais, além da prevenção da judicialização de conflitos.” 

(AGUINSKY, GROSSI & SANTOS, 2012, p. 73). 

As práticas de justiça restaurativa na comunidade instauradas em Porto 

Alegre se assemelham às experiências internacionais ao garantirem os 

princípios de autonomia, respeito, empoderamento, participação, inclusão, 

entre outros, valores presentes em contextos que, mesmo diferentes, 

reclamam por uma nova justiça que não nasce pronta, mas precisa ser feita. 

(AGUINSKY, GROSSI & SANTOS, 2012, p. 71). 

No âmbito do Direito Ambiental, ocorre a aplicação de pena para a pessoa 

jurídica; por exemplo, a prestação de serviços à comunidade prevista no art. 23, da 

Lei n. 11.105/2005, “custeio de programas e de projetos ambientais; execução de 

obras de recuperação de áreas degradadas; manutenção de espaços públicos; 

contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.” (PRADO, 2009, p. 150). 

Analogicamente a reparação do dano no âmbito do Direito Tributário se daria com 

execução de projetos na área da saúde, educação, bem como de obras a depender 

da destinação do tributo em que houve o delito. 
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8 RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E PARTICIPAÇÃO EM 

CÍRCULOS RESTAURATIVOS 

A desconsideração da pessoa jurídica ocorre “nas hipóteses de dolo, fraude, 

desvio de finalidade e confusão patrimonial.” (MAMEDE, 2017, p. 227). Os crimes 

tributários ocorrem também com a utilização da pessoa jurídica; neste caso, a 

participação em círculos restaurativos se daria pelo representante da empresa, 

pessoa física, e a reparação do dano ocorreria por parte da própria pessoa jurídica, 

por meio de serviços para a comunidade. Isso porque 

a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Trata-se de 

princípio que decorre da proteção à dignidade da pessoa humana, e 

mesmo da culpabilidade, pois não teria sentido receber sanção penal por 

fato de terceiro, resgatando primitiva e injustificável responsabilidade 

flutuante. (JUNQUEIRA E VANZOLINI, 2017, p. 83). 

Conforme preceitua o Princípio da Transcendentalidade da pena, a sanção 

penal não pode ultrapassar o agente infrator da norma. Portanto, a sanção deve 

recair apenas sobre ele. Destarte, a aplicação dos procedimentos restaurativos não 

necessitaria da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim da participação 

do representante da pessoa jurídica, no círculo restaurativo e a reparação do dano 

seria aplicada para a própria pessoa jurídica. 
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9 CONCLUSÃO 

O procedimento restaurativo, em conjunto com o sistema penal da Justiça 

Retributiva, traz avanços para o aparato judicial brasileiro, pois além de demonstrar 

a reprovabilidade diante da atividade definida como crime, objetiva a reparação do 

dano e, em alguns casos, até mesmo a conciliação entre as partes. 

Salienta-se ainda que, ao envolver a comunidade em torno dos círculos 

restaurativos, há uma prevenção da judicialização de conflitos, pois a própria 

comunidade poderá resolver seus conflitos futuros, sem precisar recorrer ao 

Judiciário, que se encontra com demanda judicial excedente.  

Os conflitos levados ao círculo restaurativo apresentam significativas 

melhoras em relação as demandas movidas para a Justiça Retributiva, pois, ao 

aplicar a Justiça Restaurativa, ocorre a reparação do dano. As partes dialogam em 

relação ao problema e promovem, juntamente, um termo de acordo com as medidas 

reparatórias. 

Nesta linha, os procedimentos restaurativos promovem a humanização do 

Judiciário, pois as partes deixam de ser meras “peças” e passam a ser ouvidas com 

dignidade no momento em que podem dialogar a respeito de tudo que ocorreu em 

razão do conflito, e não só no momento da execução que envolve a aplicação da 

pena, como ocorre na Justiça Retributiva. 

Desse modo, a aplicação dos procedimentos restaurativos nos Crimes 

Tributários, previstos na Lei n. 8.137/1990, não visa destituir a aplicação da Justiça 

Restributiva, e sim aplicá-las em conjunto, de maneira complementar, para reduzir a 

reincidência, e reparar os danos causados às partes, por meio de serviços à 

comunidade, que é vítima indireta dos crimes tributários. 

   Destarte, ao trazer a pessoa física que cometeu crime tributário, ou o 

representante da pessoa jurídica que o praticou para dialogar em torno do círculo 

restaurativo, oportunizam-se às partes verem a importância de arrecadarem 

corretamente os tributos; por mais que haja problemas de logística na hora do 

repasse das verbas (desvio de dinheiro), há valores que chegam ao destino final. E 

para que haja fornecimento de serviços públicos, é necessário o pagamento dos 

valores advindos dos tributos.  
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