
A fim de estimular, orientar e facilitar a realização da pesquisa ora proposta, foram
selecionados e disponibilizados três pequenos textos, extraídos de obras de importantes

autores, que tratam da Justiça Restaurativa e suas práticas, como, por exemplo, os processos
circulares, bem como um artigo publicado pelo TJ/RS.

Para complementar as informações fornecidas, sugerimos a posterior leitura das obras que
estão indicadas antes de cada texto.

TEXTO 1
(Texto extraído da revista Paz restaurativa: a paz que nasce de uma nova justiça: 2013-2014
um ano de implantação da justiça restaurativa como política de pacificação social em Caxias
do Sul / Coordenação Leoberto Brancher – Porto Alegre: Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande  do  Sul.  Departamento  de  Artes  Gráficas,  2014.)  Acesso  em  19/05/2015  -
https://www.tjrs.jus.br/export/processos/conciliacao/doc/A_Paz_que_Nasce_de_uma_Nova
_Justica_BAIXA.pdf

Lentes restaurativas: um novo foco sobre os conflitos e os crimes
O que é a Justiça Restaurativa e por que ela é tão transformadora? Entenda as principais

diferenças entre a JR e o processo penal tradicional

A Justiça Restaurativa (JR) é uma nova forma de lidar com a questão dos
conflitos  e  dos  crimes,  centrada  mais  nas  pessoas  e  nos  relacionamentos  do  que  nas
questões jurídicas. Antes que discutir questões legais, culpados e punições, a JR promove
intervenções focadas na reparação dos danos, no atendimento das necessidades da vítima,
na  corresponsabilização  do  ofensor,  sua  família  e  pessoas  do  seu  relacionamento,  tudo
visando  à  recomposição  do  tecido  social  rompido  pela  infração  e  o  fortalecimento  das
comunidades.

O professor Howard Zehr, com sua obra “Trocando as Lentes – Um novo
foco  sobre  o  crime  e  a  justiça”,  é  considerado  um  dos  principais  mentores  da  teoria
restaurativa  no  mundo.  Para  ele,  a  grande  diferença  entre  a  Justiça  Restaurativa  e  a
tradicional está na abordagem. A justiça tradicional trabalha com três perguntas básicas: que
lei  foi  infringida?  Quem  infringiu?  Que  castigo  merece?  É  punitiva  e  gira  em  torno  de
questões  legais.  A Justiça Restaurativa se  preocupa com questões como: Quem sofreu o
dano?  O  que  essa  pessoa  precisa  para  que  esse  dano  seja  reparado?  Quem  tem  a
responsabilidade por melhorar a situação? É reintegrativa e se preocupa com as pessoas e
com os relacionamentos.

As deliberações dos envolvidos num encontro estruturado e orientado por
um facilitador podem servir como alternativa ou complemento às soluções do sistema de
justiça formal.  O diálogo a respeito do problema pode servir  de apoio aos participantes,
auxiliar na solução, evitar a propagação de conflitos, reduzir a reincidência e contribuir para
o coesionamento da vida comunitária.

A JR propõe que os ofensores devem entender as consequências de seu
comportamento.  Além disso,  devem assumir a responsabilidade de corrigir  a situação na
medida do possível,  tanto concreta  como simbolicamente.  Zehr  afirma que a  verdadeira

1

https://www.tjrs.jus.br/export/processos/conciliacao/doc/A_Paz_que_Nasce_de_uma_Nova_Justica_BAIXA.pdf
https://www.tjrs.jus.br/export/processos/conciliacao/doc/A_Paz_que_Nasce_de_uma_Nova_Justica_BAIXA.pdf


responsabilidade consiste em olhar de frente para os atos praticados, significa estimular o
ofensor a compreender o impacto de seu comportamento, os danos que causou – e instá-lo
a adotar medidas para corrigir tudo o que for possível.

Moldadas sob a alta exigência do acertamento de relações feridas por fatos
graves,  como  crimes,  as  práticas  da  Justiça  Restaurativa  têm  se  mostrado  eficientes  na
pacificação  da  mais  ampla  gama de  conflitos:  brigas  em  família,  maus  comportamentos
escolares, desentendimentos nos locais de trabalho, confronto entre presos e até disputas
por terras.

...

Para  o  Professor  Zehr,  o  sistema  tradicional  de  Justiça  penal
dificilmente estimula o ofensor a compreender as consequências
de seus atos ou desenvolver empatia em relação à vítima. Pelo
contrário, exige que o ofensor defenda os próprios interesses. De
acordo com Zehr, no sistema tradicional o réu é desestimulado a
reconhecer sua responsabilidade e tem poucas oportunidades de
agir de modo responsável concretamente. Zehr afirma que o senso
de alienação social só aumenta ao passar pelo processo penal e
pela experiência prisional.

...

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA
Culpa Responsabilidade

Perseguição Encontro
Imposição Diálogo

Castigo Reparação do Dano
Coerção Coesão

Círculos Restaurativos

Os encontros restaurativos são organizados em formato de círculo, e para
ele são convidadas as pessoas envolvidas ou afetadas, ou que possam ajudar na solução do
problema – infratores, vítimas, seus familiares e comunidades. Habitualmente excluídos dos
processos de Justiça,  ou quando muito apenas ouvidos como meio de prova judicial,  no
processo restaurativo eles são chamados a expressar seus pontos de vista, sentimentos e
necessidades e, principalmente, propor soluções para corrigir as coisas.

...

Os  principais  objetivos  da  Justiça  Restaurativa  incluem  a
RESPONSABILIZAÇÃO  DO  OFENSOR,  com  apoio  da  sua  família,
amigos  e  pessoas  da  sua  comunidade,  objetivando  restaurar
relacionamentos e consertar as coisas. A REPARAÇÃO DOS DANOS,
direta  ou  indiretamente,  visa  a  atender  às  NECESSIDADES  DA
VÍTIMA,  e  dos  demais  atingidos  pela  violação.  E  um acordo ou
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plano de comportamentos futuros costuma ser elaborado a fim de
fortalecer  vínculos  afetivos  e  laços  sociais,  promovendo  o
COESIONAMENTO DA COMUNIDADE.

...

Resultados Restaurativos

Satisfação  da  vítima: fortalecer  a  posição  das  vítimas,  em  consideração  às  suas
necessidades,  visando à superação da experiência traumática e  buscando formas pelas
quais o ofensor reconheça o impacto de suas ações e, tanto quanto possível, repare os
danos causados.
Redução  da  reincidência: proporcionar  que  o  ofensor  compreenda  o  efeito  de  seu
comportamento, o desvalor da sua conduta e se abstenha de repeti-los, oferecendo-lhe a
oportunidade de ouvir a vítima, que poderá manifestar seus sentimentos e apresentar seus
pleitos por reparação.
Coesão comunitária: prevenir a escalada de um conflito de menor potencial ofensivo para
eventos de maior gravidade, restaurar o senso de corresponsabilização e de pertencimento
a uma “comunidade” na qual os ofensores reparam o dano feito diretamente ao indivíduo
ou à vizinhança, permitindo que haja reintegração e a volta à normalidade.
Redução dos gastos  públicos: otimizar  as  verbas  públicas  despendidas  com segurança,
mediante a simplificação e, quando apropriado, até mesmo a dispensa dos procedimentos
formais em casos que possam ser resolvidos no âmbito comunitário.

JR em Caxias do Sul

A equipe do Núcleo de Justiça Restaurativa de Caxias do Sul acredita que o
congestionamento e a demora dos processos judiciais, tão criticados pela sociedade, podem
ser amenizados com o trabalho baseado na Justiça Restaurativa.  “Situações que levam a
inúmeros  boletins  de  ocorrência  e  processos  podem  acabar  com  muito  mais  agilidade
através  dos  Círculos  de  Construção  de  Paz”,  defende  Katiane  Boschetti  da  Silveira,
coordenadora da Central de Práticas Restaurativas da Infância e da Juventude. Para ilustrar,
ela cita que, em um único caso resolvido de forma restaurativa, a família atendida já estivera
envolvida  em  nada  menos  do  que  15  processos  judiciais,  direta  ou  indiretamente
relacionados à situação de desorganização familiar que vivia.

A Justiça Restaurativa propõe olhar as consequências da infração e reparar o
dano, com a participação dos envolvidos, trazendo a vítima para um papel central. “Ninguém
é capaz de assumir responsabilidade por algo que não percebe. Nada é mais veemente do
que a voz de uma vítima dizendo,  cara a cara com seu ofensor, o quanto a infração lhe
prejudicou”,  afirma  Paulo  Moratelli,  coordenador  da  Central  Judicial  de  Pacificação
Restaurativa.

Leoberto Brancher – Juiz da Vara da Infância e da Juventude, coordenador do
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Caxias do Sul (CEJUSC) – considera
que o sistema institucional de Justiça Tradicional não é senão reflexo de um padrão cultural,
historicamente  pautado  pela  crença  na  legitimidade  do  emprego  da  violência  como
instrumento compensatório das injustiças e na eficácia pedagógica das estratégias punitivas.

De acordo com o magistrado, vivemos um momento decisivo em Caxias do
Sul. Para ele, a promoção da Cultura da Paz como política pública é uma construção histórica,
um modelo novo, um avanço que se deve a uma compreensão e um compromisso político
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diferenciado  por  parte  do  Município.  “Caxias  está  iniciando  uma aplicação  incomum de
Justiça Restaurativa como política pública municipal, dando base para um amplo movimento
social  de  promoção  da  paz.  É  uma  aposta  ousada  e  que  merece  inspirar  iniciativas
semelhantes em outras cidades do País”, convida o Juiz.

TEXTO 2
ZEHR,  Howard.  Trocando as  lentes:  um foco  sobre  o  crime e  a  justiça.  2.  Ed.  São  Paulo:  Palas
Athenas, 2014. p. 257-268.

(...)

O conceito de justiça restaurativa

Embora meu conceito básico de justiça restaurativa não tenha mudado fundamentalmente
longo das centenas de conferências que proferi e debates que coordenei, o modo como a descrevo
tornou-se mais claro. Hoje muitas vezes descrevo a justiça restaurativa da seguinte forma:

A justiça restaurativa...

1.  Tem  foco  nos  danos e  consequentes  necessidades (da  vítima,  mas  também  da
comunidade e do ofensor).

2. Trata das  obrigações resultantes desses  danos (obrigações do ofensor mas também da
comunidade e da sociedade).

3. Utiliza processos inclusivos e cooperativos. 

4. Envolve todos os que têm um interesse na situação (vítimas, ofensores, a comunidade, a
sociedade).

5. Busca corrigir os males.

Às vezes descrevo a justiça restaurativa como uma roda. No centro dessa roda está o eixo,
que é o esforço do sentido de “consertar” o mal feito, na medida do possível item 5). No entanto, a
minha visão desse esforço se ampliou. Depois de ouvir as vítimas e também observar os participantes
das conferências de grupos familiares na Nova Zelândia – e especialmente os participantes maoris,
percebi  que  “corrigir”  significa  que  devemos  tratar  dos  danos  e  necessidade  das  vítimas,  mas
também  das  causas  da  ofensa.  Assim,  o  plano  que  emerge  das  conferências  de  justiça  para  a
juventude da Nova Zelândia deve ter duas partes fundamentais: um plano para cuidar dos danos e
necessidades da vítima, e um plano para tratar daquilo que está acontecendo na vida do jovem
ofensor e que contribuiu para leva-lo à ofensa. Isto representa um esforço holístico para corrigir a
situação.

Em volta do eixo da roda (o esforço para corrigir) há quatro raios (os itens 1 a 4 listados
acima). A justiça restaurativa trata de danos e necessidades bem como das obrigações decorrentes, e
envolve todos os que sofrem o impacto do possível, processos cooperativos e inclusivos.

Uma roda não funciona apenas com um eixo e raios. É preciso um aro, e para mim fica cada
vez mais  claro  que esse  aro  são os  valores  que cercam e alicerçam nosso trabalho.  Uma crítica
importante à justiça restaurativa contida nesse livro é que ela focaliza princípios mas não os valores
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subjacentes a esses princípios. De fato, é possível seguir os princípios da justiça restaurativa e, assim,
fazer coisas bem pouco restaurativas – a menos que enunciemos claramente e nos deixemos guiar
por seus valores subjacentes. Discutirei três desses valores mais adiante.

No fundo, Trocando as lentes nos incita a mudar as perguntas que fazemos. Em vez de nos
preocuparmos comas três perguntas que dominam o sistema judicial ocidental (Que lei foi violada?
Quem fez isso? O que ele merece?), propondo que sejamos guiados pelo que denominei Perguntas
Guia da Justiça Restaurativa:

Quem sofreu o dano?

Quais são suas necessidades?

Quem tem obrigação de supri-las?

Quais as causas?

Quem tem interesse na situação?

Qual o processo apropriado para envolver os interessados no esforço de tratar das causas e
corrigir a situação?

Nas  páginas  anteriores  descrevi  a  “justiça  retributiva”  como  muito  distinta  da  justiça
restaurativa. Em bora acredite que tais comparações ainda sejam úteis como ferramentas, não me
valho  mais  de  dicotomias  tão  marcadas.  De  fato,  alguns  críticos  apontam  que  estas  dicotomias
refletem a mesma abordagem adversarial que procuro criticar nesta obra. Há três dimensões que
valem a pena ser examinadas nesse particular:

1.  O ensaio de Conrad Burk  em  The Spiritual  Roots  of  Restorative Justice  me ajudou a
perceber que no nível teórico a retribuição e a restauração têm muito em comum. O
objetivo  principal  tanto  da  teoria  retributiva  como  da  restaurativa  é  conseguir
“reciprocidade” igualando o placar. A diferença repousa naquilo que de fato conseguirá
igualar os pratos da balança. Ambas reconhecem a intuição ética básica de que o mal
feito desestabilizou um equilíbrio. Em consequência, a vítima merece algo e o ofensor
deve  algo.  As  duas  abordagens  propõem  que  deve  haver  um  relacionamento
proporcional  entre  o  ato  e  a  reação.  Mas  diferem  quanto  à  moeda  que  quitará  as
obrigações e endireitará os pratos da balança. 

A teoria retributiva crê que a dor vindicará, mas na prática isto é contraproducente tanto
para  a  vítima como para  o  ofensor.  A  teoria  da  justiça  restaurativa,  por  outro  lado,
argumenta que a vindicação vem do reconhecimento dos danos sofridos pela vítima e se
suas necessidades, junto com um esforço ativo no sentido de incentivar os ofensores a
assumirem  a  responsabilidade  e  corrigirem  o  mal,  e  de  trata  as  causas  de  seu
comportamento lesivo. Ao criar um contexto positivo para a necessidade de vindicação,
a justiça restaurativa tem o potencial de afirmar tanto vítima como ofensor e ajuda-los a
transformarem suas vidas.

Portanto, pintar a retribuição e a restauração como mutuamente excludentes acaba por
diminuir as possibilidades de exploração de traços comuns e interesses mútuos entre
aqueles que defendem um a e outra. Colocá-las como opostos também obscurece os
elementos retributivos que podem ser parte de uma abordagem restaurativa. 

2. Ao invés de opostas, as duas abordagens à justiça – a abordagem legalista e a restaurativa
– podem ser  vistas  como o começo e o  fim de uma escala  ou medida.  Por  vezes  o
ponteiro irá mais para o lado legalista, outras vezes mais para o lado restaurativo. Como
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mencionei antes, ao trabalhar em regiões do mundo onde não existe um sistema legal
que funcione bem e onde inexiste uma tradição clara de direitos humanos, percebi que
precisamos de sistemas judiciais  bem estruturados que ajudem a salvaguardar  esses
direitos  e  a  estabelecer  algum  tipo  de  “verdade”  quando  tais  direitos  estão  sendo
negados.  Não se pode presumir que esses sistemas existam sempre. Contudo, também
é preciso ver claramente os pontos fracos da abordagem legalista ocidental e trabalhar
no sentido de obter,  do nosso sistema e dos casos dos quais  cuidamos, processos e
resultados  que  sejam  tão  restaurativos  quanto  possível.  Em  dados  momentos
avançaremos bastante em direção ao extremo restaurativo, enquanto que outras vezes
talvez caminhemos muito pouco naquela direção. O objetivo deve ser um processo tão
restaurativo quanto possível dentro da realidade da situação, talvez colocando a justiça
restaurativa  como procedimento padrão,  à  semelhança do  sistema de  justiça  para  a
juventude, vigente na Nova Zelândia. 

O  ideal,  talvez,  fosse  um sistema com base  e  cerne  restaurativos,  mas  com opções
menos  restaurativas  para  quando  as  mais  restaurativas  não  forem  eficazes  ou
apropriadas. Em  Restorative Justice and Responsive Regulation, Braithwaite argumenta
que, usadas como último recurso, as opções menos restaurativas (como intimidação e
privação da liberdade) se tornam mais eficazes num contexto restaurativo do que num
contexto punitivo. 

3. Dentro da justiça restaurativa, vejo um contínuo que vai do totalmente restaurativo numa
ponta até o não restaurativo na outra. Entre esses dois polos teremos variadas opções
com  qualidades  restaurativas.  Algumas  serão  parcialmente  restaurativas  e  algumas
potencialmente restaurativas. Algumas abordagens – como os serviços de atendimento
às vítimas – são essenciais dentro de um sistema restaurativo, mas não podem sozinhas,
dar conta de todos os critérios de um sistema restaurativo, visto que não podem tratar
adequadamente  de  questões  relativas  ao  ofensor.  Outras  abordagens,  como  os
programas  de  restituição  dos  serviços  comunitários,  podem  ser  restaurativos  se
adequadamente  concebidos  e  implementados,  embora  a  maioria  dos  programas
existentes  não  sejam  restaurativos.  Essa  precisão  analítica  e  terminológica  ganha
importância à medida que o termo “justiça restaurativa” se transforma num chamariz
utilizado por várias abordagens, algumas das quais não são nem um pouco restaurativas.

(...)

Em Trocando as lentes tentei explorar os pressupostos básicos – expressos e velados – que
estão na base de nossa compreensão do crime e da justiça. Para usar um termo mais recente, nesta
obra  faço  um  convite  à  reestruturação  da  nossa  compreensão  a  respeito.  Mas  o  que  eu  não
compreendia  na  época  em  que  escrevi  era  que  nossos  pressupostos  e  estruturas  estão
profundamente sedimentados e moldados pela linguagem e pela metáfora. Se eu fosse reescrever
este livro, exploraria mais essa dimensão.

Resumindo, a toca de lentes envolve uma troca de perguntas e de metáforas.

Na prática
Como mencionei  antes,  a prática da justiça restaurativa foi muito além da utilização de

encontros vítima-ofensor para casos de roubo. No entanto, embora as “entrevistas” vítima-ofensor
(nunca gostei  do termo “mediação” para  esses  encontros,  embora seja  muito usado)  continuem
sendo a forma predominante de justiça restaurativa praticada nos Estados Unidos, duas novas formas
de encontro foram criadas – todas com raízes em comunidades indígenas. Ambas ampliam bastante o
círculo de envolvimento e impacto. Descrevi as Conferências de Grupos Familiares no Apêndice 4,
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que  foi  incluído  neste  livro  na  edição  de  1995.  Desde  então  essas  formas  de  encontro  vêm se
mesclando cada vez mais, de modo que as distinções entre elas vão ficando menos nítidas. O que
ficou claro é o valor de se aumentar o número de interessados envolvidos e, em muitas situações, o
número de assuntos abordados nesses encontros.

(...)

Um modo de vida?
Ao longo dos anos tenho ouvido muitas pessoas argumentarem que a justiça restaurativa é

um modo de vida. No início isso me causava perplexidade. Como pode uma estrutura conceitual – e
um conceito até bem simples – projetado para aplicação a crimes ser visto como algo que transforma
a vida ou como um modo de vida?

Mas recentemente conclui que a justiça restaurativa como “modo de vida” diz respeito ao
sistema ético que a justiça restaurativa encarna. Alguns sustentam que a justiça restaurativa reflete
ou toca valores universais – daí sua ligação com tantas tradições indígenas e religiosas. Seja isso
verdadeiro ou não (pessoalmente acho que deve ser), a justiça restaurativa de fato corporifica um
sistema de valores lógico internamente coerente, algo que não ode ser dito da justiça criminal.

O sistema criminal ocidental tem o propósito de promover alguns positivos importantes: os
direitos inerentes da pessoa, os limites do comportamento aceitável, a importância da justiça e da
coerência. Contudo, o faz de modo bastante negativo afirmando “faça isso, ou então...”; faremos a
você aquilo  que você fez  aos  outros;  o  sofrimento se  paga com sofrimento;  a  penalidade é  um
espelho da ofensa. Um dos motivos pelos quais temos tanta literatura racionalizando o princípio da
punição é que o Estado tem o poder de infligir dor, muito embora esse ato seja visto na maior parte
das vezes como algo eticamente questionável. 

A justiça restaurativa, por outro lado, oferece um sistema de valores inerentemente positivo
e relativamente coerente. Ela traduz uma visão do bem e de como queremos conviver. Semelhante a
muitas tradições religiosas e indígenas, a justiça restaurativa se funda no pressuposto de que, como
indivíduos, nós estamos todos interligados, e o que fazemos afeta todas as outras pessoas e vice-
versa. Assim, os princípios básicos da justiça restaurativa constituem orientações que aa maioria de
nós  gostaria  que  regessem  o  nosso  convívio  diário.  A  justiça  restaurativa  nos  faz  lembrar  da
importância dos relacionamentos, nos incita a considerar o impacto de nosso comportamento sobre
os outros e as obrigações geradas pelas nossas ações. Ela enfatiza a dignidade que todos merecemos.
Talvez, portanto, a justiça restaurativa de fato sugira um modo de vida.

Valores
Como observei anteriormente, a “roda” da justiça deve estar cercada por um aro de valores.

Três deles se tornaram especialmente importantes para mim.

O primeiro é o respeito. Estou convencido de que a questão do respeito é central em boa
parte das ofensas e no modo negativo como muitos ofensores vivenciam a justiça. Da mesma forma,
respeito e desrespeito desempenham papeis importantes no processo de trauma e recuperação das
vítimas, bem como no modo negativo como vivenciam a justiça.

Para dizer com poucas palavras, a justiça restaurativa é respeito. Se levarmos esse valor a
sério, tentando ativamente respeitar as perspectivas, necessidades e valor de todos os envolvidos,
inevitavelmente faremos justiça de modo restaurativo.

O segundo valor chave é humildade. Incluo nesse termo sua acepção comum, a ideia de não
desejar  excessivo reconhecimento.  De fato,  esse  é  um valor  importante  para  os  profissionais  de
ajustiça restaurativa. Quando a justiça é bem feita, em geral os participantes não atentam para o
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papel  do  facilitador,  e  é  importante  que  os  profissionais  possam  viver  bem  com  essa  falta  de
reconhecimento. 

Mas com o termo humildade quero significar também algo mais básico e mais difícil: um
reconhecimento profundo dos limites do nosso conhecimento. Um dos princípios no cerne da justiça
restaurativa é o de que ela deve ser contextual, ou seja, moldada sempre a partir do zero em cima de
um dado contexto. A humildade nos ajuda a ter muito cuidado e não fazer generalizações, aplicando
o que  presumimos  saber  às  situações  de  outras  pessoas.  A  humildade  também nos  força  a  ter
profunda consciência de como nossa biografia pessoal molda conhecimento e preconceitos. Nosso
gênero,  cultura,  etnia  e  histórico  pessoal  e  coletivo  informam  profundamente  o  modo  como
conhecemos e o objetivo do nosso conhecimento, e de uma forma que dificilmente conseguimos
perceber conscientemente. A humildade nos convida a apreciar com profundidade e grande abertura
a realidade do outro. Tal abertura é de vital importância num mundo cada vez mais polarizado.

Somente a humildade pode nos proteger de uma justiça que, enquanto libertadora para
nós,  se  torna  um  fardo  para  os  outros  –  ou,  como  aconteceu  em  muitas  outras  “reformas”
precedentes, se torna uma arma contra as pessoas. Há uma lição a ser aprendida do histórico do
sistema penal prisional moderno: ele foi introduzido como reforma, mas logo se tornou tão brutal
que o movimento para reforma-lo é quase tão antigo quanto o próprio. A humildade pede àqueles
que defendem a justiça restaurativa que ouçam nossos detratores, comparem nossas visões com a
realidade, sejam a um só tempo defensores e críticos.

O  terceiro  valor  é  o  maravilhamento,  o  assombro.  O  modo  ocidental  de  conhecer  foi
profundamente  influenciado  pelo  filósofo  Descartes.  Sua  abordagem  epistemológica  básica  era
dúvida. Duvide de tudo, dizia ele, até que possa encontrar alguma certeza. Para ele a única certeza
era  o  axioma  “penso  logo  existo”.  Essa  tese  da  dúvida  tem  seus  pontos  fontes  –  eu  mesmo
argumentei acima que a humildade pede que sejamos um pouco céticos em relação ao que sabemos
e fazemos – mas uma atitude de ceticismo generalizado pode levar a um alto grau de cinismo. 

Meu professor Delbert Wiens começou o curso de filosofia do primeiro ano de faculdade
reconhecendo este axioma do pensamento ocidental e depois sugerindo uma correção: o modo de
encarar o mundo é através do maravilhamento. Essa visão vem se tornando cada vez mais importante
para mim e, acredito, também para o campo da justiça restaurativa. O maravilhamento, o assombro,
significam  a  apreciação  do  ministério,  da  ambiguidade,  do  paradoxo  e  até  das  contradições.  A
habilidade de viver com aquilo que desconhecemos, com surpresas e com aparentemente ilógico é
essencial para a prática adequada da justiça restaurativa. 

Em seu livro  My Story as Told by Water (San Francisco: Sierra Club Books,  2001),  David
James Duncan define assim o maravilhamento: “maravilhamento é vivenciar o desconhecido como
prazer”. Nessa perspectiva, o campo da justiça restaurativa promete ser muito prazeroso. Embora a
justiça restaurativa contemporânea já tenha mais de 25 anos de história, e apesar de suas raízes
estarem fincadas na história da humanidade, ainda estamos começando a aprender. Há muita coisa
que ainda não sabemos.

No posfácio à primeira edição de Trocando as lentes, descrevi a justiça restaurativa como
“uma destinação ainda incerta de uma jornada necessariamente longa e serpenteante”. Hoje, muitas
décadas depois, posso dizer com confiança que, embora a jornada ainda se mostre cheia de curvas, o
destino não é mais tão incerto.

Acredito que se embarcarmos nessa viagem com respeito e humildade, com uma atitude de
maravilhamento, ela poderá nos levar ao mundo que desejamos para nossos filhos e netos.
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TEXTO 3
ZEHR, Howard. Justiça Restaurativa. São Paulo: Palas Athenas, 2012. p. 44–52 e 52-69.

(...)

UMA LENTE RESTAURATIVA

A Justiça Restaurativa oferece uma estrutura alternativa para pensar o crime e a justiça.

Princípios
A lente ou filosofia restaurativa traz cinco princípios ou ações-chave:

1. Focar os danos e consequentes necessidades da vítima, e também da comunidade e do
ofensor.

2. Tratar das obrigações que resultam daqueles danos (as obrigações dos ofensores, bem
como da comunidade e da sociedade).

3. Utilizar processos inclusivos, cooperativos.

4. Envolver a todos que tenham legítimo interesse na situação, incluindo vítimas, ofensores,
membros da comunidade e da sociedade. 

5. Corrigir os males.

É  possível  esquematizar  a  Justiça  Restaurativa  como  uma  roda.  No  centro  está  o  foco
principal:  corrigir  os danos e males.  Cada um dos raios representa um dos elementos essenciais
citados acima: focar o dano e as necessidades, tratar das obrigações que envolvem os interessados
(vítimas, ofensores e comunidade de apoio) e, na medida do possível, fazê-lo através de um processo
cooperativo e inclusivo. Tudo isto, é claro, numa atitude de respeito por todos os envolvidos.
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Para utilizar uma imagem mais orgânica, podemos também imaginar a Justiça Restaurativa
como uma flor. No centro está o foco principal: endireitar as coisas. Cada uma das pétalas representa
um dos princípios necessários para se obter sucesso no propósito central.
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Valores
Os princípios da Justiça Restaurativa são úteis apenas se estiverem enraizados em certos

valores  subjacentes.  Muitas  vezes  esses  valores  não  são  claramente  enumerados  e  as  pessoas
presumem conhecê-los. Contudo, para aplicar os princípios de modo coerente com seu espírito e
propósito,  devemos ser explícitos em relação a esses valores.  Caso contrário,  por exemplo, pode
acontecer de utilizarmos um processo baseado na Justiça Restaurativa, mas acabarmos chegando a
decisões não restaurativas.

Para que funcionem adequadamente, os princípios da Justiça Restaurativa (o centro e os
raios) devem ser cercados por um cinturão de valores.

Para que floresçam, os princípios que constituem a flor da Justiça Restaurativa devem estar
enraizados em certos valores.

Subjacente à Justiça Restaurativa está a visão de interconexão mencionada acima. Estamos
todos ligados uns aos outros e ao mundo em geral através de uma teia de relacionamentos. Quando
essa teia se rompe, todos são afetados. Os elementos fundamentais da Justiça Restaurativas (dano e
necessidades, obrigações e participação) advêm dessa visão.

Mas este valor da interconexão deve ser equilibrado por um apreço pela particularidade de
cada um. Ainda que estejamos todos ligados, não somos todos iguais. A particularidade é a riqueza
da  diversidade.  Isto  significa  respeitar  a  individualidade  e  o  valor  de  cada  pessoa,  e  tratar  com
consideração e seriedade os contextos e situações específicos nos quais ela se insere.

A  justiça  deve  reconhecer  tanto  nossa  condição  de  interconexão  quanto  a  nossa
individualidade. O valor da particularidade nos adverte que o contexto, a cultura e a personalidade
são fatores importantes que devem ser respeitados. 

Muito ainda poderia e deveria ser dito sobre os valores inerentes à Justiça Restaurativa. De
fato,  talvez  um  dos  maiores  atributos  dessa  modalidade  de  justiça  seja  o  modo  como  ela  nos
incentiva a explorar nossos valores junto com os outros. 

Entretanto, no final das contas, um único valor básico é de suprema importância: o respeito.
Se  me fosse  pedido para resumir  a  Justiça Restaurativa em uma palavra,  escolheria “respeito” –
respeito por todos, mesmo por aqueles que são diferentes de nós, mesmo por aqueles que parecem
ser nossos inimigos. O respeito nos remete à nossa interconexão, mas também a nossas diferenças. O
respeito exige que tenhamos uma preocupação equilibrada com todas as partes envolvidas.

Se  praticarmos  a  justiça  como  forma  de  respeito,  estaremos  sempre  fazendo  Justiça
Restaurativa.

Quando  não respeitamos  os  outros,  não  há  Justiça  Restaurativa,  mesmo  se  adotarmos
fielmente os seus princípios.

O valor  do respeito permeia os princípios da Justiça Restaurativa e deve orientar e dar
forma à sua aplicação.

11



DEFININDO JUSTIÇA RESTAURATIVA

Como, então, devemos definir Justiça Restaurativa? Embora haja um entendimento geral
sobre seus contornos básicos,  os  profissionais  do ramo não conseguiram chegar  a  um consenso
quanto a seu significado específico.  Alguns de nós questionam a utilidade de uma definição,  ou
mesmo duvidam da sabedoria de se fixar uma tal definição. Mesmo reconhecendo a necessidade de
princípios e critérios de qualidade, preocupa-nos a arrogância e a finalidade de estabelecer uma
conceituação  rígida.  Com  estas  preocupações  em  mente,  ofereço  a  sugestão  abaixo  a  título  de
definição para fins operacionais:

AS METAS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

Em seu excelente manual Restorative Justice: A vison for Healing and Change, Susan Sharpe
resume assim as metas e tarefas da Justiça Restaurativa:

Os programas de Justiça Restaurativa objetiva:

 Colocar as decisões-chave nas mãos daqueles que foram amais afetados pelo crime,

 Fazer da justiça um processo mais curativo e, idealmente, mais transformador, e

 Reduzir a probabilidade de futuras ofensas.

Para atingir estas metas é necessário:

Que as vítimas estejam envolvidas no processo e saiam dele satisfeitas,

Que os ofensores compreendam como suas ações afetaram outras pessoas e assumam a
responsabilidade por tais ações,

Que o resultado final do processo ajude a reparar os danos e trate das razões que levaram
à ofensa (planos especiais que atendam às necessidades específicas de vítimas e ofensor),
e

Que vítima e ofensor cheguem a uma sensação de “conclusão” ou “resolução” e sejam
reintegrados à comunidade.

PERGUNTAS BALIZADORAS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

Em última análise a Justiça Restaurativa se resume a uma série de perguntas que precisam
ser feitas aos nos depararmos com o ato lesivo.

Perguntas balizadoras da Justiça Restaurativa:

Quem sofreu o dano?
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Quais são suas necessidades?

 De quem é a obrigação de atendê-las?

Quem são os legítimos interessados no caso?

Qual o processo adequado para envolver os interessados num esforço para consertar a
situação?

Se  pensarmos  na  Justiça  Restaurativa  como  um  programa  específico,  ou  conjunto  de
programas,  logo  veremos  que  é  difícil  aplicar  programas  já  existentes  a  uma  ampla  gama  de
situações. Por exemplo, usar as formas de um encontro entre vítimas e ofensor para crimes “comuns”
pode ser difícil em casos de violência coletiva ou social. Sem as devidas salvaguardas, os modelos de
Justiça Restaurativa que hoje praticamos podem ser perigosos se utilizados em casos de violência
doméstica.

Mas  se,  ao  contrário,  partirmos  das  perguntas  balizadoras  que  dão  forma  à  Justiça
Restaurativa,  veremos  que  elas  são  aplicáveis  a  uma  grande  variedade  de  circunstâncias.  Estas
perguntas podem nos ajudar a reenquadrar as situações, a pensar além dos estreitos limites que o
sistema jurídico criou para sociedade.

Essas perguntas balizadoras estão levando alguns advogados de defesa dos Estados Unidos
a repensarem seus papeis e obrigações nos casos de pena de morte. O “Apoio a Vítimas Baseado na
Defesa”  surgiu  como  esforço  para  levar  em  consideração  as  necessidades  e  preocupações  dos
sobreviventes  no contexto dos julgamentos e sentenças,  e  dando a eles acesso aos  profissionais
encarregados da defesa e da acusação. Essa abordagem também visa estimular os advogados de
defesa  a  assumirem a  devida  responsabilidade  nesses  casos.  Muitos  acordos  foram conseguidos
visando  atender  as  necessidades  das  vítimas,  e  permitindo  que  os  ofensores  aceitassem  suas
responsabilidades.

Em casos de violência doméstica, os advogados das vítimas mostram grande preocupação
em relação aos perigos de um encontro entre vítima e ofensor. Trata-se de uma preocupação legítima
em face do grande perigo desse encontro se transformar em ocasião que perpetue o padrão de
violência,  ou  um  processo  sem  o  devido  monitoramento  por  pessoas  treinadas  para  lidar  com
violência doméstica. Alguns dirão que nesses casos um encontro nunca é a estratégia apropriada.
Outros,  inclusive  algumas  vítimas  de  violência  doméstica,  sustentam  que  os  encontros  são
importantes  e  poderosos  se  forem  feitos  dentro  de  condição  adequadas  e  com  as  devidas
salvaguardas.

Sejam esses encontros adequados ou não aos casos de violência doméstica, as perguntas
balizadoras da Justiça Restaurativa ainda podem nos ajudar a entender o que precisa ser feito sem
que nos vejamos limitados – e presos – à pergunta: “Que castigo merece esse ofensor?”. Quando
defrontado  com  uma  nova  situação  ou  aplicação,  frequentemente  me  volto  para  as  perguntas
balizadoras a fim de encontrar um norte.

De fato, essas perguntas podem ser vistas como um sumário da Justiça Restaurativa.

INDICADORES DE JUSTIÇA RESTAURATIVA

Quando começamos a pensar nas aplicações práticas da Justiça Restaurativa, outras balizas
são oferecidas pelos fez princípios ou indicadores abaixo. Esses princípios são especialmente úteis
para projetar ou avaliar programas. Assim como as perguntas balizadoras, eles podem servir para
conceber respostas a casos ou situações específicos.

Indicadores de Justiça Restaurativa:

1. Foco nos danos causados pelo crime ao invés de nas leis que foram infringidas.
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2. Ter igual preocupação e compromisso com vítimas e ofensores, envolvendo a ambos no
processo de fazer justiça.

3. Trabalhar pela recuperação das vítimas, empoderando-as e atendendo às necessidades
que elas manifestam.

4. Apoiar os ofensores e ao mesmo tempo encorajá-los a compreender, aceitar e cumprir
suas obrigações.

5.  Reconhecer que,  embora difíceis,  as  obrigações do ofensor não devem ser  impostas
como castigo, e precisam ser exequíveis.

6. Oferecer oportunidades de diálogo, direito ou indireto, entre vítima e ofensor, conforme
parecer adequado à situação.

7.  Encontrar  um  modo  significativo  para  envolver  a  comunidade  e  tratar  as  causas
comunitárias do crime.

8. Estimular a colaboração e reintegração de vítimas e ofensores, ao invés de impor coerção
e isolamento.

9. Dar atenção às consequências não intencionais e indesejadas das ações e programas de
Justiça Restaurativa.

10. Mostrar respeito por todas as partes envolvidas: vítima, ofensores e colegas da área
jurídica. 

PRÁTICAS RESTAURATIVAS

(...)

O CERNE DAS ABORDAGENS GERALMENTE ENVOLVE UM ENCONTRO

Três modelos distintos tendem a dominar a prática da Justiça Restaurativa: os encontros
vítima-ofensor, as conferências familiares, e os círculos de Justiça Restaurativa. No entanto, cada vez
mais esses modelos têm sido mesclados. As conferências de grupos familiares por vezes utilizam um
círculo,  e  novas  formas  que  aproveitam  elementos  de  cada  um  dos  modelos  acima  têm  sido
desenvolvidas para circunstâncias específicas. Em alguns casos, vários modelos são utilizados num
mesmo caso ou situação. Por exemplo, um encontro entre vítima e o ofensor pode ser promovido
antes de um círculo de sentenciamento, e a título de preparação. 

No entanto, todos esses modelos possuem elementos importantes comuns. Por causa de
suas semelhanças, são às vezes agrupados como formas distintas de Justiça Restaurativa.

Cada um desses modelos implica um encontro entre interessados-chave – no mínimo, entre
vítima e ofensor, e talvez incluindo outras pessoas da comunidade ou do meio jurídico.

Quando é possível ou inapropriado promover um encontro da vítima específica com seu
ofensor específico, representantes ou substitutos entram em seus lugares. Muitas vezes utilizaram-se
cartas ou vídeos como preparação ou em substituição a um encontro face a face. Mas todos esses
modelos implicam algum tipo de encontro, de preferência, presencial.

Os  encontros  são liderados por  facilitadores  que supervisionam e orientam o processo,
equilibrando o foco dado às partes envolvidas. Diferente de árbitros, os facilitadores de círculos ou
encontros não impõem acordos. Todos os modelos abrem oportunidade para que os participantes
explorem  fatos,  sentimentos  e  resoluções.  Eles  são  estimulados  a  contar  suas  histórias,  fazer
perguntas, expressar seus sentimentos e trabalhar a fim de chegar a uma decisão consensual.
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Ron Classen, um profissional veterano da Justiça Restaurativa, coloca a questão da seguinte
forma:  para  resolver  qualquer  tipo  de  comportamento  socialmente  nocivo,  três  coisas  precisam
acontecer:

1. O mal cometido precisa ser reconhecido,

2. A equidade precisa ser restaurada,

3. É preciso tratar das intenções futuras.

O encontro oferece a oportunidade para que as vítimas falem do mal sofrido, e para que os
ofensores  o  reconheçam como tal.  Decisões  como restituição  de  bens  ou  pedidos  de  desculpas
ajudam a igualar o placar, ou seja, a restaurar a equidade. Em geral é necessário também falar do
futuro.  O  ofensor  fará  isso  de  novo?  Como  viveremos  juntos  na  mesma  comunidade?  Como
tocaremos a via adiante? Todos os modelos de encontro restaurativo abrem espaço para que tais
questões sejam abordadas através de um encontro sob orientação de facilitadores.

Em todos os modelos a participação da vítima deve ser inteiramente voluntária. Da mesma
forma, existe o pré-requisito de que o ofensor reconheça, em alguma medida, sua reponsabilidade.
Normalmente, não se faz uma conferência quando o ofensor está recalcitrante. Na realidade, há
sempre uma certa pressão sobre o ofensor no sentido de escolher o mal menor. Nas entrevistas
preliminares os ofensores em geral manifestam que é difícil e assustador encarar aqueles a quem
lesaram. De fato, a maioria de nós preferiria evitar esse tipo de obrigação sempre que possível.

Salvo pelas conferências de grupos familiares da Nova Zelândia, os modelos descritos abaixo
são aplicados discricionariamente e por encaminhamento. Para ofensas menores o encaminhamento
em geral  vem da comunidade,  da escola ou instituição religiosa.  Por vezes a iniciativa surge das
próprias partes. 

Mas a maioria vem do sistema judiciário, sendo que o agente encaminhador varia segundo
o caso e a comunidade. Este pode ser polícia, ou o promotor de justiça, o oficial da condicional, o
tribunal ou a vara criminal, ou até a penitenciária. No caso dos tribunais, em geral a indicação da
prática restaurativa vem depois da instrução e alegações finais e antes da sentença. Nesses casos, o
juiz leva o resultado da conferência em consideração ao sentenciar. Em alguns casos ou varas, o juiz
ordena a restituição dos bens e pede que o valor  devido seja  decidido através de um encontro
restaurativo, que passa da fazer parte da sentença/ou concessão do livramento condicional.

Os programas de encontro vítima-ofensor hoje em funcionamento nos casos de violência
grave são, na sua maioria, externos ao sistema judiciário formal e concebidos para serem ativados por
iniciativa das partes, em geral, a pedido das vítimas.

OS MODELOS DIFEREM QUANTO AO “QUE” E AO “COMO”

Embora semelhantes em linhas gerais, os modelos de prática restaurativa diferem quanto
ao número de tipo de participantes e, em alguns casos, quanto ao estilo de facilitação.

Encontros entre vítimas e ofensor
Os encontros ente vítima e ofensor envolvem basicamente vítimas e ofensores. Nos casos

em  que  for  indicado,  trabalha-se  com  a  vítima  e  o  ofensor  em  separado  e,  depois,  havendo
consentimento  para  que  continue  o  processo,  acontece  um  encontro  ou  diálogo  entre  os  dois,
organizado e conduzido por um facilitador treinado que orienta o processo de maneira equilibrada.

Em geral o resultado é assinatura de um acordo de restituição de bens, salvo nos casos de
violência grave, quando isto não costuma acontecer. Membros da família  da vítima e do ofensor
poderão participar, mas normalmente essas pessoas têm papeis de apoio secundários. Pessoas que
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representam a comunidade poderão ser envolvidas como facilitadoras ou supervisoras do acordo
selado, mas via de regra não participam do encontro.

Conferências de grupos familiares
Nesta prática temos a ampliação do círculo básico de participantes, que passa a incluir os

familiares ou outras pessoas significativas para as partes diretamente envolvidas. Esse modelo vem se
concentrando  no  apoio  ao  ofensor,  para  que  ele  assuma  a  responsabilidade  e  mude  seu
comportamento, e por isso a família do ofensor e/ou pessoas relevantes da comunidade são muito
importantes.  No  entanto,  a  família  também  deve  ser  envolvida  no  processo.  Em  alguns  casos,
especialmente  quando  o  encontro  tem  o  poder  de  afetar  o  desenlace  do  processo  penal,  um
representante do Estado (como, por exemplo, um policial) poderá também estar presente.

Duas modalidades de conferência de grupos familiares ganharam especial destaque. Um
dos modelos que vem recebendo bastante atenção nos Estados Unidos foi desenvolvido inicialmente
pela polícia australiana, com base em uma modalidade nascida na Nova Zelândia. Geralmente essa
abordagem adota um modelo de facilitação padronizado ou “roteirizado”. Os facilitadores podem ser
autoridades, como policias especialmente treinados para essa tarefa. Essa tradição ou abordagem
deu especial destaque à dinâmica da vergonha, e trabalha ativamente para usar a vergonha de modo
positivo.

O outro modelo de conferência de grupos familiares, com o qual estou mais familiarizado,
nasceu na Nova Zelândia e hoje se tornou o procedimento normativo para as ofensas sob a jurisdição
das  varas  da  infância  e  juventude  daquele  país.  Como essa  abordagem é menos  conhecida nos
Estados Unidos do que o diálogo entre vítima e ofensor e do que os círculos restaurativos (ver p. 61-
62), eu a descreverei em mais detalhe.

O governo da Nova Zelândia revolucionou seu sistema de justiça para a infância e juventude
em 1989. Esta ação foi uma reação à crise vivida então na área do bem-estar do menor, e também às
críticas, por parte da população indígena maori, de que as autoridades utilizavam um sistema colonial
imposto e alheio à cultura local. Muito embora o sistema judicial seja mantido como retaguarda, o
procedimento  padrão  para  a  maioria  dos  crimes  mais  graves  cometidos  por  menores  na  Nova
Zelândia é a conferência de grupos familiares. Em consequência, na Nova Zelândia estas conferências
podem ser consideradas tanto um processo judicial quanto um encontro informal.

(...)

Círculos
As abordagens circulares surgiram nas comunidades aborígenes no Canadá. Para descrever

o processo, o juiz Barry Stuart, em cuja vara um desses círculos foi reconhecido pela primeira vez
através de sentença judicial, escolheu o termo “Círculos de Construção de Paz”. Hoje os círculos têm
inúmeras aplicações. Além dos círculos de sentenciamento, que objetivam determinar sentenças para
processos criminais, há círculos para lidar com conflitos no ambiente no ambiente de trabalho, e até
círculos como forma de diálogo comunitário.

Nessa  modalidade  restaurativa  os  participantes  se  acomodam  em  círculo.  Um  objeto
chamado “bastão de fala” vai passando de mão em mão para que todos tenham a oportunidade de
falar, um de cada vez, na ordem em que estão sentados.

Faz parte do processo uma declaração inicial em que são explicitados certos valores, ou
mesmo  uma  filosofia,  que  enfatiza  o  respeito,  o  valor  de  cada  participante,  a  integridade,  a
importância de se expressar com sinceridade, etc.
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Um ou dois “guardiões do círculo” servem de facilitadores. Nas comunidades indígenas, os
anciãos desempenham importante papel como líderes dos círculos, ou como conselheiros, ou ainda
trazendo percepções e insights.

Os  círculos  ampliam  intencionalmente  o  rol  de  seus  participantes.  Vítimas,  ofensores,
familiares, e Às vezes profissionais do judiciário são incluídos, mas os membros da comunidade são
partes essenciais. Eles podem ser convidados em função de sua ligação ou interesse em uma infração
específica, ou por iniciativa da vítima ou do ofensor. Muitas vezes os membros são partes de um
círculo permanente de voluntários da comunidade.

Em virtude do envolvimento da comunidade, os diálogos dentro do círculo são em geral
mais  abrangentes  do  que  em  outros  modelos  de  Justiça  Restaurativa.  Os  participantes  podem
abordar circunstâncias comunitárias que talvez estejam propiciando violações, podem falar do apoio
a  necessidades  de  vítimas  e  ofensores,  das  responsabilidades  que  a  comunidade  possa  ter,  das
normas comunitárias, ou outros assuntos relevantes para a comunidade.

Embora  os  círculos  tenham  surgido  em  comunidades  pequenas  e  homogêneas,  hoje
passaram  a  ser  utilizados  em  inúmeros  contextos,  inclusive  nas  grandes  áreas  urbanas  e  para
situações variadas fora do âmbito criminal.

Este livro não é o meio adequado para discutir as muitas formas ou méritos relativos dos
inúmeros modelos de Justiça Restaurativa. O que, sim, devemos frisar aqui é que todos os modelos
acima são formas de encontro. Eles podem se diferenciar pelo número e tipo de participantes ou
interessados  envolvidos,  ou  por  seu  método  de  facilitação.  No  entanto,  quanto  mais  essas
modalidades vão sendo mescladas, cada vez menos significativas vão se mostrando suas diferenças.

É digno de nota que nem todas as abordagens restaurativas envolvem um encontro direito,
e que nem todas as necessidades podem ser atendidas através de um encontro.  Mesmo que as
vítimas tenham algumas necessidades que envolvam o ofensor,  também apresentam outras  que
independem dele. Da mesma forma, os ofensores têm necessidades e obrigações que não guardam
qualquer relação com a vítima. Portanto, a tipologia que se segue inclui tanto os programas com
encontro quanto aqueles sem encontro.

OS MODELOS DIFEREM QUANTO A SEUS OBJETIVOS

Outro modelo de compreender as diferenças entre as várias abordagens restaurativas é
examinar seus objetivos, que podem ser separados em três categorias:

Programas alternativos
Tais programas em geral têm por objetivo redirecionar, ou oferecer um via alternativa para

parte  dos  processos  criminais  ou  para  a  etapa  de  sentenciamento.  Os  promotores  fazem  o
encaminhamento,  postergando  a  denúncia  e,  eventualmente,  dispensam-na,  se  o  caso  for
satisfatoriamente resolvido no âmbito restaurativo. Também o juiz poderá encaminhar o caso para
um encontro restaurativo a fim de que sejam trabalhadas partes da sentença, como a restituição de
bens. Em alguns processos circulares o promotor e o juiz poderão juntar-se à comunidade no círculo a
fim de desenvolver  uma sentença sob  medida  para  as  necessidades da  vítima,  do ofensor  e  da
comunidade.  Em Batavia,  Nova York,  um programa já tradicional  de Justiça Restaurativa trabalha
primeiro com as vítimas de crimes graves, despois com os ofensores, com o intuito de desenvolver a
denúncia, a sentença e, por vezes, os acordos de fiança alternativos. Na Nova Zelândia, como se sabe,
as conferências são a regra e o tribunal é a via alternativa.
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Programas terapêuticos
Cada vez mais programas restaurativos, como as conferências, estão sendo desenvolvidos

para os casos de crimes mais graves: assalto a mão armada, e mesmo estupro e homicídio. Em tais
casos,  muitas  vezes  o  ofensor  já  está  preso  e  o  encontro  não  tem o  propósito  de influenciar  o
desfecho do processo judicial. Na verdade, em geral os ofensores concordam explicitamente em não
utilizar a participação nesse processo para obter liberdade condicional ou clemência. Com a devida
preparação e estrutura, tais encontros produzem resultados impressionantes, experiências positivas
tanto para vítimas quanto para ofensores, independente de quem tenha partido a iniciativa. 

Nem todos os programas desta categoria envolvem encontro direito entre a vítima e seu
ofensor. Alguns programas funcionam como uma forma de reabilitação do ofensor através do foco na
vítima. Como parte de seu tratamento, estimulam-se os ofensores a compreender o que fizeram e a
se  responsabilizarem  por  isso.  Esta  fase  do  processo  pode  ser  realizada  através  de  painéis  que
abordem o impacto das ofensas, onde as vítimas têm a oportunidade de relatar suas histórias para
grupos de ofensores. Outros programas oferecem seminários nas prisões, em formato de sessões
múltipla, onde as vítimas, ofensores e, por vezes, membros da comunidade se reúnem para explorar
vários tópicos e questões de proveito para todos os envolvidos. 

Programas de transição
Uma área relativamente nova dentre os  programas restaurativos  é aquela que trata da

reintegração  dos  prisioneiros  recém-libertado.  Tanto  nas  casas  de  transição  quanto  nas  prisões,
desenvolvem-se programas sobre os danos sofridos por vítimas e responsabilização de ofensores a
fim de ajudar as vítimas e os ofensores quando estes voltam para a comunidade.

Um dos modelos mais interessantes é o Círculo de Apoio e Responsabilização desenvolvido
no Canadá para trabalhar com perpetradores de crimes sexuais. Em boa parte dos Estados Unidos e
do  Canadá,  depois  de  cumprirem  suas  sentenças,  as  pessoas  que  cometeram  crimes  sexuais
retornaram para suas comunidades, que oferecem pouco apoio ao ofensor. Ali vítima e comunidades,
que  oferecem  pouco  apoio  ao  ofensor.  Ali  vítima  e  comunidade  estão  muito  temerosas.  Esses
ofensores (que se  espera sejam ex-ofensores)  são estigmatizados pela comunidade de origem, e
acabam procurando se instalar em outra comunidade. Nessas circunstâncias, a reincidência tende a
ser elevada.

Círculos  de  apoio  e  responsabilização  reúnem  um  círculo  de  pessoas  –  ex-ofensores,
membros  da  comunidade,  e  até  vítimas  de  ofensas  similares  –  não  apenas  para  dar  apoio  aos
ofensores,  mas para mantê-los responsáveis.  No início a interação é intensa, com encontros que
trabalham com ex-ofensores para que se responsabilizem por seu comportamento, ao mesmo tempo
oferecendo o devido apoio,  têm tido sucesso na reintegração de ex-ofensores,  simultaneamente
aplacando o temos da comunidade. 

UM CONTINUUM RESTAURATIVO

(...)

É importante ver os modelos de Justiça Restaurativa dentro de um continuum, que vai do
totalmente restaurativo até o não restaurativo, com vários graus entre esses extremos.

Seis  perguntas-chave nos ajudam a  analisar  tanto  a  eficácia  quanto  o  alinhamento dos
vários modelos concebidos para situações específicas com os princípio restaurativos:

1. O modelo dá conta de danos, necessidades e causas?

2. É adequadamente voltado para a vítima?

3. Os ofensores são estimulados a assumir responsabilidades?
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4. Os interessados relevantes estão sendo envolvidos?

5. Há oportunidades para o diálogo e decisões participativas?

6.Todas as partes estão sendo respeitadas?

Embora os modelos de conferência e encontro sejam totalmente restaurativos, há situações
em  que  esses  modelos  não  podem  ser  totalmente,  nem  mesmo  parcialmente  aplicados.  Como
proceder nos casos em que o ofensor não é pego, ou não está disposto a assumir a responsabilidade?

Num sistema restaurativo os procedimentos começariam logo depois do crime a fim de
atender  às  necessidades  da  vítima  e  envolvê-la  no  processo,  independentemente  do  fato  de  o
ofensor ter sido preso ou não. Portanto, a assistência à vitima, apesar de não poder ser considerada
totalmente restaurativa, é um elemento importante dentro do sistema restaurativo e deve ser vista
como um prática ao menos parcialmente restaurativa.

Os painéis sobre o impacto das ofensas, embora não reúnam a vítima com seus ofensores,
permitem às vítimas contar suas histórias e estimulam os ofensores a compreender o que fizeram.
Estes são elementos importantes da abordagem restaurativa, e o modelo pode ser visto como parcial
ou majoritariamente restaurativo.

De modo análogo, o que acontece quando o ofensor se mostra disposto a compreender as
consequências de seus atos e assumir responsabilidades, mas a vítima está ausente ou recalcitrante?
Desenvolveram-se  alguns  programas  para  tais  circunstâncias  (que  oferecem  oportunidades  para
aprender com as vítimas e realizar atos simbólicos de restituição), no entanto, deveríamos oferecer
mais.  Ainda  que  não  sejam  totalmente  restaurativos,  esses  programas  desempenham  um  papel
importante dentro do sistema judicial como um todo.

Será que os programas de tratamento e reabilitação para ofensores podem ser chamados
de  práticas  restaurativas?  O  tratamento  para  ofensores  pode  ser  visto  como  parte  do  trabalho
preventivo e,  junto com os esforços para sua reintegração, tem alguma afinidade com as Justiça
Restaurativa.  No  entanto,  do  modo  como  estão  sendo  administrados,  muitos  programas  de
tratamento e reabilitação oferecem poucos elementos restaurativos.  Todavia,  poderiam funcionar
restaurativamente,  e  alguns  de  fato  funcionam  assim,  visto  que  organizam  o  tratamento  dos
ofensores levando-os a compreender oque fizeram e a assumir responsabilidade pelos danos, ao
mesmo tempo dando máximo de atenção às necessidades das vítimas.

Dependendo  da  forma como for  realizado,  o  tratamento  do  ofensor  poderá  recair  nas
categorias “potencialmente” ou “majoritariamente” restaurativas.

Da mesma forma, os programas de defesa dos ofensores e readmissão de presidiários, ou o
ensino religioso nas prisões, não são em si restaurativos, mas podem desempenhar um importante
papel  no  sistema  restaurativo,  especialmente  se  forem  remodelados  para  incluir  a  estrutura
restaurativa.

A  meu  ver,  as  penas  de  serviço  comunitário  entrem  na  categoria  das  práticas
“potencialmente” restaurativas. Da forma como são aplicadas hoje essas penas são, na melhor das
hipóteses, uma pena alternativa sem nenhuma relação com a Justiça Restaurativa. Na Nova Zelândia,
contudo o serviço comunitário em geral faz parte do acordo que resulta da conferência de grupos
familiares. Todos os envolvidos participaram do desenvolvimento do acordo, o serviço escolhido tem
ligação com a ofensa cometida, e o acordo tem detalhes específicos sobre como a comunidade e a
família oferecerão apoio e monitorarão o cumprimento dos temos desse mesmo acordo. Nesse caso,
ele pode ser visto como reparação ou contribuição à comunidade, aceitas pela mesma em virtude da
concordância de todos os participantes. Dentro dessa estrutura, o serviço comunitário poderá ter um
importante papel no contexto da abordagem restaurativa.

Por fim, temos a categoria dos procedimentos pseudorrestaurativos ou não restaurativos. A
Justiça Restaurativa tornou-se tão popular  que muitas  ações e programas têm sido rotulados de
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“restaurativos” sem de fato o serem. Alguns podem ser aproveitados, outros não. A pena de morte,
que causa danos adicionais e irreparáveis, recai nessa última categoria.

TEXTO 4
PRANIS, Kay. Processos Circulares. São Paulo: Palas Athenas. 2010. p. 15-22.

(...)

INTRODUÇÃO

A RENOVAÇÃO DE TRADIÇÕES ANCESTRAIS

Nossos ancestrais se reuniam num círculo em torno do fogo. As famílias se reuniram em
volta da mesa da família durante séculos. Hoje a Comunidade está aprendendo a se reunir em círculo
para resolver problemas, apoiar uns aos outros, e estabelecer vínculos mútuos.

Uma  nova  forma  de  congregar  as  pessoas,  chegar  ao  entendimento  mútuo,  fortalecer
relacionamentos e resolver problemas grupais está florescendo nas comunidades do Ocidente. Mas
essa nova metodologia é muito antiga. Ela se inspira, por exemplo, na antiga tradição dos índios
norte-americanos de usar um objeto chamado bastão de fala,  que passa de pessoa para pessoa
dentro do grupo, e que confere a seu detentor o direito de falar enquanto os outros ouvem. Essa
antiga tradição se mescla aos conceitos contemporâneos de democracia e conclusão, próprios de
uma complexa sociedade multicultural.

Os círculos de Construção de Paz estão sendo usados em variados contextos. Dentro dos
bairros  eles  oferecem apoio  para  aqueles  que  sofreram em virtude de um crime –  e  ajudam a
estabelecer a sentença daqueles que o cometeram. Nas escolas, criaram um ambiente positivo na
sala de aula e resolveram problemas de comportamento. No local de trabalho, ajudam a tratar de
conflitos. No âmbito da assistência social, desenvolvem sistemas de apoio mais orgânicos, capazes de
ajudar pessoas que estão lutando para reconstruir suas vidas.

O processo do Círculo é um contar histórias. Cada pessoa tem uma história, e cada história
oferece uma lição. No Círculo as pessoas se aproximam das vidas umas das outras através da partilha
de história significativas para elas. Como sugerem as três ilustrações a seguir, as histórias unem as
pessoas pela sua humanidade comum e as ajudam a apreciar a profundidade beleza da experiência
humana.

...

Um menininho da primeira série chega esbaforindo par a funcionária que supervisiona o
recreio, exclamando: “Dona Teresa, Dona Teresa! Preciso de um bastão de fala”. Dona Teresa põe a
mão  no  bolso  e  tira  um  pequeno  dinossauro  de  plástico,  oferecendo-o  à  criança.  Ele  agarra  o
dinossauro  e  sai  correndo  para  reencontrar  um  grupo  de  alunos  que,  minutos  antes,  estavam
discutindo. Com a ajuda do bastão de fala, os pequenos discutem suas diferenças e encontram uma
solução com a qual todos concordam.

...

Em  Minnesota,  legisladores,  analistas  de  políticas  públicas,  administradores
governamentais  e  agentes  da  vara  da  infância  e  adolescência  estão  sentados  com adolescentes
infratores a fim de discutir a política estadual para menores infratores daquele estado. Quando o
bastão da fala vai passando em volta da mesa, cada pessoa tem igual oportunidade de ouvir e expor
sua perspectiva. Todos escutam atentamente a pessoa que está falando. Depois de escutar e discutir
cuidadosamente, cada mesa chega a uma posição de consenso no tocante ao item em discussão.
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...

Num bairro de uma pequena cidade do interior, um adolescente e sua mãe integram um
Círculo junto com uma dúzia de membros da comunidade e profissionais do judiciário, incluindo um
promotor e um advogado de defesa fornecido pelo estado. O grupo se levanta e dá as mãos como
mostra de gratidão pela oportunidade de reunirem-se como comunidade para oferecer apoio a esse
adolescente e sua família. O bastão de fala vai passando e as pessoas se apresentam. Cada um dá
boas-vindas ao jovem e sua mãe.

Na segunda volta do bastão os participantes do Círculo perguntam ao jovem sobre seu
progresso  na escola,  seu  comportamento em casa em casa e  seus  interesses.  Dois  membros  do
Círculo visitaram sua escola e se ofereceram para ajudá-lo a recuperar-se nas matérias acadêmicas. A
mãe do jovem expressa sua preocupação, pois acha que ele está saindo de casa sem o consentimento
dela. Fala ainda de seus temores sobre o que pode acontecer quando ele está na rua à noite.

À  medida  que  o  bastão  vai  circulando  entre  os  presentes,  eles  partilham  os  menos  e
ansiedades de sua própria adolescência. No diálogo com o jovem, expressam seu interesse e cuidado,
mas também suas expectativas em relação à frequência a escola, lições de casa, e permissão da mãe
para sair de casa.

Tanto  o  jovem  como  a  mãe  reagem  calorosamente  às  manifestações  de  apoio  e
preocupação do Círculo. Ambos conseguem ouvir um ao outro melhor através do uso do bastão de
fala, e saem com uma compreensão mais clara das preocupações e frustrações do outro.

O jovem promete que vai respeitar o acordo, e o grupo marca um próximo encontro circular
para verificar seu progresso. O grupo se levanta e dá as mãos para celebrar o fechamento de um
trabalho produtivo.

...

Círculos de Construção de Paz como estes, antes descritos, reúnem pessoas que se tratam
como  iguais  e  mantêm  trocas  honestas  sobre  questões  difíceis  e  experiências  dolorosas,  num
ambiente de respeito e atenção amorosa para com todos. Esses círculos estão sendo realizados em
contextos cada vez mais variados, oferecendo espaços onde as pessoas com visões muito divergentes
podem se reunir para falar francamente sobre conflito, dor e raiva, e sair se sentindo bem em ralação
a si mesmas e aos outros.

A filosofia subjacente aos Círculos reconhece que todos precisam de ajuda e que, ajudando
os  outros,  estamos  ao  mesmo  tempo,  ajudando  a  nós  mesmos.  Os  participantes  do  Círculo  se
beneficiam da sabedoria coletiva de todos. Seus integrantes não estão divididos em provedores e
recebedores.  Os  Círculos  recebem o  aporte  da  experiência  de  vida  e  sabedoria  do  conjunto  de
participantes,  gerando  assim  uma  nova  compreensão  do  problema  e  possibilidades  inéditas  de
solução.

Os  Círculos  de  Construção  de  Paz  reúnem  a  antiga  sabedoria  comunitária  e  o  valor
contemporâneo do respeito pelos dons, necessidade e diferenças individuais num processo que:

 Respeita a presença e dignidade de cada participante;

 Valoriza as contribuições de todos os participantes;

 Salienta a conexão entre todas as coisas;

Oferece apoio par expressão emocional e espiritual;

 Dá voz igual para todos.

SOBRE ESTE LIVRO

A presente obra é uma visão geral dos Círculos de Construção e Paz e foi concebida para
familiarizar os leitores com a natureza do processo, a filosofia que o embasa e os modos de aplicação

21



dos Círculos. Não se trata de uma descrição detalhada do processo nem de uma explicação sobre
como conduzir os Círculos.

Descreveremos  como  conduzir  um  Círculo  de  Diálogo  simples  mas  tal  explicação  não
constitui  preparação  suficiente  para  liderar  Círculos  mais  complexos.  Para  ser  facilitador  de  um
Círculo é preciso muito mais que arrumar as cadeiras em roda. Recomenda-se que os facilitadores
passem por um treinamento antes de conduzirem um Círculo envolvendo circunstancias de conflito,
emoções fortes ou situações de vitimização.

CONTEXTO HISTÓRICO

Os  Círculos  de  Construção  de  Paz  descendem diretamente  dos  tradicionais  Círculos  de
Diálogo  comuns  aos  povos  indígenas  da  América  do  Norte.  Reunir-se  numa  roda  para  discutir
questões comunitárias importantes e algo que faz parte das raízes tribais da maioria dos povos. Essas
práticas ainda são cultivadas entre povos indígenas do mundo todos e temos em relação a eles uma
imensa dívida de gratidão, pois mantiveram vivas práticas que vieram a ser fonte de sabedoria e
inspiração  para  nossas  culturas  ocidentais  modernas.  Por  mais  de  30  anos,  na  sociedade
contemporânea  em  geral,  longe  dos  olhares  da  maioria,  os  Círculos  vêm  sendo  praticados  em
pequenos  grupos  de  pessoas  não  indígenas.  Em  especial  grupos  de  mulheres  vêm  utilizando
amplamente os processos circulares formais principalmente no contexto de partilha de experiências
pessoais dentro de uma comunidade de apoio. Alguns indivíduos levaram a experiência dos Círculos
Pessoais para contextos públicos, mas o esforço sistemático para utilizá-lo em processos públicos
contemporâneos, como na justiça criminal, é algo relativamente novo e partiu do trabalho iniciado
em Yukon, Canadá, no início da década de 1990.

Visão Geral dos Círculos

Um Círculo de Construção de Paz é uma forma de reunir as pessoas de modo que:

 Todos sejam respeitados;

 Todos tenham igual oportunidade de falar sem serem interrompidos;

Os participantes se expliquem contando sua história;

 Todos são iguais. Ninguém é mais importante que o outro;

 Aspectos emocionais e espirituais da experiência individual são acolhidos.

Os Círculos de Construção de Paz são úteis quando duas ou mais pessoas:

 Precisam tomar decisões conjuntas;

 Discordam;

 Precisam tratar de uma experiência que resultou em danos para alguém;

Querem trabalhar em conjunto como uma equipe;

 Desejam celebrar;

Querem partilhar dificuldades;

 Desejam aprender uns com os outros.
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O Círculo de Construção de Paz é forte o suficiente para conter:

 Raiva

 Frustração

 Alegria

 Dor

 Verdade

 Conflito

 Visões de mundo diferentes

 Sentimentos fortes

 Silêncio

 Paradoxos

Este livro é sobre processos em círculo originados no contexto público, ou seja,
Círculos  utilizados  mais  no  contexto  de  construção  do  senso  comunitário  do  que  o  de
desenvolvimento pessoal, muito embora todos os círculos eficazes acabem levando ao engajamento
pessoal dos envolvidos, ligando-os de modo profundo e pessoal e, portanto, contribuindo para seu
desenvolvimento pessoal. Nos Estados Unidos os Círculos de Construção de Paz foram introduzidos
com a filosofia da justiça restaurativa, que inclui todos os envolvidos (as vítimas de um crime, os
perpetradores, e a comunidade) num processo de compreensão dos danos e criação de estratégias
para reparação dos mesmos.

O processo em Círculos de Construção de Paz começou nos Estados Unidos dentro
do escopo da justiça criminal do estado de Minnesota. Oferecia-se um caminho para incluir as vítimas
de um crime, seus perpetradores e a comunidade numa parceria com o poder judiciário, a fim de
determinar a reação mais eficaz a um crime para promover o bem-estar e a segurança de todos. Os
objetivos do Círculo incluem: desenvolver um sistema de apoio àqueles vitimados pelo crime, decidir
a  sentença  a  ser  cumprida  pelos  ofensores,  ajuda-los  a  cumprir  as  obrigações  determinadas  e
fortalecer a comunidade a fim de evitar crimes futuros.

Hoje comunidades rurais, suburbanas e urbanas estão utilizando o processo em
casos de crime envolvendo adultos e adolescentes. Os Círculos acontecem em uma ampla gama de
cultural  de  comunidades,  incluindo  afrodescendentes,  euro-americanas,  asiáticas,  latinas,
cambojanas e de índios norte-americanos. 

Embora  os  Círculos  tenham  começado  no  contexto  das  varas  criminais  e  das
audiências de sentenciamento, os oficiais  de condicional encontraram novas aplicações para essa
abordagem dentro do sistema judiciário. Profissionais inovadores começaram a usar os círculos para
facilitar  a  integração  e  egressos  da  prisão,  e  também  para  aumentar  a  eficácia  da  supervisão
comunitária sobre as pessoas em liberdade condicional. 

Os  Círculos  em  Minnesota  surgiram  no  contexto  da  justiça  criminal  mas  logo
começaram  a  ser  utilizados  em  outros  contextos.  Voluntários  que  trabalhavam  nos  círculos
restaurativos logo viram que o processo seria útil em muitas situações não relacionadas ao crime, e
levaram os Círculos  para  as  escolas,  locais  de  trabalho,  assistência social,  igrejas,  associações de
bairro e famílias.

A disseminação dos Círculos de Construção de Paz foi espontânea e orgânica e as
sementes se espalharam de um lugar par o outro muito mais pelo interesse e compromisso individual
das pessoas do que devido a planejamento estratégico e implementação organizada.
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