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RESUMO

Repensar estruturas implica em reconhecer que a conjuntura posta tem falhado em suas finalidades.
O olhar do Estado para o conflito e o insucesso do sistema de justiça em seus diversos níveis
(policial, legislativo, judiciário) tem levado a sociedade contemporânea a buscar outros caminhos que
a respostam, de forma célere e efetiva, e que a atenda minimamente em suas necessidades.
Inclusive, o fazer justiça ‘‘com as próprias mãos’’ tem sido uma via recorrida por essa sociedade
descrente de mudanças. Nessa perspectiva, o artigo ora apresentado objetiva compreender a
contribuição da justiça restaurativa como alternativa para a pacificação da sociedade.

Palavras-chave: Violência. Justiça Restaurativa. Mediação de Conflitos.

ABSTRACT

Rethinking structures implies recognizing that the setback has failed in its aims. The State&39;s view
of the conflict and the failure of the justice system at its various levels (police, legislature, judiciary) has
led contemporary society to seek other ways to respond in a fast and effective way, and to your needs.
In fact, doing justice "with one&39;s own hands" has been a path taken by this unbelieving society of
change. From this perspective, the present article aims to understand the contribution of restorative
justice as an alternative for the pacification of society.

Keywords: Violence. Restorative Justice. Conflict Mediation.

RESUMEN

Repensar estructuras implica reconocer que la coyuntura puesta ha fallado en sus propósitos. La
mirada del Estado hacia el conflicto y el fracaso del sistema de justicia en sus diversos niveles
(policía, legislativa, judicial) ha llevado a la sociedad contemporánea a buscar otros caminos que la
respondan, de forma rápida y efectiva, y que la atienda mínimamente sus necesidades. Incluso, el
hacer justicia &39;&39; con las propias manos &39;&39; ha sido una vía recurrida por esa sociedad
descrente de cambios. En esta perspectiva, el artículo presentado tiene como objetivo comprender la
contribución de la justicia restaurativa como alternativa para la pacificación de la sociedad.

Palabras clave: Violencia. Justicia Restaurativa. Mediación de Conflictos.

1 INTRODUÇÃO

As tentativas conhecidas de solução para o problema da crescente violência têm priorizado
abordagens e estratégias fundamentadas em um viés punitivo e delitivo. A justiça restaurativa, ao
contrário, tem sugerido alternativas alicerçadas em uma perspectiva preventiva e centrada nas
relações interpessoais.

No Brasil, a desconfiança da sociedade para com o poder público aumenta a valorização dos
mecanismos violentos e privados de solução de conflitos. A diluição dos laços de solidariedade faz
prevalecer códigos privados de comportamento; o que, no âmbito da segurança conduzirá a uma
preferência por buscar “uma resolução pessoal ao lidar com as transgressões e ofensas criminais
diversas ou mesmo abandonar a possibilidade de uma resolução legal” (LANIADO, 2000, p. 103).

Nesse sentido, opções alternativas à justiça tradicional tem sido um escape dentro de um contexto de
insucesso e incertezas que o País tem enfrentado.
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A temática da justiça restaurativa, com enfoque na mediação de conflitos tem ocupado uma posição
de grande relevância e atualidade, pois está no cerne do debate contemporâneo no Brasil, uma vez
que se trata de uma nova perspectiva a implantação de políticas públicas de caráter cada vez mais
preventivo.

Isso porque as demandas sociais contemporâneas e toda sua complexidade têm apontado a
necessidade de se desenhar políticas públicas que tratem o problema da criminalidade e da violência
de forma intersetorial e holística.

Considerando esse contexto social e suas peculiaridades, a justiça restaurativa vem anunciar um
novo modelo de justiça pautado em princípios e conceitos diferenciados, que visam à atuação
conjunta dos envolvidos na restauração do dano causado, por intermédio de um facilitador. Trata-se
de importante diretriz do Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça.

Diante desse novo paradigma, torna-se interessante o estudo de ações e políticas que tem como
referência a mediação como forma de resolução de conflitos.

Por isso falar-se em ideias essenciais que foram desenvolvidas ao longo deste artigo: justiça
restaurativa como ferramenta para a construção de resultados positivos e prevenção da violência e
criminalidade, tendo em vista que a prevenção, em seu sentido lato sensu, diz respeito à prevenção
da escalada da violência; prevenção no sentido de buscar alternativas que melhor atendam às partes,
através da mediação, evitando o abarrotamento do Poder Judiciário e estimulando a resolução dos
problemas e o bom convívio entre os envolvidos, dentre outras formas.

Nessa direção, o presente artigo objetiva compreender a contribuição da justiça restaurativa como
alternativa para a pacificação da sociedade.

A investigação científica quanto ao objeto de estudo desta pesquisa envolve o aprofundamento em
um tema muito relevante e atual no Brasil, qual seja o estudo de um novo paradigma de justiça,
calcado em fundamentos e princípios opostos aos da justiça retributiva.

Trata-se da Justiça Restaurativa, que nasce justamente do reconhecimento da insuficiência do
modelo posto para resolução dos conflitos que permeiam a sociedade contemporânea. Tal justiça
baseia-se em “uma nova maneira de se fazer justiça, lançando um novo olhar sobre a infração, que
busca lidar com o conflito, por meio de uma ética, baseada no diálogo, na inclusão e na
responsabilidade social, com grande potencial transformador” (PRUDENTE e SABADELL, 2008, p.
50).

Assim, foi imprescindível o estudo das origens da justiça restaurativa, seus princípios, características,
tendências e diferenças ao modelo retributivo.

Corroborando para esse fim, foram utilizados diversos artigos científicos que estudam a justiça
restaurativa, como a vasta biblioteca online do Programa “Justiça para o século 21”, o qual dispõe de
diversos artigos sobre o tema; ainda a Coletânea de Artigos do Ministério da Justiça e o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD específica sobre justiça restaurativa
(SLAKMON, 2005).

Ainda, é mister destacar a relevância de autores que se aprofundaram nesta temática e dela
escrevem com propriedade, corroborando sobremaneira para a construção científica da presente
pesquisa, alguns deles como Howard Zehr (2008) cuja obra intitulada Trocando as Lentes – Um novo
foco sobre crime e a justiça é tida por estudiosos da área como marco inicial do estudo da Justiça
Restaurativa, a qual nasceu em 1990 sua primeira edição, momento em que o debate sobre tais
temáticas eram insipientes.

Outra fonte de suma importância foi a Resolução 2002/12 da Organização das Nações Unidas –
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ONU, que institui “princípios básicos para utilização de programas de justiça restaurativa em matéria
criminal”, incentivando o uso e disseminação de práticas restaurativas na resolução de conflitos, bem
como o investimento em pesquisa, capacitação e outros programas atinentes ao tema, exatamente o
caso do Programa Acorde.

Nesse contexto, a mediação surge como um dos instrumentos que efetivam esse novo modelo de
justiça restaurativa, à medida que na mediação é afastada a presente cultura da justiça estritamente
adversa e formal que muito mais alimenta conflitos do que os resolve. Daí a escolha em utilizar a obra
“Mediação de conflitos – pacificando e prevenindo à violência” (MUSZKAY, 2003), pois bem expõe as
autoras a respeito da mediação como alternativa à cidadania e à justiça.

Ainda, foram desenvolvidos aspectos fundamentais da mediação como seus princípios –
voluntariedade, não competitividade, autonomia das partes, informalidade, confidencialidade,
participação de terceiro imparcial; os objetivos da mediação de conflitos, como: facilitar o diálogo,
manter a qualidade relacional dos envolvidos, solucionar e prevenir conflitos, incluir socialmente e
promover a paz social, à medida que busca prevenir a escalada da violência; bem como as etapas do
processo de mediação.

A presente pesquisa consistiu numa revisão bibliográfica. No tocante aos métodos de procedimento,
os quais dizem respeito às etapas mais concretas da investigação, o corpo deste trabalho fora
composto principalmente pelo método histórico, o qual subsidiou a breve investigação histórica da
mediação e da justiça restaurativa no contexto brasileiro.

Quanto às técnicas de pesquisa fora utilizada pesquisa bibliográfica quantos aos temas de justiça
restaurativa, mediação e prevenção.

2 AS BASES DESSE NOVO FUNDAMENTO: JUSTIÇA RESTAURATIVA, PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS E LEGITIMIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Segundo Marcos Rolim (2012, p.236), “o pesquisador Albert Eglash é apontado como o primeiro a ter
empregado a expressão ‘Justiça Restaurativa’ em um texto de 1977 intitulado ‘Beyond Restitution:
Creative Restitution’ (Além da reparação: reparação criativa).”.

Com forte influência das práticas oriundas das comunidades indígenas, as primeiras experiências
modernas de justiça restaurativa surgiram na década de 70, na América do Norte, Canadá e Nova
Zelândia. Senão vejamos:

Na América do Norte, os movimentos descarcerizantes, da década de 70, e a
utilização da diversion, compõe essa malha de tendências e,
cronologicamente, talvez possam ser considerados, como embriões da justiça
restaurativa. As práticas restaurativas ressurgiram com as primeiras
experiências contemporâneas em 1974, no Canadá [2], onde ocorreu o
primeiro programa de victim-offender mediation (vom), quando dois acusados
de vandalismo, encontraram-se com suas vítimas e estabeleceram pactos de
restituição. A Nova Zelândia [3], em 1989, pioneiramente, introduziu o modelo
restaurativo na legislação infanto-juvenil, com a edição do children, Young
persons and their families act. (PRUDENTE e SABADELL, 2008, p. 55)

No Brasil, os pioneiros no que toca à justiça restaurativa foram os municípios de São Caetano do Sul
(SP) [4], Brasília (DF) [5] e Porto Alegre (RS) [6], os quais, através do Projeto “Promovendo Práticas
Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro” tiveram as primeiras experiências pilotos no país.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/aperfeicoando_a_justica_para_resolver_conflitos_a_mediacao_de_con.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Apesar de possuir influências/raízes históricas em práticas antigas, trata-se de novo paradigma e por
isso os autores que escrevem acerca do tema são unânimes em afirmar que o conceito de Justiça
Restaurativa encontra-se em construção, inconcluso, em desenvolvimento.

Howard Zehr (2008, p. 169), em sua importante obra intitulada Trocando as Lentes: um novo foco
sobre o crime e a justiça afirma que “nossos fracassos são indicações negativas mostrando a
necessidade de mudança, mas há indicações positivas que apontam o ruma a seguir. (...) Talvez
essas indicações sirvam como elemento para construir uma nova lente.”. Acrescenta, ainda, “Sim,
uma nova lente. Mas, e um novo paradigma Um paradigma é mais do que uma forma de ver ou uma
perspectiva. Exige uma teoria muito bem articulada, combinada a uma sólida gramática e uma física
de aplicação – além de certo grau de consenso.”. Após, deixa claro seu posicionamento “Não creio
que tenhamos chegado a esse ponto ainda. (...) Um objetivo mais realista para nosso estágio seria o
de visões alternativas fundamentadas em princípios e experiências, e que possam guiar nossa busca
de soluções à crise atual.”.

Partindo dessa breve contextualização, é mister destacar que diversos autores referem-se à justiça
restaurativa como ideal, paradigma, modelo, lente, trazendo com isso a percepção de que a mesma
consiste em um conjunto de princípios e processos que formam um todo harmônico e estruturado a
respeito da ideia de justiça restaurativa. Sendo assim, pode-se dizer que

A Justiça Restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, em que a
vítima e o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da
comunidade afetados pelo crime, como sujeitos centrais, participam coletiva e
ativamente na construção de soluções para a cura das feridas, dos traumas e
perdas causados pelo crime.

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 jurídico, intervindo um ou mais mediadores ou
facilitadores, e podendo ser utilizadas técnicas de mediação, conciliação ou
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. (PINTO, 2005, p.20)

Ainda, contribuem para a formação desse paradigma, a Organização das Nações Unidas, que desde
o início do debate sobre práticas restaurativas vem desempenhando um papel importante na
solidificação destas ideias em nível de orientação internacional. Embrionariamente em 1999, a ONU
lançou a Resolução de nº 26 intitulada Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Mediação e
Justiça Restaurativa na Justiça Criminal. No ano seguinte veio a Resolução de nº 14 denominada
Princípios Básicos para a utilização de Programas Restaurativos em Matérias Criminais. E em 2002 a
Resolução de nº 12 – Princípios Básicos para Utilização de Programas de Justiça Restaurativa em
Matéria Criminal, a qual define terminologias importantes, dão diretrizes quanto à utilização, operação
e desenvolvimento contínuo de Programas de Justiça Restaurativa, valendo destacar os seguintes
conceitos:

Programa de Justiça Restaurativa significa qualquer programa que use
processos restaurativos e objetive atingir resultados restaurativos.

Processo restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima e o
ofensor, e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da
comunidade afetados por um crime, participam ativamente na resolução das
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questões oriundas do crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. Os
processos restaurativos podem incluir a mediação, a conciliação, a reunião
familiar ou comunitária (conferencing) e círculos decisórios (sentencing
circles). (ONU, 2002, p. 3) (Grifo nosso)

O ponto em que emerge a necessidade de uma mudança de olhar é o reconhecimento de um cenário
de ineficiência do sistema de justiça convencional, denominado retributivo, que se preocupa em
resolver processos e não conflitos, e por consequência alimentam o sentimento de impunidade, à
medida que as partes são coadjuvantes em seus papeis, não participam ativamente do processo e
não têm suas reais necessidades satisfeitas.

Ou seja, a resolução, muitas vezes, é do ponto de vista processual e está muito longe de atingir a
satisfação dos interesses que originaram a ação.

A partir desse reconhecimento, vale pontuar algumas características essenciais compartilhadas por
Pinto (2005), Azevedo (2005), Prudente e Sabadell (2008) que constituem a Justiça Restaurativa, tais
como: a mudança de posição das partes no processo, assumindo agora uma postura de
protagonistas; uma abordagem focada na não culpabilização e sim na responsabilização; um senso
de comunidade preponderante; a essência do diálogo resgatada; o empoderamento da vítima, que se
torna capaz de dialogar com o fim de resolver o conflito, deixando claro a dor sofrida e os prejuízos
causados; a percepção, reflexão e conscientização dos danos causados por parte do autor do
fato/ofensor, o que o leva à real responsabilização; um processo colaborativo e voluntário; o
reestabelecimento das relações pessoais e sociais; uma ótica não adversal; por fim e não menos
importante, um olhar prospectivo, voltado à compromissos futuros.

Nesse ínterim, cumpre expor as principais diferenças entre os paradigmas em estudo, a fim de tornar,
ainda mais evidente, suas distinções. Para isso, serão utilizados os concisos e relevantes quadros
adaptados da doutrina de Renato Sócrates Gomes Pinto (2005), os quais bem resumem as ideias
contrapostas:

TABELA 1 – QUADRO COMPARATIVO/TIPOS DE JUSTIÇA

(continua)

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA
VALORES
Conceito normativo de Crime – ato contra a
sociedade representada pelo Estado

Conceito realístico de Crime – Ato que
traumatiza a vítima, causando-lhe danos

Primado do Interesse Público (Sociedade
representada pelo Estado, o Centro) –
Monopólio estatal da Justiça Criminal

Primado do Interesse das Pessoas Envolvidas e
Comunidade – Justiça Criminal participativa

Processo Decisório a cargo de autoridades
(Polícia, Delegado, Promotor, Juiz e
profissionais do Direito)

Processo Decisório compartilhado com
pessoas envolvidas (vítima, infrator e
comunidade)

Culpabilidade Individual voltada para o
passado

Responsabilidade, pela restauração, numa
dimensão social, compartilhada coletivamente
e voltada para o futuro

Uso Dogmático do Direito Penal Positivo Uso Crítico e Alternativo do Direito

Indiferença do Estado quanto às necessidades
do infrator, vítima e comunidade afetados -
desconexão

Comprometimento com a inclusão e Justiça
Social gerando conexões
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Mono-cultural e excludente Culturalmente flexível (respeito à diferença,
tolerância)

PROCEDIMENTOS
Ritual Solene e Público Comunitário, com as pessoas envolvidas
Indisponibilidade da Ação Penal Princípio da Oportunidade
Contencioso e contraditório Voluntário e Colaborativo
Linguagem, normas e procedimentos formais e
complexos - garantias Procedimento informal

Atores principais – autoridades (representando
o Estado e profissionais do Direito)

Atores principais – vítimas, infratores, pessoas
da comunidade, ONGs

RESULTADOS
Prevenção Geral e Especial Abordagem do crime e suas consequências

- Foco no infrator para intimidar e punir -Foco nas relações entre as partes para
restaurar

(conclusão)

Penalização

Penas privativas de liberdade, restritivas de
direitos, multa

Estigmatização

Pedido de Desculpas, Reparação, restituição,
prestação de serviços comunitários

Reparação do trauma moral e dos Prejuízos
Emocionais – Restauração

Tutela Penal de Bens e Interesses, com a
Punição do Infrator e Proteção da Sociedade

Resulta na assunção de responsabilidade por
parte do infrator

Penas desarrazoadas e desproporcionais em
regime carcerário desumano, cruel, degradante
e criminológico – ou – penas alternativas

Proporcionalidade e Razoabilidade das
Obrigações Assumidas no Acordo

Vítima e Infrator isolado, desamparados e
desintegrados. Ressocialização Secundária

Reintegração do Infrator e da Vítima
Prioritárias

Adaptado de Pinto (2005).

Pensando sobre a legitimidade do paradigma da justiça restaurativa na esfera jurídica brasileira,
tem-se que:

O modelo restaurativo é perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico
brasileiro, em que pese ainda vigorar, em nosso direito processual penal, o
princípio da indisponibilidade e da obrigatoriedade da ação penal pública.

Mas com as inovações da Constituição de 1988 e o advento, principalmente,
da Lei 9.099/95, abre-se uma pequena janela, no sistema jurídico do Brasil, ao
princípio da oportunidade, permitindo certa acomodação sistêmica do modelo
restaurativo em nosso país, mesmo sem mudança legislativa. (PINTO, 2005,
p. 29)

É importante pontuar que essa linha teórica trata a Justiça Restaurativa de forma a superar algumas
barreiras que Pinto (2005) bem menciona em seus ensinamentos, referindo-se às resistências que
este paradigma enfrenta, principalmente por parte dos operadores do Direito, que se alienam à
perspectiva de um Direito imutável, “sob o argumento – equivocado – de que ele desvia-se do devido
processo legal, das garantias constitucionais e produz uma séria erosão no Direito Penal codificado.”.
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Todavia, contrapondo-se a estas ideias, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso
XXXV trata do direito fundamental ao acesso à Justiça, que conforme a Resolução nº 225/2016 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “além de vertente formal perante os órgãos judiciários, implica o
acesso a soluções efetivas de conflitos por intermédio de uma ordem jurídica justa e
compreende o uso de meios consensuais, voluntários e mais adequados a alcançar a
pacificação de disputa” (Grifo nosso).

Aliado à interpretação ampliativa deste direito fundamental, tem-se o princípio da adaptabilidade, o
qual trata o sistema em sua característica pluriprocessual, ou seja, no dizer de Azevedo (2005, p. 138)
“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.”, visando,
assim, maior eficiência quanto à aplicação dos mecanismos de resolução de conflitos.

Azevedo (2005, p. 139) aponta dois fatores que intensificam essa busca por soluções alternativas, ou
como preferem alguns autores, complementares, são eles: a real percepção de que o Estado tem
falhado em sua missão pacificadora através de fatores como “a sobrecarga dos tribunais, as elevadas
despesas com os litígios e o excessivo formalismo processual”; e o outro ponto trata-se do objetivo do
Estado em eliminar conflitos de forma justa, implicando no “abandono de fórmulas exclusivamente
positivadas” e, por conseguinte, a implementação de mecanismos paraprocessuais ou
metaprocessuais que atinjam os escopos pretendidos.

Tal ideia é reforçada através do art. 1º, §2º da Resolução 225/2016 do CNJ, que aduz:

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. (Grifo nosso).

E mais, com o advento da Lei 9.099/95, a qual dentre suas finalidade, regulamenta os Juizados
Especiais Criminais [7], trouxe à sistemática brasileira possibilidades restaurativas ao Ordenamento
Jurídico [8], mesmo sem mudança legislativa. Isto porque os institutos presentes nesta lei como a
composição civil, a suspensão condicional do processo e a transação penal, se interpretados nos
termos do artigo 5ª da Lei de Introdução ao Código Civil [9], “são normas permissivas e que legitimam
a ilação de que esse procedimento pode ser encaminhado a um Núcleo de Justiça Restaurativa.”,
segundo Pinto (2005, p. 30).

Pactua desse entendimento o Conselho Nacional de Justiça, expresso de forma clara na Resolução
225/2016:

CONSIDERANDO que os arts. 72, 77 e 89 da Lei 9.099/1995 permitem a
homologação dos acordos celebrados nos procedimentos próprios quando
regidos sob os fundamentos da Justiça Restaurativa, como a composição civil,
a transação penal ou a condição de suspensão condicional do processo de
natureza criminal que tramitam perante os Juizados Especiais Criminais ou
nos Juízos Criminais.

A ideia de um novo olhar (holístico e sistêmico) para o tratamento do conflito permite, e não somente
isso, anuncia um modelo que deve ser em sua essência operado em rede. Ou seja, esse novo olhar
para a vítima, ofensor e comunidade deve se estender a uma atuação pautada em “íntima conexão
com a rede social de assistência, com apoio dos órgãos governamentais, das empresas e das
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organizações não governamentais”, a fim de operar os encaminhamentos necessários ao apoio e
efetivação do acordo restaurativo.

3 A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COMO INSTRUMENTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

Superado essas questões, é necessário, nesse momento, pensar a mediação como instrumento de
aplicação e efetivação dos ideais de justiça restaurativa.

A Justiça Restaurativa se efetiva mediante diversos processos. Azevedo (2005, p. 141) cita a
mediação vítima-ofensor (MVO) e também “a conferência (conferencing), as câmaras restaurativas
(restorative conferences), os círculos de pacificação (peacemaking circles), os círculos decisórios
(sentencing circles), a restituição (restitution).”. Já para Paz (2005) a execução das respostas
restaurativas se dá através de três processos: mediação entre a vítima e o infrator; Encontro ou
Reunião de Família ou Grupo Comunitário; e Tratado de Paz ou Grupos de Sentença.

O processo que é objeto de estudo neste trabalho é a espécie denominada mediação vítima-ofensor
(MVO), também conhecida como Mediação Penal, utilizado na esfera penal e pertencente ao gênero
autocompositivo denominado de ‘mediação’, segundo Azevedo (2005).

Pelo gênero mediação, Paz (2005, p.131) conceitua que “a mediação penal consistirá na busca, com
a intervenção de um terceiro, de uma solução, negociada livremente entre as partes, para um conflito
nascido de uma infração penal, no marco de um processo voluntário, informal e confidencial.”.

A Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, que dispõe sobre a mediação de conflitos, assim a conceitua
em seu artigo 1º, parágrafo único: “Considera-se mediação a atividade técnica exercida por um
terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a
identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.”. Com isso, o poder decisório é
mantido com as partes em conflito, que serão auxiliadas pelo mediador, através da utilização de
técnicas de comunicação, na tomada de decisões.

No que toca à espécie mediação vítima-ofensor (MVO) essa consiste na mediação aplicada ao âmbito
penal. Logo, suas características muito se assemelham às do gênero mediação, possuindo aquelas
que as diferenciam. O juiz Asiel Henrique de Sousa (2014), do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios (TJDFT) em entrevista [10] traz o conceito de MVO: “consiste basicamente em
colocá-los em um mesmo ambiente guardado de segurança jurídica e física, com o objetivo de que se
busque ali acordo que implique a resolução de outras dimensões do problema que não apenas a
punição”.

Neste tipo de mediação, os papéis vítima e ofensor devem ser incontroversos, não entrando no cerne
do processo a questão de culpa e inocência. E outro ponto de fundamental relevância trata-se do seu
escopo. A mediação vítima-ofensor não é direcionada ao acordo, este não é um fim da mediação,
mas tão somente uma consequência de todo processo de mediação, evidenciando que este tipo de
mediação, segundo Azevedo (2005, p. 142), “direciona-se preponderantemente a estabelecer um
diálogo efetivo entre vítima e ofensor com ênfase em restauração da vítima, responsabilização do
ofensor e recuperação das perdas morais, patrimoniais e afetivas.”.

A Lei 13.140/2015 traz expressamente os princípios que devem orientar a mediação. São eles
“imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da
vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé”.

Tais princípios caracterizam e constituem o processo de mediação. Destaca-se quanto a tais
princípios que a mediação só acontece com a mútua aceitação, ou seja, a aceitação de ambas as
partes, que deve permanecer durante todo o processo, sob pena do não prosseguimento do mesmo

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/aperfeicoando_a_justica_para_resolver_conflitos_a_mediacao_de_con.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



(princípio da voluntariedade).

O princípio da não-adversidade diz respeito à própria essência da mediação, tendo em vista que na
mediação o olhar para o conflito é positivo e colaborativo, com vistas à construção de sua solução,
construção essa de responsabilidade das partes (princípio da autonomia das partes), sendo o
mediador um facilitador, que estimula o diálogo entre os interessados.

O princípio da informalidade remete ao olhar restaurativo, que foge de padrões engessados e
burocráticos, se atendo a uma metodologia pautada nas diretrizes e técnicas do ciclo mediador.

O caráter transformativo da mediação vítima-ofensor tem o foco no reestabelecimento das relações,
sendo o acordo consequência desse fim; tal característica também se relaciona ao princípio da
informalidade visto à medida que as partes chegam a um consenso, elas mesmas decidem se o
acordo será escrito ou não escrito.

Outros princípios importantes na prática da mediação são os princípios da não-competitividade, da
autonomia das partes e da participação de terceiro imparcial. Todos estes se relacionam. A forma
como deve ser conduzida uma sessão de mediação demonstra que apesar da existência do conflito
(que normalmente não é apenas um, e sim vários), aquele ambiente é seguro para mediá-lo (o
conflito), as partes são livres para falar, respeitando os limites de cada uma, um ambiente seguro,
sigiloso, sem competição, de maneira positiva e colaborativa.

Na análise da bibliografia sobre o assunto resta claro ainda o uso de uma linguagem própria e técnica,
que reflete ainda tais princípios em expressões usadas pelos mediadores como “o que te motivou a
prestar o Boletim de Ocorrência”, “como o (a) senhor (a) se sente”, “deixe ver se eu entendi”, “me
deixe refazer a pergunta”, “o que o (a) senhor (a) deseja”. Tal linguagem se mostra diferenciada na
sessão de mediação.

Esse ambiente leva à efetivação de outro princípio – a autonomia das partes. Os mediadores em
momento algum devem sugerir decisões às partes, eles devem atuar como facilitadores, usando as
técnicas em prol de estabelecer um espaço propício ao diálogo e através de perguntas neutras
oportunizarem/auxiliarem as partes a se expressarem.

Outro momento importante de estudo atinente às sessões de mediação é o da Prospecção para o
Futuro. Após a discussão dos conflitos, a exposição de sentimentos, o diálogo entre as partes, chega
o momento de saber o que é necessário, o que as partes desejam para o futuro, momento em que se
finaliza o acordo, com pedido de ambas as partes, caso haja. Aqui, vê-se claramente o princípio da
autonomia das partes, pois essas são capacitadas a propor obrigações que farão e/ou que desejarão
que o outro faça para estabelecer a paz.

E por fim, quanto à aplicação dos princípios percebe-se o quanto é relevante a capacitação dos
mediadores. Não se trata de mediação intuitiva, mas sim baseada em técnicas e isso faz toda a
diferença nas sessões. A imparcialidade do mediador e seu conhecimento aplicado realmente
facilitam o diálogo e colaboram para os fins pretendidos na mediação.

Assim, quando se adentra ao processo de mediação fica evidente a harmonia e pertinência que há
com o paradigma da Justiça Restaurativa. Um novo olhar que traz benefícios para a comunidade, que
vem pra ensinar o uso do diálogo como facilitador das relações, como solucionador de conflitos; e
nesta ideia de espiral, também com o fim de prevenir conflitos e promover a paz social, à medida que
se previne a escala da violência.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Justiça Restaurativa, como o próprio nome já propõe, se mostra apta para contribuir à pacificação
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dos conflitos na sociedade contemporânea. À medida que suas seus fundamentos e princípios se
diferenciam das alternativas tradicionais postas, seus resultados se mostram compatíveis com um
novo modelo, um novo paradigma que visa (re) integrar e equilibrar o atendimento às necessidades
da vítima, comunidade e agressor, ambos pertencentes à sociedade.

Tal modelo se expressa no ordenamento jurídico brasileiro na previsão constitucional de acesso à
justiça (art. 5º, inciso XXXV), desenvolvida e ampliada sua compreensão para além da esfera
meramente formal, mas que abarca o uso de meios consensuais e voluntários, como dispõe a
Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça, neste artigo já abordada.

Assim, diante do dinâmico fenômeno da violência e dos conflitos, a justiça restaurativa, através da
mediação de conflitos, vem contribuir sobremaneira para restaurar relações e prevenir a escalada da
violência, tendo em vista que conflitos de menor potencial ofensivo e entre partes que possuem
lações familiares e/ou afetivos as relações são continuadas; utilizando a sistemática, técnicas e
princípios da mediação de conflitos as chances de se obter uma resposta mais eficiente e resolutiva
por parte do Estado, evitando esse ciclo de violência, pacificando essas relações e esses ambientes
são maiores.

Cabe em momentos como esse no cenário brasileiro a vivência do que afirma um dos pensadores
pioneiros sobre Justiça Restaurativa, Howard Zehr (2008), trocarmos as lentes.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/aperfeicoando_a_justica_para_resolver_conflitos_a_mediacao_de_con.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.11-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



REFERÊNCIAS

AZEVEDO, André Gomma de. O componente de mediação vítima-ofensor na justiça restaurativa: uma breve
apresentação de uma inovação epistemológica na autocomposição penal. In: SLAKMON, C.; DE VITTO, R.; GOMES
PINTO, R. (Orgs). Justiça Restaurativa: coletânea de artigos. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005.

BRASIL. Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares como
meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração
pública. Disponível em: . Acesso em: 18 dez. 2017.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. Resolução nº 225 – Dispõe sobre a Política Nacional
de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-admdocumento=3127>. Acesso em: 09 nov. 2017.

LANIADO, Ruthy Nadia. Políticas públicas e desempenho institucional em relação à criminalidade. In:
Organizações e Sociedade. Salvador-BA, v. 7, nº 17, janeiro/abril, 2000. p: 99-111.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Resolução 2002/12 – Princípios básicos para
utilização de programas de justiça restaurativa em matéria criminal. Disponível em: . Acesso em: abr.
2017.

PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é possível no Brasil In: SLAKMON, C.; DE VITTO, R.; GOMES
PINTO, R. (Orgs). Justiça Restaurativa: coletânea de artigos. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005.

PRUDENTE, Neemias Moretti. SABADELL, Ana Lucia. Mudança de paradigma: justiça restaurativa.
Revista jurídica cesumar mestrado. Maringá/PR, v. 8, n. 1, p. 49-62, jan./jun. 2008. ISSN
2176-9184. Disponível em: . Acesso em: abr. 2017.

ROLIM, Marcos. A síndrome da rainha vermelha: policiamento e segurança pública no século XXI.
3. ed. 2ª reimpressão. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

SLAKMON, Catherine. VITTO, Renato Campos Pinto de. e PINTO, Renato Sócrates Gomes. (Org.).
Justiça Restaurativa. Brasília/DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD, 2005.

SOUZA, Rosane Mantilla de. Mediação social: uma experiência de trabalho em comunidade de baixa
renda. In: MUSZKAY, Malvina Ester. (Org.). Mediação de conflitos: pacificando e prevenindo a
violência. São Paulo: Summus, 2003, p. 89-117.

UNGAR JOÃO, Camila. ARRUDA, Eloisa de Sousa. A justiça restaurativa e sua implantação no
Brasil. Revista Defensoria Pública da União. Brasília/DF. n. 7, p 187-210, jan/dez 2014. Disponível
em: . Acesso em: dez. 2017.

ZEHR, Howard. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. Tradução de Tônia Van
Acker. São Paulo: Palas Athena, 2008.

NOTAS

[2] Inspirados pela cultura indígena em cujas práticas se delineavam segundo narra Pinto (2005, p.
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23) da seguinte forma: “os protagonistas que se sentavam em círculo e um papel é passado de mão
em mão, só falando a pessoa que está com esse papel na mão. A reunião se encaminha para um
momento em que todos os participantes convergem na percepção que chegou o momento de se
solucionar o conflito.”.

[3] Já na Nova Zelândia, a influência se dava através das tradições maoris, o que segundo Pinto
(2005) os encontros chamados restorative conferences foram ampliados para incluir a participação de
familiares e pessoas que apoiavam as partes.

[4]“O programa de São Caetano do Sul tem espaço na Vara da Infância e Juventude e dentro de
escolas. A prática restaurativa adotada é o círculo restaurativo, existindo também as chamadas
“cirandas restaurativas” para casos que envolvam menores de doze anos.”. (UNGAR JOÃO e
ARRUDA, 2014, p.203).

[5]“O programa de Brasília, por sua vez, é desenvolvido nos 1º e 2º Juizados Especiais de
Competência Geral do Núcleo Bandeirantes, atuando, portanto, nos casos de competência do Juizado
Especial Criminal, ou seja, no âmbito das infrações de menor potencial ofensivo. Os conflitos, dessa
forma, envolvem adultos. Os casos encaminhados são selecionados por juízes, promotores e equipe
técnica e a modalidade de prática adotada é a da mediação entre a vítima e o ofensor.”. (UNGAR
JOÃO e ARRUDA, 2014, p.203)

[6] O programa de Porto Alegre, finalmente, é desenvolvido na 3ª Vara Regional do Juizado da
Infância e Juventude, responsável pela execução de medidas sócioeducativas, atuando, portanto, em
casos de ocorrência de atos infracionais. Tal programa está inserido no Projeto “Justiça para o Século
XXI”, que foi idealizado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e desde 2005 vem
desenvolvendo um conjunto de iniciativas, a partir da justiça infanto-juvenil, que visam contribuir com
as demais políticas públicas na pacificação de violências envolvendo crianças e adolescentes.”.
(UNGAR JOÃO e ARRUDA, 2014, p.204)

[7] Com previsão constitucional no artigo 98, inciso I.

[8] E aqui se pode citar ainda o instituto da remissão (artigo 126) no Estatuto da Criança e do
Adolescente, e ainda a possibilidade de aplicação do procedimento da Lei 9.099/95 em determinadas
situações do Estatuto do Idoso (artigo 94).

[9] Art. 5º da L.I.C.C – “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum.”

[10] Disponível em:

. Acesso em Dez./2017.
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