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Jessika Novaes Barauna 

 

 

RESUMO 

 

O Brasil conta com uma das maiores populações carcerárias registradas em todo o mundo. 

Apesar disso, não dispõe das mínimas condições estruturais e financeiras para acautelar a 

grande quantidade de pessoas que são presas diariamente em todo o país. Existe hoje no 

Brasil, acentuada discussão sobre a aplicabilidade da justiça restaurativa, eis que são poucos 

os estados que adotaram a medida como uma forma de combate à criminalidade e ao 

encarceramento em massa. No entanto, os estados que passaram a adotar tal medida estão 

obtendo bons resultados, demonstrando ser uma medida válida no combate aos crimes. 

Pretende-se ainda, demonstrar, que a justiça restaurativa pode ser um mecanismo compatível 

com o modelo retributivo vigente na legislação penal, além do fato de que referido instituto 

visa resgatar a dignidade das pessoas envolvidas em conflitos. 

 

Palavras-chave: Abolicionismo Penal. Criminologia. Dignidade da Pessoa Humana. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Brazil has one of the largest prison populations registered in the whole world. Nevertheless, it 

does not have the minimum structural and financial conditions to safeguard the large number 

of people who are arrested daily throughout the country. There is today in Brazil, an 

accentuated discussion on the applicability of restorative justice, and there are few states that 

have adopted the measure as a way to combat crime and mass incarceration. However, the 

states that started to adopt this measure are obtaining good results, proving to be a valid 

measure in the fight against crimes. It is also intended to demonstrate that restorative justice 

can be a mechanism compatible with the current retributive model in criminal law, in addition 

to the fact that this institute aims to restore the dignity of people involved in conflicts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O Brasil conta com uma das maiores populações carcerárias registradas em todo o 

mundo. Apesar disso, não dispõe das mínimas condições estruturais e financeiras para 

acautelar a grande quantidade de pessoas que são presas diariamente em todo o país. 

 É nítido que no ordenamento jurídico pátrio vige a cultura do encarceramento em 

massa, onde pessoas são presas por crimes ínfimos sem qualquer necessidade para tamanha 

medida. Mesmo com esse cenário, não são adotadas muitas medidas preventivas no combate à 

criminalidade, ficando caracterizado que as autoridades preferem privar a liberdade daquele 

que infringe a lei do que tomar medidas efetivas para a sua redução. 

 Não obstante tais fatos, e tendo em vista que o aumento da criminalidade não se trata 

de uma realidade isolada apenas no Brasil, a Organização das Nações Unidas – ONU, através 

da Resolução nº.: 1999/26, regulamentou no âmbito do direito internacional, práticas 

restaurativas em justiça criminal. Posteriormente, foram editadas a Resolução nº.: 2000/14 e 

2002/12, as quais estabeleceram princípios básicos para utilização dos programas 

restaurativos em direito criminal. 

 No Brasil, a Justiça Restaurativa teve início, oficialmente no ano de 2005, com três 

projetos-piloto implantados no Estado de São Paulo, no Estado do Rio Grande do Sul e no 

Distrito Federal.  

 Haja vista que o experimento foi bem-sucedido, em 31 de maio de 2016 o CNJ 

publicou a Resolução nº.: 225/2016, dispondo sobre a Política Nacional de Justiça 

Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. 

 Desde a sua implantação, diversos Estados brasileiros passaram a adotar a medida, 

sendo que estudos demonstraram, que a maioria dos entes federativos vem aplicando a justiça 

restaurativa, em crimes de menor potencial ofensivo. Mesmo assim, a medida vem se 

evoluindo em passos curtos, não sendo rotina no dia a dia forense. 

 Nesse contexto, através da presente pesquisa se buscará analisar a abrangência da 

Justiça Restaurativa na Justiça Comum, seja estadual ou federal, demonstrando a sua 

viabilidade através dos resultados obtidos pelos Estados que a adotaram, além de sua 

aplicação nos crimes de menor potencial ofensivo como medida efetiva na resolução de tais 

conflitos.  



 No desenvolvimento da pesquisa será abordado sobre o conceito de justiça restaurativa 

e seus princípios, passando-se por sua origem e evolução histórica até a sua chegada no 

Brasil, ocasião em que será abordado sobre os seus primeiros experimentos, até a edição da 

Resolução 225/2016. 

 Em seguida, serão elencadas as principais diferenças entre o Direito Penal tradicional 

vigente nos foros de todo o país e a justiça restaurativa. Nesse tocante, se buscará demonstrar 

que a sua aplicação em crimes de menor potencial ofensivo, demonstra ser a medida mais 

efetiva do que o Direito Penal tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS 

 

 Segundo Renato Sócrates Gomes Pinto, a Justiça Restaurativa baseia-se num 

procedimento de consenso, em que a vítima e o infrator, participam coletiva e ativamente na 

construção de soluções para a cura das feridas, dos traumas e perdas causados pelo crime. 

(SLAKMON, 2005, p. 20): 

Trata-se de um processo estritamente voluntário, relativamente informal, a ter lugar 

preferencialmente em espaços comunitários, sem o peso e o ritual solene da 

arquitetura do cenário judiciário, intervindo um ou mais mediadores ou facilitadores, 

e podendo ser utilizadas técnicas de mediação, conciliação e transação para se 

alcançar o resultado restaurativo, ou seja, um acordo objetivando suprir as 

necessidades individuais e coletivas das partes e se lograr a reintegração social da 

vítima e do infrator. (SLAKMON, 2005, p. 20) 

 Importante mencionar que a justiça restaurativa não se confunde com o rito da Lei nº.: 

9.099/1995 que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, eis que neste 

procedimento, apesar de serem oferecidos benefícios ao infrator para que este não venha a 

sofrer o peso de uma condenação criminal ao termino da ação penal, há valores e objetivos 

distintos dos que são buscados através do procedimento da justiça restaurativa. 

 O rito processual do Juizado Especial Criminal - JECRIM é caracterizado por ser um 

método de justiça retributiva em que se coloca em xeque o interesse público e o monopólio 

estatal da Justiça Criminal, pois o seu objetivo nada mais é do que: “você fez isso e tem que 

ser castigado”.  

 De outro lado, a justiça restaurativa prossegue em outro sentido, qual seja: “o que você 

pode fazer agora para restaurar isso? ” (SLAKMON, 2005, p. 22): 

Sabe-se que a Lei nº 9099/95 estabeleceu, em casos de crimes de menor potencial 

ofensivo, a autocomposição penal. Todavia, ante a ausência de foco: i) em 

restauração das relações sociais subjacentes à disputa; ii) em humanização das 

relações processuais; e iii) em razão da ausência de técnica autocompositiva 

adequada, pode-se afirmar que a transação penal como atualmente desenvolvida não 

se caracteriza como instituto da Justiça Restaurativa. (SLAKMON, 2005, p. 141). 

 Outra característica da justiça restaurativa, é de que há três modalidades fundamentais 

em seu procedimento, sendo a mediação, a conciliação, e a reunião familiar ou comunitária 

(confering) e círculos decisórios (sentencing circles), conforme extraído da Resolução nº.: 



2002/12 da ONU que dispõe sobre os princípios básicos para utilização de programas de 

justiça restaurativa em matéria criminal.  

 A conciliação implica na atividade do conciliador, que atua na tentativa de obtenção 

da solução dos conflitos sugerindo a solução sem que possa, entretanto, impor sua sugestão 

compulsoriamente, como se permite ao árbitro ou ao juiz togado (SCAVONE, 2018, ebook). 

 Já a mediação em relação às práticas do procedimento da justiça restaurativa, possui 

diferenças em relação a maneira pela qual o procedimento é realizado perante o juízo cível. 

Além do mais, não é uma medida comumente adotada nos procedimentos pais, no 

ordenamento jurídico pátrio:  

A mediação deve atender a alguns pré-requisitos. Os participantes precisam receber 

o apoio emocional necessário e estar dispostos a participar. O treinamento dos 

mediadores é essencial. E tudo deve acontecer no momento certo. Depois de 

atendidos esses pré-requisitos, a mediação deve ser realizada de modo adequado e 

focalizar os temas centrais. (ZEHR, 2008). 

 No que diz respeito à reunião familiar ou comunitária, tratam-se um desdobramento da 

mediação e que deverá atender aos mesmos pré-requisitos anteriormente mencionados, para 

que seja possível a sua realização.  

 De outra sorte, a justiça retributiva sempre foi o horizonte do direito penal e do 

processo penal. Desprezava-se, quase por completo, a avaliação da vítima do delito. 

Obrigava-se quase sempre, a promoção da ação penal por órgãos estatais, buscando a punição 

do infrator (NUCCI, 2019, ebook): 

Um dos pontos centrais da Justiça Restaurativa está em entender que 

todos nós vivemos em sociedade, interligados de alguma forma, como 

se estivéssemos em um grande círculo, cada qual com sua 

individualidade, mas apresentando igual importância para o 

desenvolvimento do todo e influenciando diretamente os rumos da 

coletividade. Portanto, não é possível simplesmente excluir qualquer 

pessoa quando vem à tona um conflito, mas ao contrário, faz‑se 

necessário trabalhar as responsabilidades coletivas e individuais para 

que ela retorne à convivência comunitária da melhor forma possível. 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p. 37) 

 Outro ponto que merece destaque sobre os aspectos gerais da justiça restaurativa, 

segundo um de seus precursores, Howard Zehr é que: 

Uma parte importante da justiça é a troca de informações – uns sobre os outros, 

sobre os fatos, sobre a ofensa, sobre necessidades. As vítimas querem respostas para 



suas dúvidas quanto ao que aconteceu, por que aconteceu, e quem fez aquilo. Rostos 

precisam substituir os estereótipos. Representações equivocadas precisam ser 

questionadas. Essa troca de informações é vital, e idealmente ela deveria acontecer 

numa interação direta. Num contexto assim é possível tratar do que aconteceu no 

passado e do que vai acontecer no futuro. Os resultados dessa interação devem ser 

registrados na forma de acordos passíveis de serem quantificados e monitorados. 

(ZEHR, 2008). 

 Percebe-se que, por meio da justiça restaurativa, aos poucos instala-se no sistema 

jurídico-penal brasileiro uma mudança no enfoque pelo qual o direito penal é tratado 

atualmente no país, além de objetivar a mudança no convívio entre as pessoas. 

 Começa-se a relativizar os interesses, transformando-os de coletivos em individuais 

típicos, logo disponíveis. A partir disso, ouve-se mais a vítima. Transforma-se o embate entre 

agressor e agredido num processo de conciliação, possivelmente até de perdão recíproco 

(NUCCI, 2019, ebook). 

 

2.2 ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

 Segundo estudos de Howard Zeher, a justiça restaurativa representa a validação de 

valores e práticas que são característicos de muitos grupos indígenas (ZEHER, 2008, p. 150).  

 As primeiras experiências com mediação entre infrator e vítima foram colocadas em 

prática nos anos 70, sendo que nessas ocasiões, realizava-se um encontro coordenado por um 

facilitador e a vítima descrevia o impacto que o crime lhe ocasionou e em seguida, o infrator 

apresentava uma explicação à vítima: 

O país pioneiro na implantação das práticas restaurativas, inspiradas em costumes 

dos aborígenes Maoris, foi a Nova Zelândia com a edição do Children, Young 

Persons and Their Families Act, em 1989, que reformulou o sistema de justiça da 

infância e juventude, com grande sucesso de prevenção e reincidência de infratores 

(AGUIAR, 2007, p. 112). 

 Posteriormente, com os impactos que foram gerados por este movimento, desde o fim 

da década de 90 a ONU passou a recomendar a adoção da justiça restaurativa em seus estados 

membros. 

 Em 28 de julho de 1999, por meio da Resolução 1999/26, intitulada “Desenvolvimento 

e Implementação de Medidas de Mediação e Justiça Restaurativa na Justiça Criminal”, foi 

regulamentada a justiça restaurativa, sendo este o marco inicial do programa nos Estados-

membros das Organizações das Nações Unidas.  



 Já no dia 27 de julho de 2000, foi editada a Resolução nº.: 2000/14 denominada de 

“Princípios Básicos para utilização de Programas Restaurativas em Matérias Criminais”, onde 

requisitou-se: 

Ao Secretário-Geral que buscasse pronunciamentos dos Estados-Membros e 

organizações intergovernamentais e não-governamentais competentes, assim como 

de institutos da rede das Nações Unidas de Prevenção do Crime e de Programa de 

Justiça Criminal, sobre a desejabilidade e os meios para se estabelecer princípios 

comuns na utilização de programas de justiça restaurativa em matéria criminal, 

incluindo-se a oportunidade de se desenvolver um novo instrumento com essa 

finalidade, Levando em conta a existência de compromissos internacionais a 

respeito das vítimas, particularmente a Declaração sobre Princípios Básicos de 

Justiça para Vítimas de Crimes e Abuso de Poder, Considerando as notas das 

discussões sobre justiça restaurativa durante o Décimo Congresso sobre Prevenção 

do Crime e do Tratamento de Ofensores, na agenda intitulada “Ofensores e Vítimas 

– Responsabilidade e Justiça no Processo Judicial. (ONU, 2002) 

 Em seguida, através da Resolução nº.: 2002/12 foram criados os princípios norteadores 

da justiça restaurativa, vindo a influenciar vários países a adotar a medida e aprimorarem seus 

programas: 

A Justiça Restaurativa teve início, no Brasil, oficialmente, no ano de 2005, com três 

projetos- piloto implantados no Estado de São Paulo, no Estado do Rio Grande do 

Sul e no Distrito Federal, a partir de uma parceria entre os Poderes Judiciários 

dessas localidades e a então Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da 

Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Durante 

estes mais de treze anos de história, a Justiça Restaurativa espalhou-se e enraizou-se 

em todo o País, com experiências bem-sucedidas em vários Estados da Federação, 

cada um observando e respeitando, para este processo de implementação, os 

potenciais e desafios locais, bem como os contextos institucionais e comunitários 

próprios. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019, p. 06) 

 Inicialmente, os projetos não eram aplicáveis a todo e qualquer procedimento criminal 

de maneira indistinta, tendo em vista que, num primeiro momento, era aplicado apenas em 

medidas socioeducativas buscando a ressocialização do menor infrator, além de sua 

reinserção na sociedade. 

 Posteriormente, conforme os resultados foram surgindo, passou-se a ampliar o âmbito 

de aplicação das práticas de justiça restaurativa, sendo que um dos pioneiros na prática da 

justiça restaurativa nos demais procedimentos criminais, além dos atos infracionais, foi o 

Distrito Federal, que se iniciou no ano de 2005 nos Juizados Especiais de Competência Geral 

do Fórum do Núcleo Bandeirante.  

 Com base nos resultados obtidos através dos projetos, o CNJ publicou, em 31 de maio 

de 2016, a Resolução nº.: 225/2016, dispondo acerca Da Política Nacional De Justiça 

Restaurativa No Âmbito Do Poder Judiciário.  



 Em seu art. 1º, consta que a justiça restaurativa constitui-se como um conjunto 

ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à 

conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e 

violência. Dispôs ainda, a maneira pela qual os conflitos são solucionados.  

 Nos meses seguintes, em cumprimento ao art. 27 da sobredita Resolução, foi criado o 

Comitê Gestor da Justiça Restaurativa, cujo objetivo foi a efetivação da política de justiça 

restaurativa que é composto por conselheiros, juízes de diferentes regiões do país que são os 

pioneiros históricos na chegada da Justiça Restaurativa no Brasil. (CNJ, 2019, p. 06) 

 Apesar da aludida resolução, um dos marcos legais da justiça restaurativa no direito 

brasileiro é a Lei nº.: 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo ‑ SINASE, o qual prioriza a aplicação da justiça restaurativa na execução de 

medidas socioeducativas. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p. 322) 

 Outro ponto que merece ser mencionado, diz respeito à Lei nº.: 9.099/95, Lei dos 

Juizados Especiais Criminais, ainda que indiretamente, foi o ponto de partida, no país para a 

concretização de um modelo de justiça restaurativa, mesmo que com objetivos pouco 

diferentes da Resolução da ONU. 

 Posteriormente, outras leis advieram com o decorrer dos tempos e a título de exemplo, 

cita-se a Lei 9.714/98, que alterou e introduziu as penas alternativas, propiciando o 

surgimento de outras normas de característica restaurativa.  

 

2.3 PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

 De acordo com Howard Zehr, a justiça restaurativa é compreendida em três princípios 

básicos, sendo: o crime, uma violação de pessoas, relacionamentos interpessoais e as 

violações, acarretam obrigações, a principal é corrigir o mal praticado. (ZEHR, 2012, p. 31) 

 Por meio da edição da Resolução nº.: 2002/12, da Organização das Nações Unidas, 

esta elenca 23 princípios para a justiça restaurativa, agrupada em 5 seções (CONPEDI, 2007, 

P. 2889): 

Com fito de alcançar o consenso entre as partes submetidas ao processo restaurativo, 

tanto para a compreensão por parte do infrator do dano causado e a superação do 

dano pela vítima, são elencados expressamente alguns princípios básicos da Justiça 



Restaurativa na Resolução n. 12/2002, da ONU, quais sejam: Princípio da 

Consensualidade; Princípio da Voluntariedade; Princípio da Celeridade; Princípio da 

Confidencialidade; Princípio da Urbanidade; Princípio da Imparcialidade; Princípio 

da Adaptabilidade. (ALMEIDA, 2017, p. 191) 

 O princípio da voluntariedade é um dos principais pontos marcantes da justiça 

restaurativa, pois deve ter a participação da vítima e do ofensor, sendo que o princípio da 

consensualidade trata-se de um desdobramento da voluntariedade, indicando que as partes 

reconhecem que um fato delituoso ocorreu e de quem é o seu responsável. 

 Estes devem ser encorajados a participar de forma plena no processo restaurativo, mas 

deve existir um consenso destes, em relação aos fatos essenciais relativos à infração e 

assunção da responsabilidade por parte do infrator. (SLAKMON, 2005, p. 44). 

 No princípio da celeridade, o mesmo encontra-se insculpido na Constituição Federal 

em seu art. 5º, inciso LXXVIII prevendo que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua 

tramitação”. 

 Sabe-se que há um imenso volume de processos em trâmite perante todo o poder 

judiciário do país e, por tais motivos, o princípio da celeridade é de suma importância na 

prática da justiça restaurativa, mormente pelo fato de que não se faz necessário todo o trâmite 

processual que normalmente ocorreria nas demandas em que não houvesse a prática da justiça 

restaurativa. Ou seja, uma das inúmeras consequências do procedimento restaurativo é 

justamente diminuir o andamento de ações penais sem qualquer necessidade e, muitas das 

vezes, sem qualquer resultado prático exitoso à vítima.  

 Com relação ao princípio da confidencialidade, Chris Marshall, Jim Boyack e Helen 

Bowen, dispõem que: 

Os participantes devem ser encorajados a manter a confidencialidade do que é dito 

no encontro restaurativo e a não revelar esses fatos a pessoas que não tenham 

envolvimento pessoal no incidente. Enquanto o compromisso com a 

confidencialidade não pode ser absoluto, pois podem haver algumas vezes fortes 

considerações legais, éticas ou culturais que o sobrepujem, em todas as outras 

situações, o que é compartilhado no encontro restaurativo deve ser confidencial 

àqueles que a atendem. (SLAKMON, 2005, p. 274). 

 Pelo princípio da urbanidade, há a exigência de que sejam cumpridas todas as regras 

durante o procedimento restaurativo, sendo que apenas com tal conduta é que as partes 



conseguem lograr êxito em restaurar os laços que foram quebrados antes do evento criminoso. 

Trata-se, meramente de um ato de civilidade e respeito. 

 Consoante a imparcialidade, referido princípio não se encontra disposto única e 

exclusivamente no procedimento restaurativo, mas sim, em todos procedimentos judiciais, 

sejam em qualquer área do direito. 

 Acontece que, nos procedimentos restaurativos não existe intervenção de autoridades 

judiciais, pois há uma substituição pela figura do facilitador que, segundo consta na 

Resolução nº.: 2002/12 da ONU, sua terminologia significa uma pessoa cujo papel é facilitar, 

de maneira justa e imparcial, a participação das pessoas afetadas e envolvidas num processo 

restaurativo.  

 O facilitador tem que se ater a individualidade dos envolvidos, evitando colocar o 

debate a perder por julgamentos prévios inconcebíveis ou influenciar o diálogo em âmbitos 

não interessantes para as partes. Afinal, serial ele um facilitador e não um árbitro ou juiz. 

(BIANCHINI, 2012, p. 133). 

 Em relação ao princípio da adaptabilidade, este demonstra ser um dos principais 

diferenciais no processo restaurativo, pois permite as partes entraram em comum acordo a fim 

de finalizar o procedimento, chegando a um resultado satisfatório:  

Nota-se, portanto, que ordenamentos jurídico-processuais modernos são compostos, 

atualmente, de vários processos distintos. Esse espectro de processos (e.g. processo 

judicial, arbitragem, conciliação, mediação vítima-ofensor, entre outros), forma o 

que denominamos de sistema pluriprocessual. Com o pluriprocessualismo, busca-se 

um ordenamento jurídico processual no qual as características intrínsecas de cada 

contexto fático (fattispecie) são consideradas na escolha do processo de resolução de 

conflitos. Com isso, busca-se reduzir as ineficiências inerentes aos mecanismos de 

solução de disputas, na medida em que se escolhe um processo que permita 

endereçar da melhor maneira possível a melhor solução da disputa no caso concreto. 

A doutrina registra que essa característica de afeiçoamento do procedimento às 

peculiaridades de cada litígio decorre do chamado princípio da adaptabilidade. 

(SLAKMON, 2005, p. 138). 

 No Brasil, os princípios e valores da justiça restaurativa foram enunciados na cidade 

de Araçatuba, interior do Estado de São Paulo, quando da realização do I Simpósio Brasileiro 

de Justiça Restaurativa, no mês de abril de 2005. (CONPEDI, 2007, p. 2889)  

 Foi intitulado de Carta de Araçatuba, e possuía o objetivo de definir os princípios da 

justiça restaurativa no Brasil, sendo que em seu texto foram elencados 16 princípios que 

foram primordiais na evolução do procedimento no país: 



01. Plena informação sobre as práticas restaurativas anteriormente à participação e 

os procedimentos em que se envolverão os participantes; 02. Autonomia e 

voluntariedade para participação das práticas restaurativas, em todas as suas fases; 

03. Respeito mútuo entre os participantes do encontro; 04. Co-responsabilidade ativa 

dos participantes; 05. Atenção à pessoa que sofreu o dano e atendimento de suas 

necessidades, com consideração às possibilidades da pessoa que o causou; 06. 

Envolvimento da comunidade pautada pelos princípios da solidariedade e 

cooperação; 07. Atenção às diferenças sócio-econômicas e culturais entre os 

participantes; 08. Atenção às peculiaridades sócio-culturais locais e ao pluralismo 

cultural; 09. Garantia do direito à dignidade dos participantes; 10. Promoção de 

relações equânimes e não hierárquicas; 11. Expressão participativa sob a égide do 

Estado Democrático de Direito; 12. Facilitação por pessoa devidamente capacitada 

em procedimentos restaurativos; 13. Observância do princípio da legalidade quanto 

ao direito material; 14. Direito ao sigilo e confidencialidade de todas as informações 

referentes ao processo restaurativo; 15. Integração com a rede de assistência social 

em todos os níveis da federação; 16. Interação com o Sistema de Justiça. (TJRS, 

2005) 

 Através dos princípios que foram criados naquela ocasião, denota-se que são 

compatíveis e semelhantes com os que foram estipulados pela ONU para serem seguidos em 

todo o mundo, quando da edição da Resolução nº.: 2002/12 que firmou os inúmeros 

princípios que são estritamente observados até os dias de hoje. 

 Portanto, denota-se que são inúmeros os princípios que devem ser observados durante 

a prática da justiça restaurativa, seja no Brasil, seja em outra parte do mundo. No entanto, 

conforme ficou demonstrado desde a sua criação, estes revelaram ser extremamente válidos 

na busca de um melhor resultado através do procedimento.  

 

3. ABOLICIONISMO PENAL E JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE O DIREITO PENAL TRADICIONAL 

 

 Por meio da legislação pátria, a maneira como o Brasil trata os crimes, seja de menor 

potencial ofensivo, sejam crimes comuns, foge dos objetivos da justiça restaurativa e, antes de 

adentrar acerca dos aspectos gerais do Direito Penal tradicional que será objeto de análise do 

presente tópico, se faz necessário tecer breves comentários acerca da teoria geral do crime 

para posteriormente, prosseguir com o tema. 

 O conceito de crime é artificial, ou seja, independe dos fatores naturais, constatados 

por um juízo de percepção sensorial, uma vez que se torna impossível classificar uma 

conduta, ontologicamente, como crime. 



 A verdade é que a sociedade é a criadora inaugural do crime, qualificativo que reserva 

às condutas ilícitas mais gravosas e merecedoras de maior rigor putativo. Posteriormente, 

cabe ao legislador em optar por transformar este intento em figura típica, criando a lei que 

permitirá a aplicação do anseio social aos casos concretos. 

 Nas palavras de Michel Foucault: é verdade que é a sociedade que define, em função 

de seus interesses próprios, o que deve ser considerado como crime: este, portanto não é 

natural. (FOCAULT, 1987, p. 87).  

 O crime também está ligado diretamente com a cultora e o local, pois em cada lugar, 

determinada conduta poderá ser considerada como crime, como também poderá não ser 

considerado. 

 A doutrina elenca três diferentes conceitos de crime, sendo o conceito material, 

formal e analítico. O conceito material é a concepção da sociedade sobre o que pode e deve 

ser proibido, mediante a aplicação da sanção penal. Ou seja, é a conduta que ofende um bem 

juridicamente tutelado. 

 Já o conceito formal é a concepção do direito acerca do delito, constituindo a conduta 

proibida por lei, sob ameaça de aplicação da pena, em uma visão legislativa do fenômeno. O 

conceito analítico é a concepção da ciência do direito, que não difere, na essência, do conceito 

formal. Na realidade, é o conceito formal fragmentado em elementos que propiciam o melhor 

entendimento de sua abrangência.  

 No ordenamento jurídico pátrio, a maneira pela qual os delitos são tratados possui 

uma característica estritamente voltada para as teorias absolutas ou retributiva da pena, eis 

que, é nítido que há prisões em demasia, fato que configura a cultura do encarceramento em 

massa, motivo pelo qual, busca-se outras alternativas através da justiça restaurativa: 

A característica essencial das teorias absolutas ou retributivas, consiste em conceber 

a pena como um mal, um castigo, como retribuição ao mal causado através do 

delito, de modo que a sua imposição estaria justificada, não como meio para o 

alcance de fins futuros, mas pelo valor axiológico intrínseco de punir o fato passado: 

quia peccatum. Por isso também são conhecidas como teorias retributivas. 

(BITENCOURT, 2018, ebook) 

 Por meio das características retributivas da pena, não restam dúvidas de que são a 

realidade vivida no dia a dia forense, eis que o encarceramento em massa é a realidade vivida 

no país.  

 Há quem defenda pelo abolicionismo penal, sendo este um dos fundamentos 

arraigados na teoria da justiça restaurativa, sendo fruto e estudo dos artigos de Louk Hulsman, 



Sebastian Cheerer, que conceituam o abolicionismo penal como um novo método de vida, 

apresentando uma nova forma de pensar do direito penal, questionando o significado das 

punições e das instituições: 

O movimento trata da descriminalização (deixar de considerar 

infrações penais determinadas condutas hoje criminalizadas) e da 

despenalização (eliminação – ou intensa atenuação – da pena para a 

prática de certas condutas, embora continuem a ser consideradas 

delituosas) como soluções para o caos do sistema penitenciário, hoje 

vivenciado na grande maioria dos países. O método atual de punição, 

eleito pelo direito penal, que privilegia o encarceramento de 

delinquentes, não estaria dando resultado e os índices de reincidência 

estariam extremamente elevados. Por isso, seria preciso buscar e testar 

novos experimentos no campo penal, pois é sabido que a pena 

privativa de liberdade não tem resolvido o problema da criminalidade. 

(NUCCI, 2019, ebook) 

 Através do abolicionismo penal, fica claro que o direito e processo penal não podem 

ser utilizados como um simples instrumento de vingança social. Justamente, pretende-se 

buscar métodos alternativos dos meios de punção que regem atualmente o sistema penal 

brasileiro.  

 Segundo dados extraídos do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, até o dia 

06 de agosto de 2018 haviam 602.217 pessoas cadastradas como privadas de liberdade, 

incluindo as prisões civis e internações com medidas de segurança. Importante ressaltar, que 

até o encerramento do referido estudo, os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul não 

haviam alimentado o sistema do CNJ com a sua população carcerária total, não restando 

dúvidas de que a quantidade de presos naquele ano seria ainda maior do que a que fora 

registrada ao termino do estudo. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018) 

 Já no ano de 2019, o Brasil chegou a registrar mais de 812.000 pessoas que estavam 

segregadas nas cadeias públicas do país. Não restam dúvidas de que rege no ordenamento 

jurídico pátrio a cultura do encarceramento, onde prende-se em demasia, sendo que na 

maioria das vezes, sequer há a necessidade de privação de liberdade. 

 Frente ao imenso número de prisões que ocorrem no país, não restam dúvidas de que o 

modelo atual que combate os crimes é um tanto quanto falho e que não apresenta quaisquer 

resultados positivos. Por tais motivos, a justiça restaurativa vem sendo aderida cada vez mais 

em todos os entes federativos. 

 



3.2 DIFERENÇAS ENTRE JUSTIÇA RESTAURATIVA E DIREITO PENAL 

TRADICIONAL 

 

 Não restam dúvidas quanto a gritante diferença entre a justiça restaurativa e a justiça 

retributiva vigente no ordenamento jurídico pátrio, que busca punir quase que indistintamente 

todo e qualquer agente, por menos abjeto que seja a conduta por ele praticada. Trata-se da 

famigerada cultura do Direito Penal do inimigo, realidade encontrada em praticamente todos 

os foros do país:  

A justiça retributiva desloca suas forças para punir o infrator; a restaurativa faz da 

prevenção ao crime a sua bandeira. Mesmo depois de cometida a infração penal, a 

justiça restaurativa continua insistindo em solução cordata, buscando conciliar os 

interesses em jogo, como o da vítima e o do infrator. Por enquanto, a justiça penal, 

no Brasil, possui contornos nitidamente retributivos. (NUCCI, 2019, ebook) 

 O modelo atual de direito criminal sempre se caracterizou pelo critério da retribuição 

ao mal concreto do crime com o mal concreto da pena. No entanto, com a evolução das 

ciências penais e também da própria sociedade, não há mais como perdurar tal modelo, eis 

que é falho. 

 Nestor Sampaio Penteado Filho faz a seguinte distinção: 

1. Modelo dissuasório (direito penal clássico): repressão por meio da punição ao 

agente criminoso, mostrando a todos que o crime não compensa e gera castigo. 

Aplica-se a pena somente aos imputáveis e semi-imputáveis, pois aos inimputáveis se 

dispensa tratamento psiquiátrico.  

[...] 

3. Modelo restaurador (integrador): recebe também a denominação de “justiça 

restaurativa” e procura restabelecer, da melhor maneira possível, o status quo ante, 

visando a reeducação do infrator, a assistência à vítima e o controle social afetado 

pelo crime. Gera sua restauração, mediante a reparação do dano causado. 

(PENTEADO, 2018, ebook) 

 Como há de se constar, as diferenças entre ambos os modelos de aplicação da pena, 

são bem distintos e, para melhor demonstração do conteúdo, Renato Sócrates Gomes Pinto 

compara a justiça retributiva com a restaurativa da seguinte maneira: 

São características da justiça retributiva: a) o crime é ato contra a 

sociedade, representada pelo Estado; b) o interesse na punição é 

público; c) a responsabilidade do agente é individual; d) há o uso 

estritamente dogmático do direito penal; e) utiliza-se de 

procedimentos formais e rígidos; f) predomina a indisponibilidade da 

ação penal; g) a concentração do foco punitivo volta-se ao infrator; h) 

há o predomínio de penas privativas de liberdade; i) existem penas 

cruéis e humilhantes; j) consagra-se a pouca assistência à vítima; k) a 

comunicação do infrator é feita somente por meio do advogado. São 



traços da justiça restaurativa: a) o crime é ato contra a comunidade, 

contra a vítima e contra o próprio autor; b) o interesse em punir ou 

reparar é das pessoas envolvidas no caso; c) há responsabilidade social 

pelo ocorrido; d) predomina o uso alternativo e crítico do direito 

penal; e) existem procedimentos informais e flexíveis; f) predomina a 

disponibilidade da ação penal; g) há uma concentração de foco 

conciliador; h) existe o predomínio da reparação do dano causado ou 

da prestação de serviços comunitários; i) as penas são proporcionais e 

humanizadas; j) o foco de assistência é voltado à vítima; k) a 

comunicação do infrator pode ser feita diretamente ao Estado ou à 

vítima. (NUCCI, 2019, ebook) 

 Outro ponto que merece ser destacado, diz respeito aos efeitos para a vítima que, 

segundo Renato Sócrates Gomes Pinto, assim os distinguiu:  

Justiça Retributiva Justiça Restaurativa 

Pouquíssima ou nenhuma consideração, 

ocupando lugar periférico e alienado no 

processo. Não tem participação, nem 

proteção, mal sabe o que se passa. 

Ocupa o centro do processo, com um papel e 

com voz ativa. Participa e tem controle 

sobre o que se passa. 

Praticamente nenhuma assistência 

psicológica social, econômica ou jurídica do 

Estado. 

Recebe assistência, afeto, restituição de 

perdas materiais e reparação. 

Frustração e ressentimento com o sistema. Tem ganhos positivos. Supre-se as 

necessidades individuais e coletivas da 

vítima e comunidade. 

 Em seguida, o mesmo doutrinador elenca a distinção entre os efeitos da justiça 

retributiva e restaurativa para o infrator: 

Justiça Retributiva Justiça Restaurativa 

Infrator considerado em suas faltas e sua má 

formação. 

Infrator visto no seu potencial de 

responsabilizar-se pelos danos e 

consequências do delito. 

Raramente tem participação. Participa ativa e diretamente. 

Comunica-se com o sistema pelo advogado. Interage com a vítima e com a comunidade. 

É desestimulado e mesmo inibido a dialogar 

com a vítima. 

Tem oportunidade de desculpar-se ao 

sensibilizar-se com o trauma da vítima.  

É desinformado e alienado sobre os fatos É informado sobre os fatos do processo 



processuais. restaurativo e contribui para a decisão. 

Não é efetivamente responsabilizado, mas 

punido pelo fato. 

É inteirado das consequências do fato para a 

vítima e comunidade. 

Fica intocável. Fica acessível e se vê envolvido no 

processo. 

Não tem suas necessidades consideradas.  Supre-se suas necessidades. 

 Conforme restou demonstrado, são nítidas as diferenças entre ambos os sistemas, tanto 

em seu procedimento quanto em seu resultado, não deixando margens a dúvidas de que a 

justiça restaurativa demonstra-se uma importante ferramenta na busca pela justiça e pela 

ressocialização. 

 Fica claro ainda, que não há uma busca incessante de o Estado vir punir o infrator 

indistintamente em todo e qualquer delito, como ocorre no direito penal clássico, eis que 

busca o real sentido de justiça com suas medidas, em tese despenalizadoras.  

 

3.3 APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA EM CRIMES DE MENOR 

POTENCIAL OFENSIVO  

 Inicialmente, convém mencionar que os crimes de menor potencial ofensivo são 

definidos pelas Leis nº.: 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, e Lei nº.: 10.259/2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. 

 Extrai-se do art. 61, da Lei nº.: 9.099/95 que, consideram-se infrações penais de menor 

potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não 

superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. 

 Além do mais, a referida lei dispõe que os procedimentos perante o Juizado Especial 

são regidos pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, objetivando sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela a vítima e a 

aplicação de pena não privativa de liberdade, conforme consta em seu art. 62, que versa seus 

princípios.  



 Mesmo com base nos princípios acima mencionados, e levando-se em consideração as 

medidas despenalizadoras que foram instituídas com a lei do JECRIM, ainda assim o 

procedimento se distingue dos objetivos das práticas da justiça restaurativa, vindo a ser objeto 

de discussão no meio jurídico.  

 A controvérsia cingia-se no sentido de que, devido ao princípio da indisponibilidade, 

não seria possível a ver medidas conciliatórias ou alternativas no âmbito criminal, eis que não 

há previsão específica que autorizasse tais práticas. No entanto, através do art. 98, da 

Constituição Federal, conforme disposto em seu inciso I, ficou prevista a possibilidade da 

criação dos juizados especiais, promovidos por juízes togados ou leigos, e competentes para a 

conciliação, o julgamento e execução de infrações penais de menor potencial ofensivo. 

 Anos mais tarde, com o advento da Lei nº.: 9.099/95, eu seu art. 72, ficou permitida a 

possibilidade de composição de danos entre vítima e autor do fato, dando início, ainda que 

indiretamente, à uma fase de justiça restauradora: 

Cumpre registrar que a conceituação da Justiça Restaurativa mostra-se necessária 

para o próprio planejamento de novas práticas ou políticas públicas segundo esta 

nova corrente. Nesse sentido, como bem exposto por GOMES PINTO, sabe-se que a 

Lei nº 9.099/95 estabeleceu, em casos de crimes de menor potencial ofensivo, a 

autocomposição penal. Todavia, ante a ausência de foco: i) em restauração das 

relações sociais subjacentes à disputa; ii) em humanização das relações processuais; 

e iii) em razão da ausência de técnica autocompositiva adequada, pode-se afirma que 

a transação penal como atualmente desenvolvida não se caracteriza como instituto 

da Justiça Restaurativa. Naturalmente, isto não impede que Tribunais de Justiça 

estabeleçam programas de Justiça Restaurativa com base legal na própria lei de 

Juizados Especiais. Nesse sentido, destaca-se o trabalho que se iniciou no Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia que visou iniciar a implementação da Justiça Restaurativa por intermédio de 

programa piloto que desenvolvesse mediações vítima-ofensor (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p. 142) 

 Em consonância com o entendimento de Renato Sócrates Gomes Pinto, é o teor do art. 

5º, da Resolução nº.: 225/2016, do CNJ que assim dispõe: Art. 5º. Os Tribunais de Justiça 

implementarão programas de Justiça Restaurativa, que serão coordenados por órgão 

competente, estruturado e organizado para tal fim, com representação de magistrados e equipe 

técnico-científica, com as seguintes atribuições, dentre outras. 

 Percebe-se que, por meio da aludida resolução, não há qualquer vedação acerca da 

aplicação da justiça restaurativa nos crimes de menor potencial ofensivo. Muito pelo 

contrário, pois o seu art. 7º prevê que poderão ser encaminhados procedimentos e processos 



judiciais, em qualquer fase de sua tramitação, demonstrando inexistir qualquer óbice em sua 

aplicação. 

 Ademais, o §2º, do art. 1º, dispõe que: 

§ 2° A aplicação de procedimento restaurativo pode ocorrer de forma alternativa ou 

concorrente com o processo convencional, devendo suas implicações ser 

consideradas, caso a caso, à luz do correspondente sistema processual e objetivando 

sempre as melhores soluções para as partes envolvidas e a comunidade. 

 Sendo assim, fica mais do que demonstrado que a aplicação da justiça restaurativa no 

rito dos processos que tramitam no JECRIM, trata-se de medida válida e que não se confunde 

com o rito processual da referida lei, eis que, conforme demonstrado, tratam-se de institutos 

distintos entre si. 

 Não restam dúvidas de toda a celeridade pela qual os processos tramitam pelo rito do 

JECRIM, mas, mesmo com toda a sua eficiência e agilidade, não alcança os mesmos objetivos 

que a justiça restaurativa busca alcançar. Além do mais, a medida restaurativa já vem sendo 

utilizada, inclusive, em crimes de médio e grande gravidade, mesmo que haja muita 

divergência no assunto. 

 

4 PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL 

 

4.1 PROJETOS EM ANDAMENTO 

 Atualmente, a grande maioria dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais 

do país, possuem projetos de prática voltada à justiça restaurativa. 

 No ano de 2010, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº.: 125, que 

instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento de conflitos de interesses, tendente a 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade, incumbindo aos órgãos judiciários, com base no Novo Código de Processo 

Civil e na Lei de Mediação, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, antes 

de eventual sentença. 

 Em que pese não constar expressamente na resolução outrora mencionada a 

possibilidade de o procedimento ser aplicado no âmbito da justiça criminal, com o passar dos 



anos e com a evolução e aceitação dos procedimentos de justiça restaurativa, passou-se a 

adotar por analogia a sua aplicação nos casos criminais.  

 Por tais motivos, no Estado de São Paulo foram criados os Núcleos Especiais 

Criminais, como instrumento de conciliação para crimes de menor potencial ofensivo, em 

respeito aos princípios da celeridade e eficiência, além de buscar uma redução nas ações que 

são ajuizadas diariamente perante o poder judiciário.  

 Outro projeto recente é criado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a 

Prefeitura de Curitiba, em maio de 2019, ocasião em que se uniram para aplicar medidas 

socioeducativas em crimes de menor potencial ofensivo, cujo procedimento prevê o uso da 

estrutura administrativa do município e sua rede de proteção social para o desenvolvimento da 

inciativa, sendo que o Tribunal será responsável por fomentar a aplicação das medidas e por 

medir a eficácia da ação. 

 Além deste projeto, há outras redes que são fortalecidas com a iniciativa de justiça 

restaurativa em todo o país. 

 Com base no levantamento feito pelo CNJ em junho de 2019, constatou-se que a 

justiça restaurativa já é realidade no âmbito da Execução Penal, rede de proteção à mulher 

vítima de violência; combate às drogas; criminal; rede de serviços públicos; vítimas de crimes 

de menor potencial ofensivo, sendo que este, na época em que o estudo fora finalizado, 

encontrava-se vigente apenas no TJMG. 

 Os métodos utilizados também foram objeto de estudo, sendo o círculo de construção 

de paz, processo circular, círculo restaurativo, círculo sem participação de vítimas, mediação 

ou conferência vítima-ofensor com envolvimento da comunidade, conferência de grupos 

familiares; dentre outros.  

 Além do mais, em 10 de maio de 2006, foi apresentado o Projeto de Lei nº.: 

7006/2006, visando alterações no Código Penal e de Processo Penal, e também na Lei nº.: 

9.099/95, para facultar o uso de procedimentos de justiça restaurativa no sistema de justiça 

criminal, em caso de crimes e contravenções penais, encontrando-se em tramitação. 

 Já no mês de maio de 2019, o deputado Paulo Teixeira apresentou o Projeto de Lei nº.: 

2976/2019, que disciplina a justiça restaurativa entre as pessoas atingidas por conflito de 

natureza criminal. 



 Do teor do contido no referido projeto, denota-se que possui inúmeras semelhanças 

com as Resoluções da ONU e a Resolução do CNJ que tratam da matéria. Igualmente ao 

projeto outrora mencionado, este encontra-se em tramitação. Logo, conclui-se que até o 

presente momento, não há nenhuma lei vigente no país que dispõe acerca da justiça 

restaurativa, havendo apenas Resoluções que regem a matéria.  

 

4.2 ESTATÍSTICAS ACERCA DA APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO 

BRASIL 

  

 Segundo um mapeamento dos programas de justiça restaurativa que foi realizado pelo 

Conselho Nacional de Justiça nos meses de janeiro a abril de 2019, concluiu-se que, dos 31 

tribunais que responderam aos questionários enviados pelo CNJ, somente três responderam 

não possuir nenhum tipo de inciativa sobre Justiça Restaurativa, sendo eles: TJRR, TRF-2ª e 

TRF-5ª (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019, p. 08). 

 Sendo assim, do total que respondeu aos questionários que foram enviados pelo CNJ, 

conclui-se que 96% dos Tribunais de Justiça possuem programas de justiça restaurativa, e 

60% dos Tribunais Regionais Federais possuem algum tipo de iniciativa. 

 Entre os tribunais com iniciativas em Justiça Restaurativa, 88,6%, consideram que 

essas práticas contribuem para o fortalecimento do trabalho em rede de promoção e garantia 

de direitos e 9,1% entendem que não há algum tipo de contribuição. (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019, p. 14) 

 Com relação à prática da justiça restaurativa em crimes de maior gravidade, há uma 

menor frequência de aplicação da medida em tais delitos.  

 Sendo assim, das estatísticas que foram registradas, conclui-se os programas e projetos 

de justiça restaurativa são aplicáveis em grande parte dos foros judiciais do país, dispondo de 

pelo menos um projeto que aplica o método. 

 Com relação a sua aplicação nos crimes de menor potencial ofensivo, ficou 

demonstrado que poucos estados aderiram à medida, sendo que tudo leva a crer que o motivo 

pelo qual a medida não é muito adotada possa ser atribuído ao próprio procedimento do 



JECRIM. No entanto, conforme foi abordado no decorrer desta pesquisa, tratam-se de 

procedimentos distintos, com resultados diversos. 

 Os resultados demonstram que, desde o ano de 2005 que foram instaurados os 

primeiros projetos de experimento da justiça restaurativa no país, houve grande aceitação dos 

tribunais, em que pese a pouca quantidade de projetos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 Através do presente trabalho, pode-se concluir que a adoção das práticas de justiça 

restaurativa no ordenamento jurídico pátrio demonstra ser uma medida célere e eficiente, além 

de impedir o ajuizamento de ações penais sem qualquer necessidade ou importância, tendo 

como consequência uma redução em seu ajuizamento. 

 Não obstante encontrar-se em vigência a Lei nº.: 9.099/95, que institui os Juizados 

Especiais Criminais, com algumas medidas despenalizadoras, o procedimento é diverso da 

justiça restaurativa, não alcançando o mesmo resultado, motivo pelo qual, não há como serem 

confundidos ambos os institutos.  

 O primeiro experimento das práticas de justiça restaurativa no país, foi em 2005 e, 

tendo em vista que desde o início os resultados foram satisfatórios, nos anos seguintes os 

Estados brasileiros passaram a aderir pela medida. 

 Conforme a justiça restaurativa foi tomando grandes proporções no ordenamento 

jurídico pátrio, foi criada a Resolução nº.: 225/2016 pelo CNJ, dispondo acerca da Política 

Nacional de Justiça Restaurativa no Âmbito do Poder Judiciário, vindo a criar diversas regras 

para a sua aplicação no país. 

 No ano de 2019, o CNJ realizou um estudo nos meses de janeiro a abril, vindo a 

concluir que, dos 31 tribunais de justiça que responderam aos questionários enviados, apenas 

três não possuíam nenhum tipo de prática de justiça restaurativa, estando incluído o Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná. No entanto, em maio deste mesmo ano, o referido tribunal, 

em parceria com a Prefeitura de Curitiba, iniciou uma campanha para aplicação das práticas 

de justiça restaurativa.  



 Sendo assim, não restam dúvidas de que a medida demonstra ser efetiva, eis que em 

poucos anos de aplicação, quase todos os tribunais do país possuem, ao menos um programa 

voltado às práticas restaurativas.  

 Com relação à sua aplicação nos crimes de menor potencial ofensivo, a controvérsia 

do assunto seria no sentido de que, devido ao princípio da indisponibilidade, não seria 

possível a aplicação das medidas conciliatórias ou alternativas que são alguns dos diferenciais 

da justiça restaurativa, no âmbito criminal. 

 No entanto, referido entendimento vêm sendo superado com o passar dos anos e, 

através da Resolução nº.: 225/2016 do CNJ, é possível afirmar, ainda mais que trata-se de 

medida válida e legítima, não havendo óbices para a sua aplicação no âmbito dos crimes de 

menor potencial ofensivo. 
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