


César Barros 

Ante 0 fiasco unanimemente reconhecido da pena privativa de 

l
.b da de (parafraseando Elías Neuman, ninguém pode cobrir com� ' er '

d
" . 6 . , 

I 
dedos de uma mão os sóis desta ev1 enoa , v1s1ve como um escorpiAG 

num prato de leite7), máxime em sua ilusória proposta de ressociafi. 

zação, de reabilitação, além da inaptidão dos modelos hegemónicos 

e autoritários de controle e a notória incapacidade do direito penal 

convencional, de matiz repressivo, de vencer os desafios da criminal� 

dade contemporânea, robustece-se cada vez m ais, no processo pen� 

e na execução da pena, a percepção de que se requer uma mudança 

significativa no paradigma da justiça criminal, com a adoção de novos 

conceitos, de estratégias mais eficazes e legítimas, entre as quais se 
incluem as formas ou vias alternas de punição e de resolução de dis· 

putas (instâncias não judiciais, oficiosas, celebradas por autores como 
Eugenio Raúl Zaffaroni), em especial através de medidas construtivas, 
de consenso, como a conciliação e a mediação, esta última presente 
ao longo da História em diferentes culturas do oriente (China e Japão) 
e do ocidente, e o modo mais manifesto de desenvolvimento do pro
cesso restaurativo, porém sem confundir com este, pois existem casos 
não mediáveis. 

Fazemos referência a uma prática de justiça muito diferente dos 
padrões ordinários da justiça penal, que não se pretende contrapor 
ou substituir, a qual é de corte nitidamente dissuasório, retributivo
punitivo, baseada no excesso de formalismos, na estrita legalidade, e 
uma relação traumática, adversaria!, por vezes hostil (uma cerimôn� 
de degradação, na linguagem de Garfinkel), marcada pelo distancia-

6 NEUMANI Elías E/ Estad o 1 , · . I • • ., _. 
2001 I p. 214. . 

o rena y ,a Pnslon-Muerte. Buenos Aires: Editora Umversl� 

7 Do mesmo autor '!J' t · 1 I 
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menta (um diálogo entre surdos), cujos atares principais são estatais 
polícia, promotor de justiça e juiz já que o delito é visto como 

uma disconformidade autor-Estado, isto é, como uma ofensa contra o 
Estado (a presumida vítima), pondo-se acento na ruptura das leis, na 
violação do bem jurídico tutelado e na culpa do agente, num enfoque 
retroativo, com ênfase no passado, " esquecendo-se que, em sua base, 
há geralmente um conflito humano, gerador de expectativas outras, 
bem distintas, além da mera pretensão punitiva estatal. "8 Mais: igno
rando-se, ut retro, quase por completo a vítima, desprezada em sua 
identidade e humanidade, sem voz na resposta penal, estatal. 

Em verdade, as duas justiças tendem a conviver, como o esclare
ce o juiz Antônio Augusto Cançado Trindade, em seu Voto Arrazoado, 
no Caso do estabelecimento penal Miguel Castro Castro vs. Peru (Inter
pretação da Sentença de Fundo, Reparações e Custas), Sentença de 2 d·e 
agosto de 2008 (Corte lnteramericana de Direitos Humanos): 

11 No passado, a justiça retributiva e a justiça restaurativa têm sido abor

dadas paralelamente, de forma comparti mentalizada. Entretanto, nos úl

timos anos, parece formar-se uma nova tendência, refletida em avanços 

recentes no Direito Penal Internacional (a partir da adoção do Estatuto de 

Roma de 1998), de deixar de contrapor a justiça retributiva (centrada na 

sanção da conduta criminosa) à justiça restaurativa (atenta à situação das 

vítimas e sua reabilitação). Em meu entendimento, a justiça retributiva e 

a justiça restaurativa não se autoexcluem, senão que se complementam. 

Há uma convergência entre a busca da justiça mediante a sanção dos 

responsáveis por violações dos direitos humanos (a justiça retributiva) e a 

busca da reabilitação das vítimas de tais violações (a justiça restaurativa)." 

De igual modo assevera Howard Zehr, considerado um dos pais 
da Justiça Restaurativa, que os dois modelos (punitivo e restaurativo) " . . .  
devem coexistir e complementar-se, pois não há condições de prescindi.r 

8 SANTANA Selma Pereira de. Justiça Restaurativa: A Reparação como Consequência Jurídico
Penal AutÓnoma do Delito. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 201 O, p. XIV. 
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Assim, entendida como um avanço, a Just1ça Restaurat1va ou 

Restitutiva é uma experiência consolidada nos Estados Unidos (onde 

se desenvolve faz mais de 30 anos), no Canadá, na Austrália e na 
Nova Zelândia países anglo-saxões que adotam o common Jaw'o 

(com a exceção de Quebec, que segue o sistema jurídico francês) e 

que expandiram o modelo das Alternative Dispute Resolutions (ADR) 

-, porém incipiente em certas latitudes (enfocada precisamente na 
vítima, cuja dignidade se redescobre e se resgata, e na solução efeti

va e pacífica do conflito, num processo comunicacional caracterizado 

pelo encontro e pela ênfase no futuro), defendida pela ONU, que se 

pronunciou a seu favor na Resolução 12 (Basic Principies on the Use of 
Restorative Justice Programmes in Criminal Matters), de 24 de julho de 

2002, do Conselho Econômico e Social, como todo processo do qual a 
VfTIMA, o delinquente e, quando convenha, quaisquer outras pessoas 

ou membros da comunidade que tenham sido afetados por um delito 
participem, conjunta e ativamente, da resolução de questões derivadas 
do delito, em geral com o apoio de um mediador. 

No Voto supracitado, Antônio Augusto Cançado Trindade, ago
ra Juiz da Corte Internacional de Justiça, afirma: 

"As vítimas não podem cair no esquecimento. Há um dever de memó

ria, como assinalou Primo Levi no século XX, em sua luta tenaz pela 

preservação da memória em honra das vítimas, sobretudo num mundo 
de rápida mutação, um tanto livré au hasard. Inclusive para defender 
a memória como forma de reparação há que acudir à justiça. A 

. . do Cnme. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2007, p. 340. 1 O Este 1nst1tuto que se empr t d. · 
' _  

ega ra 1c1onalmente nos sistemas de common law. "se manifesta 
com a resoluçao dos conflitos · · · · 
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justiça, de Ateneia na Orestiada, impõe-se, para assegurar a devida repa
ração pelos danos sofridos por todas elas, em nossos tempos, as vítimas 
tanto do terrorismo por atos de agentes clandestinos quanto do terroris
mo de estado. No seio desta Corte, destaquei o dever de memória em 
meu Voto Arrazoado no caso Gutiérrez Soler versus Colômbia (Sentença 
de 12.09.2005). Embora o direito aplicável seja diferente em diferentes 
situações, de perpetração de ilícitos imputáveis a agentes estatais ou a 
grupos não estatais), todas as vítimas se encontram sob o manto prote
tor do direito (precisamente para evitar a trágica cena da túnica ensan
guentada de Agamenon). E todos os responsáveis, tanto os grupos nã:o 
estatais quanto o próprio Estado, se encontram sob o direito (o rule of 
Law, a préeminence du Droit, numa sociedade democrática); ninguém se 
encontra subtraído à proteção ou às prescrições (inclusive punitivas por 
ilícitos perpetrados) do Direito. As próprias relações jurídicas não podem 
ser consideradas in abstrato, fazendo abstração dos justiçáveis; a 'admi'
nistração' de justiça não pode perder de vista os justiçáveis."  

Pilares da Justiça Restaurativa 
Tendo como marco inicial a Nova Zelândia, país cujo sistema 

·incorporou as práticas de justiça participativa dos povos autóctones 

(nativos maoris) e que atualmente se destaca por sua maturidade, de
senvolvendo programas orientados a adultos (community group con

ferences) e menores de idade (family group conferences), assim como 
os Estados Unidos da América do Norte, onde se promoveu a partir da 

década de 70 o cantata tête-à-tête entre acusados e suas vítimas, a JR 
se transformou num notável exemplo de eficácia, com base em alguns 

pilares de ação como, por exemplo: 

1. O encontro 
t 0 encontro entre o ofensor (um dos termos preferidos ao de 

delinquente, de nítido matiz estigmatizante), a vítima e outras pes

soas, as quais, tendo com ambos vínculos de afeto ou atenção, pos

sam oferecer-lhes sua assistência, sendo indispensável que o locus seja 
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dor ou facilitadora. . . . 

nvolvl.das se conheçam mutuamente, compartilhem seus 
pessoas e , . . 

. . 

os, suas , . . 

. -

É possível que se estabeleça uma comun1caçao entre a vítima 

ofensor através do intercâmbio de correspondências e vídeos. As 
• 

uma das partes não pode ou não quer reun1r-se com a outra parte. 

2. A participação 

Outorga-se às partes uma inclusão ou participação ativa (eml» 

werment), em condições de paridade, em todas as fases do proc� 
à procura de uma solução de consenso grupal, justa e apropriada. 

Vitima, vitimário e comunidade tomam parte de um procesm 
em que todos se fortalecem com a construção de um diálogo oni 
prevalece o senso de justiça. 

3. A reparação 

Consiste basicamente na devolução ou restituição (restitution� 
do bem, indenização (pagamento em dinheiro, se assim se acordar). 
trabalho a favor da vítima (particular, concreta), de sua família, ou, e11 
seu caso, das vítimas secundárias, por exemplo a comunidade, igui 
mente vulnerada. 

A reparação simbólica pode dar-se também através de uma CM-

11 A restituição está pre t . 
S . sen e no Códtgo de Hammurabi · no Código de Lipit-lshtar. no 
umenano na Lei de M · é ( 

' ' 
Levftico NÚm 

0 OIS s que corresponde aos cinco livros do Pentateuco: Gênese, 
o tretto romano) E t d · · - á · um contexto restaurativo. 

· · n en a-se que a rest ttutçao nem sempre est 
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rios), provas de pesar e remorso etcétera. 
Há de se avaliar a tomada de responsabilidade do perpetrador 

no que se refere ao prejuízo resultante, sua prestação de contas e, 
ademais, a satisfação da vítima12, vista de um novo prisma vitimoló
gico, sendo inegável que a reparação exercida dessa forma é mais 
satisfatória do que aquela oriunda de uma ordem judicial formal . Aos 
aspectos patrimoniais se acrescentam os sociais, relacionais e psicoló
gicos num processo conversacional (descartando-se a prevalência do 
monólogo) e de conscientização, de grande efeito educativo. 

No direito internacional, uma vasta jurisprudência realça a im

portância da reparação, o te/os principal da pena segundo Dei Vecchio. 

Cite-se, por exemplo, um fragmento da Sentença de 30 de novembro 

de 2001 da Corte lnteramericana de Direitos Humanos (CorteiDH), no 

Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre e outros vs. Peru): 

11 Este Tribunal tem reiterado em sua jurisprudência constante que é um 
princípio de direito internacional que toda violação de uma obrigação 
internacional que haja produzido um dano comporta o dever de repará
lo adequadamente. A reparação do dano ocasionado pela infração de 
uma obrigação internacional requer, sempre que seja possível, a plena 
restituição (restitutio in integrum), a qual consiste no restabelecimento 
da situação anterior. Caso não seja isto possível, cabe ao tribunal inter
nacional ordenar a adoção de medidas para garantir os direitos violados, 
reparar as consequências que as infrações produziram, assim como es
tabelecer o pagamento de uma indenização como compensação pe,os 

danos ocasionados."  

Em seu Voto Dissidente à Sentença da Corte Internacional de 

Justiça, de 03 de fevereiro de 2012, sobre "Imunidades do Estado 

frente a Crimes Internacionais (Sujeição a Trabalho Forçado em Po-

12 E f O Inglaterra e Estados Unidos, os fndices de satisfação da vftima são elevadrs-
m pa ses com -

d t· ·ê · 

· 

E t t t alguns autores advertem: há que se atentar, em termos e su 10. nc1·a e 
s1mos. n re an o, · 

. . , . · 

d r · , 

proporcionalidade, para uma eventual e jama1s aceitável t1ran1a a v t1ma . 
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breza Extrema e Massacres): O Caso da Alemanha versus Itália (com 

Intervenção da Grécia)", Antônio Augusto Cançado Trindade é cate-

responsibility to impart justice." 
Pecuniária ou não, a reparação é essencial (uma das pedras an-

gulares) para restaurar a ordem social transtornada e alcançar a paz ju

rídica, único instrumento que legitima a pena, na concepção de Claus 
Roxin, citado por Leonardo Sica, que comenta: 

"Subjacente à ideia de paz jurídica está a compreensão de que o objetivo 
de pacificação das relações sociais impõe que se reduza ao mínimo o uso 
da violência e que se mantenham certas expectativas de comportamento 
nesse sentido. Isso resulta do fato de que a paz jurídica deve ser definida 
a partir de um fundamento constitucional, centrado na dignidade da pes
soa humana e no princípio da legalidade, como delimitador das prestações 
reparadoras e, mais do que isso, como garantidor de que a reparação se 
busque a partir daquele I denominador mínimo comum' comunicativo, ex
presso pelos preceitos penais." 13 

A reparação, cujos efei�os são de prevenção geral e especial, é 
apta a convencer a comunidade de que o Estado se preocupa com 

a vítima, com seus interesses, de conformidade com o Projeto Alter
nativo de Reparação PAR (Aiternativ Entwurf Wiedergutmachung 

- AE-WGM) que um grupo de expertos de diferentes nacionalidades, 

suíços, austríacos e alemães, propôs no ano de 1992. 

4. A reintegração 

Trata-se in casu tanto da vítima, às vezes estigmatizada e recha

çada por sua família e amigos, num flagrante processo de revitimiza

ção (vitimização secundária), não sendo raro que ela apresente baixa 

autoestima e complexo de culpa, quanto também do ofensor, a quem 

13  SICA, Leonardo, op. cit. , p. 162. 
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que refl1ta sobre sua conduta imprópria e disruptiva, reconheça seu 
erro e repare o dano produzido. 

Carlos Brenes Quesada, em sua monografia de graduação, ex
põe o seguinte: 

"Com frequência, segundo o tipo de delito, as vftimas se sentem estig
matizadas por familiares, amigos e a comunidade As vezes, isto se deve à 
solidão experimentada durante e depois de uma crise traumática. Porém, 
em outros casos isto ocorre devido ao fato de que as vítimas são, para 
quem as rodeia, incômodos recordatórios de que o delito pode afetar 
qualquer um. Devido ao medo, pessoas que naturalmente apoiariam a 
vítima intentam explicar o ocorrido culpando esta ou desejando que 'o 
superasse'. Isto separa a vítima de seus seres queridos e membros da 
comunidade e pode conduzir à estigmatização. 

Os delinquentes também sofrem a estigmatização. Dado que o delito 
gera medo na comunidade, os delinquentes se tornam seres totalmente 
vis aos olhos da sociedade. O encarceramento os separa de sua família 
e comunidade. Com frequência, posteriormente à liberação, os delin
quentes não possuem estruturas de apoio estáveis, nem dinheiro inicial 
para alimento e roupa, vivenda, transporte, e demais elementos de uma 
vida produtiva saudável. Ao mesmo tempo, vêem-se discriminados ao 
intentar converter-se em cidadãos produtivos." 14 

A questão que se coloca não se restringe à mera aceitação do 

infrator em seu grupo social, posto que se busca sua integração plen.a 
e produtiva, evitando que se instale a porta giratória da reincidência, o 

que se anuncia com letras maiúsculas no Canadá e na Nova Zelândia, 
onde as respectivas taxas diminuíram com a aplicação da JR. 

14 Em QUESADA, Carlos Brenes, Justicia Restaurativa: Una
. 
Herramienta 

.
para 

.
la Solución 

.
ai

.
Fe

nómeno de la Criminalidad Costarricense. Tese para obter o grau de Llcenoatura em D1re1to, 

Curso de Direito, Universidade Fidélitas, San José, Costa Rica, julho de 2009, p. 25. Disponf-

vel na Internet. 
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s. A transformação 
. 

, . omunidade) instaurando-se v1nculos m:a1s fortes. Não se 
sor v1t1ma e c ' . ' 

'to do mero retorno ao statu quo ante, po1s se propõe erigir trata, rep1 , 
. . . 

, 

gurança cidadã e justiça social. 
. . . 

Este processo restaurador, que funoona de mane1ra Similar a 

uma catarse, é representado por um gesto singelo: o aperto de mãos 

(Handschlag) entre duas pessoas que nutrem a expectativa e selam 0 
compromisso de conseguir respostas rumo à conciliação. 

A ideia subjacente é atender os personagens multi citados na pes

quisa: a) o autor do fato ofensivo, que escapa dos malefícios do cárcere 

como a aglomeração rotineira, a coabitação forçada, a prisionização, e 
percebe o mal causado; b) a vítima, porque vê que o dano, material e/ou 
moral, é reparável, propende a não exibir traumas psicológicos, recupera 

sua autoestima e conhece melhor, de boa fonte, o ofensor, assimilando 
seu atuar e as circunstâncias que o conduziram à sua vida marginal e ao 
ato delitivo; c) os membros afetados ou não da comunidade, incluindo 
ocasionalmente os familiares e amigos dos infratores e das vítimas, na 
medida em que estes exerçam um papel proativo, ao contribuírem para 
sua reinserção social, favorecendo a paz pública. 

6. Os princípios da Justiça Restaurativa 
São muitos, segundo Francisco Amado Ferreira, os princípios da Justi

ça Restaurativa, entre os quais: a consensual idade, a complementariedade, 
a confidencialidade, a celeridade, a economia de custos e a disciplina.15 

Outros autores citam os principias da informalidade (nenhuma 

15 Op. cit., p. 29. 
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Damásio Evangelista de Jesús, renomado penalista brasileiro, 
referindo-se ao princípio da voluntariedade, sustenta ser fundamental 
afiançar que as práticas restaurativas pressupõem um Acordo livre e 
plenamente consciente entre as partes envolvidas, posto que, sem tal 
consenso, não haverá outra alternativa que não seja o procedimento 
tradicional . 16 Autores como Nils Christie afirmam, entretanto, que os 
ofensores podem ser obrigados a tomar parte em ditas práticas . 

7. A convergência de interesses 

Aplicável em inumeráveis situações, inclusive nos diferentes es

tágios de um processo criminal (antes do início da ação, depois de sua 

interposição e depois da sentença condenatória), a Justiça Restaurativa 

é substancialmente um instrumento de cunho comunitário, que con

tribui para a reparação do tecido social, a cura de feridas e traumas, 

a tomada de consciência, de assunção de responsabilidade (accounta

bí/íty), tudo o que se resume num ponto comum: na convergência de 

interesses e de percepção (da vítima, do ofensor e da comunidade), no 

sentido de uma solução justa e ideal para a reconstrução/pacificação 
das relações pessoais envolvidas no conflito. 

Vítima 

Comunidade 

CENÁRIO DA 
RESTAURAÇÃO: 

Tecido social 
base para o 

desenvolvimento 
da comunidade 

Ofensor 

Gráfico tomado de Britto, D & Ordonez, J. (2003) 

Fonte: Justicia Restaurativa: Una Forma de Construir Paz. �aja de H�rr�m�entas: Para 
la Formación de la Comunidad. Projeto Justiça Restaurat1�a, Coex1stenc1a e Paz na 

Colômbia. Componente Urbano. Fundação Paz e Bem. Cal!: USA/0/0MI, 2007. P. 84. 

16 JESÚS de, Damásio, , Justiça Restaurativa no Brasil", en �evista do Con�elho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, vol. 1, n. 21, CNPCP, Brasflta, 2008, p. 18. 

1 13 



terg1versa 
I _ , . 

• I • 
. 

' 

sensibilize com 0 drama da vítima (seus trau mas, por exemplo) e ha� 

um consenso entre todas as partes interessadas sobre a veracidade dos 
fatos e a necessidade (e a melhor forma) de tentar resolver o conflito, 

de cicatrizar as feridas, de aliviar e se possível sanar os danos (assim me 
expresso porque os há i mensuráveis e que de sabença notória jama� 

serão restaurados de todo). Algumas vezes se concede o perdão (que, 
como dissemos, não é primordial, ou seja, não é condiçã�o senão um 
resultado; a vítima o sopesa e não necessariamente o admite; para o 
ofensor é um alívio) e uma das partes pode, a qualquer momento, 

desistir do Acordo Restaurativo, sem consequências gravosas para si. 

A punição é possível, porém não é o objetivo principal. 

Usualmente sem a presença de testemunhas, advogados, pro
motores de justiça ou juízes, as partes interessadas intentam, de modo 
criativo, uma solução de consenso através de u m  diálogo aberto, 

transparente. Neste processo não se exclui a hipótese de que a vítima 

possa satisfazer-se apenas com a exteriorização de uma desculpa: 

" ... Para alguns autores a restauração pode dar-se inclusive mediante uma 
desculpa, importando somente que a vítima se veja satisfeita; isto pode 
parecer fantasioso e romântico, porém consoante a prática no campo 
jurisdicional tem permitido estar na presença de casos nos quais o sujei· 

to passivo da infração manifestou expressamente não querer nenhuma 
compensação econômica, senão somente uma desculpa do infrator, o 
que é um exemplo de que a vítima busca em muitos casos não uma 
sanção de natureza retributiva ou a reparação stricto sensu, mas sim SUl 
satisfação por outros meios de composição do conflito ... "17 

17 DOUGLAS Durán E/ s· t A 
va P. . 'c 

· 15 ema ·ena / Costarricense de Cara ai Paradigma de la Justicia \C".i 

C
�

rl
�'m

8
er ongreso de Justicia Restaurativa. San José Costa Rica junho 2006 em QUESAM s renes, op. ot., p. 13l. 

' ' ' 
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8. A figura do facilitador ou mediador 
Recomenda-se que as práticas restaurativas se levem a cabo, 

sempre que seja possível, com a presença de um amigável um media
dor, profissional privado ou institucional, de preferência um psicólogo 
ou um assistente social, capacitado para tal fim, não se exigindo que 
tenha formação acadêmica superior. 

Aquele que atua como facilitador ou mediador tem como fun'
ção, em consonância com os Princípios Básicos sobre a Utilização de 
Programas de Justiça Restaurativa em Matéria Penal, assegurar, de for
ma justa, imparcial, que as partes participem de um proceso restaura
tivo, sendo imprescindível que conheça bem as culturas e as comuni
dades locais, e seja capacitado antes de assumir suas funções. 

O êxito da mediação depende do agente facilitador, de seu 
desempenho, de sua experiência, de sua habilitação continuada, de 
seu equilibro (prudência, moderação, con o pensamento na lição de 
Horácio, para quem Est modus in rebus), de como expõe e estimula 
discretamente a participação de todos, promovendo, se for possível, 

uma reunião prévia, preparatória, com as partes, e, posteriormente, 

de acompanhamento e avaliação. Seu fracasso pode suscitar um bis in 

idem, na medida em que o exame do caso venha a ser [re]encaminha

do ao sistema penal. 

A mediação, geralmente celebrada por suas bondades (são ra

ras as vozes do poder judiciário e da sociedade civil refratárias à su,a 

aplicação), "é tida como um método, em virtude de estar baseada em 

um complexo interdisciplinar de conhecimentos científicos extraídos 

especialmente da comunicação, da psicologia, da sociologia, da antro

pologia, do direito e da teoria dos sistemas. E é, também, uma arte em 

face das habilidades e sensibilidades próprias do mediador." 18 

18 VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas. São 

Paulo: Editora Método, 2008, p. 36. Ressalta Moore (1998) que em quase todas as culturas 

do mundo existiu a mediação, tais como: judaicas, cristãs, islâmicas, hindurstas, budistas e 

· d; s Nas antigas comunidades judaicas, a mediação era usada por líderes relig,iosos e 1n 1gena . . . 
· · d 

políticos, visando solucionar conflitos." (�MAR�L, Márc1a Tere�1nha Gomes. O D1re1to e 

Acesso à Justiça e a Mediação. Rio de Jane1ro: Ed1tora Lumen Juns, 2009, pp. 61-62) 
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. . 05·1ça-0 de seus conceitos ou opm1oes ou de um resultado na com 1mp . 

recer a expressão de sentimentos, de emoçoes, a 
.
1nteraçao, a discus

são e 0 diálogo participativo (para Emmanuel Lev1nas, a Justiça é um 
direito à palavra,9), com vistas ao acordo reparador. Sua tarefa consiste 

em informar, escutar atentamente os envolvidos, superar diferenças, 

sugerir e apresentar propostas mutuamente aceitáveis, guiando-se por 

uma deontologia profissional que embute princípios como a boa fé, a 

credibilidade, a imparcialidade ou neutralidade (para muitos um mito, 

por suas idiossincrasias), a independência, a confidencialidade algo 

crucial quando se abordam questões que exigem discrição e são de 
foro íntimo e o respeito às partes. 

O moderador cuja atuação não exclui o advogado dá as· 

sistência, avalia a validez da restauração (de perdas e enlaces) e se 

compromete a guardar segredo acerca do que foi tratado na reu· 
nião. Sobre seu papel, que se distingue daquele que é desempenhado 

pelo juiz (não tem o poder, o ius imperium), afirma Michelle Mayorga 

Agüero, em sua monografia, apresentada à Faculdade de Direito da 

Universidade da Costa Rica, para obtenção do grau acadêmico de Gra· 

duada em Direito: 

"O mediador é um terceiro que não realiza nenhuma atividade decisória, 
nem jurídica nem moral. Sua função não é dar solução ao conflito e 
sim dar direção ao processo, explicar seus termos, controlar seu curso e 
facilitar o intercâmbio de ideias entre os participantes, para lograr uma 
composição pacífica. O mediador e o juiz são terceiros neutros, porém 
o mediador à diferença do juiz não emite um julgamento em aplicaçAo, 
não dá solução final ao conflito. O mediador facilita a comunicação, piO' 
move a autocomposição. O mediador deve ser uma pessoa preparada. 

19 LEVINAS Em I . 
. . ' manue · Totalidade e lnf1n1to. Lisboa: Edições 70, 1980, p. 278. 
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deve ter a habilidade de perceber quais são os pontos em conflito assim 
como aqueles que permitem que se comuniquem. Ademais, deve ter 
uma boa conduta ética, para proteger e manter o equilíbrio entre a víti
ma e o vitimá rio, gerar os valores de autodeterminação, responsabilidade 
e respeito entre estes. " 20 

Quanto ao acordo mediado, este somente terá validez quando o 

homologue a autoridade judiciária, prévia a anuência do MP, tal como· 

ser requer nos Princípios Básicos, consoante os quais os resultados dos 

acordos que decorram de programas de justiça restaurativa deverão ser 

objeto de supervisão judicial ou incorporados a decisões ou sentenças 

judiciais; no cas d'espece, os resultados se equiparam a qualquer decisão 

ou sentença judicial e excluem a possibilidade de ajuizamento dos fatos 

apreciados. 
Por outro lado, segundo os mesmos Princípios, na hipótese de 

que as partes não cheguem a um acordo, o caso deverá ser submetido 

à justiça penal comum, tomando-se sem demora uma decisão acerca 
do procedimento a ser adotado, com a garantia de que o fato de não 
ter chegado a um acordo não se explorará em procedimentos poste

riores da justiça penal. 

9. A palmeira como símbolo 

Confesso-lhe, estimado leitor, que me causou uma bela impres

são o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Investigação JUSTIÇA RES

TAURATIVA, auspiciado pela Konrad Adenauer Stiftung (KAS) e pela 

Universidade Pontifícia Bolivariana, o mesmo que adotou a imagem da 

palmeira como símbolo da JR, como o mostra com riqueza de detalhes 

o site Justiça Restaurativa: Um Caminho para a Transformação, que, 

.entre outras coisas, diz: 

20
� 

AGÜERO, Michelle Mayorga, Justicia Restaurativa. � Un
.
a Nueva Opción Dentro de/ Sistem� 

Penal Juvenil? lncorporación de los Principias Restaurat1vos Dentro de/ Proceso Penal Juvenil 

Costarricense. San José, Costa Rica, abril, 2009, p. 73. 
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. . mo v1·rtude ou valor cultural, tal como a p,alma, é simn�.. 
"A J ust1ça c o . 

. 

_ 

. . . � 
-es· não possui ram1f1caçoes ad1c1ona1s. Ao estar por rinw 

sem presunço . . ,.,. • • 

das coisas terrenas, eleva-se de forma reta para o ma sem com'*-

tronco sempre ereto parece buscar o ceu, 1magem de uma conquista 
infinita. um único broto de ramos termina por coroá-la e dali projeta 
ao solo seus frutos-sementes, cachos que tardam em rebentar e nasc«, 
como tardam os prêmios da justiça ao chegar. A palmeira, quando perde 
seus ramos, perde sua perfeição e logo morre. Muitas de suas espbs 

ficam espinhosas, como a justiça quando aplica correti�vos e exige res-

ponsabilidades. 

A palmeira, símbolo de símbolos, é a imagem da fé, da palavra e da 
ação, tal como a Justiça Restaurativa. Representa a vitória, o triunfo, a paz 
duradoura e a imortalidade da esperança.21 De mais a mais nasce nosso
los mais adversos e renasce ainda das cinzas como a ave fênix. A Justiça 
Restaurativa nasce da dor, do conflito, da verdade e do perdão construícb 
com o outro, do encontro dialogante, da fé posta no outro e da esperança 
da transformação. Não em vão, palmeira em grego se escreve igual a fênix: 
ave da vida e do perdão. Ave da memória sanada. Não em vão também a 
Colômbia tem como árvore nacional a Palma de Cera ou do Quindío."22 

Conformando uma imagem sob todas as luzes poderosa, a si· 
lhueta da palmeira entranha uma enorme identidade com os traços 
diferenciadores louçania, serenidade, retidão, nobreza, entre tantos 
outros da Justiça Restaurativa, de matiz profilático e pedagógico, 
er:n sua natureza particular de terceira via, exposta com clareza por 
Atda Kemelmajer: 

21 
re en o antenormente Anto . A 

, . '11 t.adlll 
hope, in the e . ' n10

. 
u�usto Cançado Trindade assevera: " ... there IS s�1 a''"'� 

22 
P rennlal quest for JUStice, never reaching an end like in the myth of S1syphuS 

• Grupo de Investigação JUSTIÇA RES 
, 

. . 
lín Colõmb· U' I . TAURATIVA, Universidade Pontiffcia Bohvanana, , la. timo acesso em 02. 01.2011. 
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"Em srntese, a JR pretende ser uma terceira via (third way) que acumule 
os beneffcios: a primeira foi a visão retributiva, que centraliza a questão 
no ofensor e na pena; a segunda, a tendência reabilitativa, que conti
nua concentrada no ofensor, porém especialmente em seu tratamento, 
supervisão, controle etc. A terceira põe a atenção no dano que tanto a 
vítima quanto a sociedade têm sofrido e o modo como pode ser repara
do, porém sem esquecer os postulados positivos das duas primeiras."23 

No fim das contas, anunciamos com júbilo: Habemus Justitia! 

Nota do autor: o texto é um fragmento do livro Justiça Restau

rativa: Amanhecer de uma Era, em construção. 

23 KEMELMAJER, Aída, op. cit., p. 315· 
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