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RESUMO 

 

o artigo expõe os principais aspectos do projeto de lei n. 7006/2006, que pretende 

introduzir procedimentos de justiça rest

analisa criticamente. Por fim, aponta meios que podem ser úteis para evitar o fracasso 

da eventual inserção de mecanismos restaurativos na legislação processual penal 

brasileira.  
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ABSTRACT 

 

 

the article presents the main aspects of the draft law number 7006/2006, which aims to 

introduce restorative justice proceedings in the Penal Procedural Code, and critically

analyzes it. Finally, points out means which may be useful to prevent the failure of the 

possible inclusion of restorative mechanisms in the Brazilian penal procedural law.
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INTRODUÇÃO 

 

 

A justiça restaurativa se destaca no cenário internacional contemporâneo como 

uma forma de resolução de conflitos diferente do modelo penal tradicional. Inspirada 

em diversas teorias e movimentos, surge como uma resposta à 

vítimas no processo penal e em razão do fracasso da pena privativa de liberdade para 

atingir os fins a que se propunha, em especial a ressocialização do apenado.

O modelo de justiça restaurativa possui princípios próprios

diferentes daqueles aplicados pela justiça criminal tradicional. Além disso, propõe, 

dentre outras coisas, a participação da vítima na resolução dos conflitos, a possibilidade 

de reparação do dano advindo do delito e a responsabilização do ofensor de m

estigmatizante e excludente. Visa a redução da imposição de penas (principalmente a 

privativa de liberdade), com a inclusão de formas não violentas de resolução de 

conflitos que privilegiam o diálogo entre as partes direta (vítima e ofensor) e 

indiretamente (familiares, amigos e comunidade) implicadas no delito

Apesar do amplo desenvolvimento verificado em âmbito internacional

modelo de administração de conflitos ainda é pouco conhecido no Brasil, e o espaço 

acadêmico para debate sobre 

Lei em tramitação na Câmara dos Deputados (projeto n. 7006/2006) que, em suma, 

propõe a inserção do mecanismo da justiça restaurativa no sistema de justiça criminal 

brasileiro, através da introdução 

Penal e Lei dos Juizados Especiais (lei n. 9.099/1995).

                                                          
4
 Os princípios básicos da Justiça Restaurativa podem ser encontrados na Resolução 2002/12 do 

Conselho Social e Econômico da ONU. 
Pallamolla (2009).  
5
 Para uma diferenciação detalhada dos modelos, conferir: Pallamolla (2009).

6
 A este respeito, conferir: Miers e Willemsens (2004) e Vanfraechem, Aertsen e Willemsens (2010).
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: restorative justice – penal procedure – penal law – juridical culture 

A justiça restaurativa se destaca no cenário internacional contemporâneo como 

uma forma de resolução de conflitos diferente do modelo penal tradicional. Inspirada 

em diversas teorias e movimentos, surge como uma resposta à pequena atenção dada às 

vítimas no processo penal e em razão do fracasso da pena privativa de liberdade para 

atingir os fins a que se propunha, em especial a ressocialização do apenado.

O modelo de justiça restaurativa possui princípios próprios

diferentes daqueles aplicados pela justiça criminal tradicional. Além disso, propõe, 

dentre outras coisas, a participação da vítima na resolução dos conflitos, a possibilidade 

de reparação do dano advindo do delito e a responsabilização do ofensor de m

estigmatizante e excludente. Visa a redução da imposição de penas (principalmente a 

privativa de liberdade), com a inclusão de formas não violentas de resolução de 

conflitos que privilegiam o diálogo entre as partes direta (vítima e ofensor) e 

ndiretamente (familiares, amigos e comunidade) implicadas no delito5. 

Apesar do amplo desenvolvimento verificado em âmbito internacional

modelo de administração de conflitos ainda é pouco conhecido no Brasil, e o espaço 

acadêmico para debate sobre o tema é ainda insipiente. Contudo, existe

ei em tramitação na Câmara dos Deputados (projeto n. 7006/2006) que, em suma, 

propõe a inserção do mecanismo da justiça restaurativa no sistema de justiça criminal 

brasileiro, através da introdução de dispositivos no Código Penal, Código de Processo 

Penal e Lei dos Juizados Especiais (lei n. 9.099/1995). 

                   
Os princípios básicos da Justiça Restaurativa podem ser encontrados na Resolução 2002/12 do 

Conselho Social e Econômico da ONU. Para uma análise detalhada, conferir: Van Ness 

Para uma diferenciação detalhada dos modelos, conferir: Pallamolla (2009). 
A este respeito, conferir: Miers e Willemsens (2004) e Vanfraechem, Aertsen e Willemsens (2010).
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juridical culture – penal 

A justiça restaurativa se destaca no cenário internacional contemporâneo como 

uma forma de resolução de conflitos diferente do modelo penal tradicional. Inspirada 

pequena atenção dada às 

vítimas no processo penal e em razão do fracasso da pena privativa de liberdade para 

atingir os fins a que se propunha, em especial a ressocialização do apenado. 

O modelo de justiça restaurativa possui princípios próprios4 e, portanto, 

diferentes daqueles aplicados pela justiça criminal tradicional. Além disso, propõe, 

dentre outras coisas, a participação da vítima na resolução dos conflitos, a possibilidade 

de reparação do dano advindo do delito e a responsabilização do ofensor de maneira não 

estigmatizante e excludente. Visa a redução da imposição de penas (principalmente a 

privativa de liberdade), com a inclusão de formas não violentas de resolução de 

conflitos que privilegiam o diálogo entre as partes direta (vítima e ofensor) e 

.  

Apesar do amplo desenvolvimento verificado em âmbito internacional6, este 

modelo de administração de conflitos ainda é pouco conhecido no Brasil, e o espaço 

Contudo, existe um Projeto de 

ei em tramitação na Câmara dos Deputados (projeto n. 7006/2006) que, em suma, 

propõe a inserção do mecanismo da justiça restaurativa no sistema de justiça criminal 

de dispositivos no Código Penal, Código de Processo 

Os princípios básicos da Justiça Restaurativa podem ser encontrados na Resolução 2002/12 do 
Van Ness (2003) e 

A este respeito, conferir: Miers e Willemsens (2004) e Vanfraechem, Aertsen e Willemsens (2010). 
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O presente artigo pretende analisar criticamente as possibilidades de adoção da 

justiça restaurativa no Brasil e, em especial, os termos propostos n

lei (n. 7006/2006). Como se buscará demonstrar, a ausência de um espaço consolidado 

de discussão sobre a justiça restaurativa no país abre espaço para a colonização dos 

mecanismos restaurativos pelo sistema penal tradicional, o que po

desde o início o potencial daquele modelo. 

 

 

 

 O PROJETO DE LEI N. 7006/2006: A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO 

SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO

 

 

Encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei n. 

7006/2006,7 proposto pela 

arquivado em duas oportunidades (em 31/01/2007 e 31/01/2011), teve o seu 

desarquivamento novamente determinado em 1º/04/2011 e, desde então, aguarda 

designação de novo Relator para que tenha pros

O projeto trata, de um modo geral, de propor alterações em dispositivos dos 

Códigos Penal e de Processo Penal, bem como da lei 9.099/1995, e busca instituir 

legalmente a justiça restaurativa, como forma facultativa e complementar ao sistema de 

justiça criminal, e delega a 

procedimentos, sem especificar quais as práticas restaurativas que poderiam ser 

adotadas (artigos 1º, 2º, 7º e 8º).

Os núcleos restaurativos devem funcionar com a estrutura adequ

materiais e humanos), e será composto por: uma coordenação administrativa, 

responsável pelo gerenciamento do núcleo; uma coordenação técnica interdisciplinar, 

formada por profissionais da área de psicologia e serviço social, que deverão sele

capacitar e avaliar os facilitadores e supervisionar os procedimentos; e por uma equipe 

de facilitadores, responsáveis por prepara e conduzir o procedimento restaurativo 

(artigos 5º e 6º). 

                                                          
7
 Íntegra do projeto disponível no sítio e

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785 (acesso em 22 de 
janeiro de 2012). 
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O presente artigo pretende analisar criticamente as possibilidades de adoção da 

justiça restaurativa no Brasil e, em especial, os termos propostos no referido projeto de 

lei (n. 7006/2006). Como se buscará demonstrar, a ausência de um espaço consolidado 

de discussão sobre a justiça restaurativa no país abre espaço para a colonização dos 

mecanismos restaurativos pelo sistema penal tradicional, o que poderá comprometer 

desde o início o potencial daquele modelo.  

O PROJETO DE LEI N. 7006/2006: A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO 

SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO  

se em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei n. 

 Comissão de Legislação Participativa. Apesar de já ter sido 

arquivado em duas oportunidades (em 31/01/2007 e 31/01/2011), teve o seu 

desarquivamento novamente determinado em 1º/04/2011 e, desde então, aguarda 

designação de novo Relator para que tenha prosseguimento. 

O projeto trata, de um modo geral, de propor alterações em dispositivos dos 

Códigos Penal e de Processo Penal, bem como da lei 9.099/1995, e busca instituir 

legalmente a justiça restaurativa, como forma facultativa e complementar ao sistema de 

justiça criminal, e delega a núcleos de justiça restaurativa a realização dos 

procedimentos, sem especificar quais as práticas restaurativas que poderiam ser 

adotadas (artigos 1º, 2º, 7º e 8º). 

Os núcleos restaurativos devem funcionar com a estrutura adequ

materiais e humanos), e será composto por: uma coordenação administrativa, 

responsável pelo gerenciamento do núcleo; uma coordenação técnica interdisciplinar, 

formada por profissionais da área de psicologia e serviço social, que deverão sele

capacitar e avaliar os facilitadores e supervisionar os procedimentos; e por uma equipe 

de facilitadores, responsáveis por prepara e conduzir o procedimento restaurativo 

                   
Íntegra do projeto disponível no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785 (acesso em 22 de 

TÍFICA DO CESUCA  
http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac 

mail:  cesuca@cesuca.edu.br 

)  
3 

O presente artigo pretende analisar criticamente as possibilidades de adoção da 

o referido projeto de 

lei (n. 7006/2006). Como se buscará demonstrar, a ausência de um espaço consolidado 

de discussão sobre a justiça restaurativa no país abre espaço para a colonização dos 

derá comprometer 

O PROJETO DE LEI N. 7006/2006: A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO 

se em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei n. 

Comissão de Legislação Participativa. Apesar de já ter sido 

arquivado em duas oportunidades (em 31/01/2007 e 31/01/2011), teve o seu 

desarquivamento novamente determinado em 1º/04/2011 e, desde então, aguarda 

O projeto trata, de um modo geral, de propor alterações em dispositivos dos 

Códigos Penal e de Processo Penal, bem como da lei 9.099/1995, e busca instituir 

legalmente a justiça restaurativa, como forma facultativa e complementar ao sistema de 

a realização dos 

procedimentos, sem especificar quais as práticas restaurativas que poderiam ser 

Os núcleos restaurativos devem funcionar com a estrutura adequada (em termos 

materiais e humanos), e será composto por: uma coordenação administrativa, 

responsável pelo gerenciamento do núcleo; uma coordenação técnica interdisciplinar, 

formada por profissionais da área de psicologia e serviço social, que deverão selecionar, 

capacitar e avaliar os facilitadores e supervisionar os procedimentos; e por uma equipe 

de facilitadores, responsáveis por prepara e conduzir o procedimento restaurativo 

letrônico da Câmara dos Deputados: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785 (acesso em 22 de 
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Conforme o artigo 9º do projeto, serão de observação obriga

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

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

interdisciplinaridade, da responsabilidade, do mútuo respeito e da boa

O Código Penal teria o acréscimo de dois dispositivos: um, que estabelece uma 

nova forma de extinção da punibilidade, pelo cumprimento do acordo restaurativo (seria 

inserido o inciso X ao artigo 107); e outro, que institui uma nova causa interruptiva da 

prescrição, que ocorreria com a homologação do acordo restaurativo, até o seu efetivo 

cumprimento (com a inserção do inciso VII ao artigo 117).

O Código de Processo Penal, por sua vez, teria um número maior de alterações. 

Seriam acrescentados: (a) o parágrafo 4º

policial a sugestão de encaminhamento das partes, no relatório do inquérito, ao 

procedimento restaurativo; (b) os parágrafos 3º e 4º ao artigo 24, que instituiriam a 

possibilidade do encaminhamento dos autos do in

restaurativa pelo juiz, com a anuência do Ministério Público, e a possibilidade deste 

deixar de oferecer denúncia durante o curso do procedimento restaurativo; e (c) o artigo 

93-A, com a previsão da possibilidade de suspensão d

recomendável o uso de práticas restaurativas.

Além disso, seriam introduzidos no CPP os artigos 556 a 562, que 

regulamentariam o procedimento restaurativo e os requisitos para a sua utilização. E, na 

lei 9.099/1995, seria inserido o pri

uso de práticas restaurativas como um de seus objetivos, ao lado da conciliação e da 

transação. Da mesma forma como no inquérito, a autoridade policial poderia sugerir, no 

termo circunstanciado, o encamin

(art. 69, §2º), e em qualquer fase do processo perante os juizados especiais criminais, o 

Ministério Público poderia oficiar pelo encaminhamento das partes ao núcleo de justiça 

restaurativa.  

 

 

ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO DE LEI N. 7006/2006: AVA NÇO OU 

RETROCESSO? 

 

Especificamente quanto ao projeto de lei em questão, importa mencionar que são 

verificados aspectos positivos e negativos. Em relação aos aspectos positivos, a ampla 

ANAIS DA MOSTRA CIEN TÍFICA DO CESUCA
http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac

Bairro Colinas – Cep.: 94940-243   |  Cachoeirinha – RS  |   Tel/Fax. (51) 33961000|   e-mail:  

ANAIS DA VI MOSTRA CIENTÍFICA DO CESUCA  v.1, n. 7 (2013)

Conforme o artigo 9º do projeto, serão de observação obrigatória os princípios 

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

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

interdisciplinaridade, da responsabilidade, do mútuo respeito e da boa-fé.

digo Penal teria o acréscimo de dois dispositivos: um, que estabelece uma 

nova forma de extinção da punibilidade, pelo cumprimento do acordo restaurativo (seria 

inserido o inciso X ao artigo 107); e outro, que institui uma nova causa interruptiva da 

ição, que ocorreria com a homologação do acordo restaurativo, até o seu efetivo 

cumprimento (com a inserção do inciso VII ao artigo 117). 

O Código de Processo Penal, por sua vez, teria um número maior de alterações. 

Seriam acrescentados: (a) o parágrafo 4º ao artigo 10, que permitiria à autoridade 

policial a sugestão de encaminhamento das partes, no relatório do inquérito, ao 

procedimento restaurativo; (b) os parágrafos 3º e 4º ao artigo 24, que instituiriam a 

possibilidade do encaminhamento dos autos do inquérito a núcleos de justiça 

restaurativa pelo juiz, com a anuência do Ministério Público, e a possibilidade deste 

deixar de oferecer denúncia durante o curso do procedimento restaurativo; e (c) o artigo 

A, com a previsão da possibilidade de suspensão da ação penal quando 

recomendável o uso de práticas restaurativas. 

Além disso, seriam introduzidos no CPP os artigos 556 a 562, que 

regulamentariam o procedimento restaurativo e os requisitos para a sua utilização. E, na 

lei 9.099/1995, seria inserido o princípio da simplicidade, bem como a possibilidade do 

uso de práticas restaurativas como um de seus objetivos, ao lado da conciliação e da 

transação. Da mesma forma como no inquérito, a autoridade policial poderia sugerir, no 

termo circunstanciado, o encaminhamento dos autos para procedimento restaurativo 

(art. 69, §2º), e em qualquer fase do processo perante os juizados especiais criminais, o 

Ministério Público poderia oficiar pelo encaminhamento das partes ao núcleo de justiça 

ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO DE LEI N. 7006/2006: AVA NÇO OU 

Especificamente quanto ao projeto de lei em questão, importa mencionar que são 

verificados aspectos positivos e negativos. Em relação aos aspectos positivos, a ampla 
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tória os princípios 

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

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

fé. 

digo Penal teria o acréscimo de dois dispositivos: um, que estabelece uma 

nova forma de extinção da punibilidade, pelo cumprimento do acordo restaurativo (seria 

inserido o inciso X ao artigo 107); e outro, que institui uma nova causa interruptiva da 

ição, que ocorreria com a homologação do acordo restaurativo, até o seu efetivo 

O Código de Processo Penal, por sua vez, teria um número maior de alterações. 

ao artigo 10, que permitiria à autoridade 

policial a sugestão de encaminhamento das partes, no relatório do inquérito, ao 

procedimento restaurativo; (b) os parágrafos 3º e 4º ao artigo 24, que instituiriam a 

quérito a núcleos de justiça 

restaurativa pelo juiz, com a anuência do Ministério Público, e a possibilidade deste 

deixar de oferecer denúncia durante o curso do procedimento restaurativo; e (c) o artigo 

a ação penal quando 

Além disso, seriam introduzidos no CPP os artigos 556 a 562, que 

regulamentariam o procedimento restaurativo e os requisitos para a sua utilização. E, na 

, bem como a possibilidade do 

uso de práticas restaurativas como um de seus objetivos, ao lado da conciliação e da 

transação. Da mesma forma como no inquérito, a autoridade policial poderia sugerir, no 

hamento dos autos para procedimento restaurativo 

(art. 69, §2º), e em qualquer fase do processo perante os juizados especiais criminais, o 

Ministério Público poderia oficiar pelo encaminhamento das partes ao núcleo de justiça 

ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO DE LEI N. 7006/2006: AVA NÇO OU 

Especificamente quanto ao projeto de lei em questão, importa mencionar que são 

verificados aspectos positivos e negativos. Em relação aos aspectos positivos, a ampla 
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possibilidade para encaminham

Ministério Público e pelos juízes, deve ser destacada. Outro ponto importante é a 

possibilidade de arquivamento do inquérito ou do processo penal quando o 

procedimento for bem sucedido. Ainda, ressalta

consideração o acordo restaurativo no momento de prolatar a sentença 

compreendido pela magistratura, poderá resultar em uma nova possibilidade de 

atenuação da pena ou até mesmo de absolvição 

atenuante genérica prevista no abandonado artigo 66 do Código Penal.

Entretanto, visualiza

se entende como justiça restaurativa

deste modelo pela justiça criminal tradicional. Antes de oportunizar aos atores jurídicos 

o manuseamento dos mecanismos da futura lei, ela mesma poderá se encarregar de 

aplacar a potencialidade dos mecanismos restaurativos. 

Inicialmente, destaca

solicitarem diretamente à autoridade competente o encaminhamento do caso aos núcleos 

de justiça restaurativa, o que contraria a necessária autonomia das partes no sistema 

restaurativo. Além disso, caso os encaminhamentos reali

promotor de justiça dependam da anuência do juiz, ter

que a decisão sobre a pertinência de enviar ou não um caso aos núcleos restaurativos 

seguirá os moldes da justiça criminal comum, ou seja, será toma

juiz. A centralização de uma decisão importante como essa nas mãos dos magistrados 

contraria, desta vez, a autonomia do sistema restaurativo, tornando

sistema penal e reduzindo substancialmente as chances de reduçã

Ainda sobre as limitações do projeto, vale destacar as redações sugeridas para os 

artigos 556 e 562. De acordo com o projeto, o artigo 556 deveria possuir a seguinte 

redação: Art. 556 – Nos casos em que a personalidade e os antecedente

como as circunstâncias e conseqüências do crime ou da contravenção penal, 

recomendarem o uso de práticas restaurativas, poderá o juiz, com a anuência do 

Ministério Público, encaminhar os autos a núcleos de justiça restaurativa, para 

propiciar às partes a faculdade de optarem, voluntariamente, pelo procedimento 

restaurativo. 

Já o artigo 562 e seu parágrafo único deveriam, conforme o projeto, dispor o 

seguinte: Art. 562 – O acordo restaurativo deverá necessariamente servir de base para 

a decisão judicial final. Parágrafo Único 
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possibilidade para encaminhamento de casos, a serem realizados pela polícia, pelo 

Ministério Público e pelos juízes, deve ser destacada. Outro ponto importante é a 

possibilidade de arquivamento do inquérito ou do processo penal quando o 

procedimento for bem sucedido. Ainda, ressalta-se que o juiz poderá levar em 

consideração o acordo restaurativo no momento de prolatar a sentença 

compreendido pela magistratura, poderá resultar em uma nova possibilidade de 

atenuação da pena ou até mesmo de absolvição – ou, ainda, no rena

atenuante genérica prevista no abandonado artigo 66 do Código Penal. 

Entretanto, visualiza-se uma série de problemas que, quando comparados ao que 

justiça restaurativa, aproxima-se a uma espécie de colonização legal

pela justiça criminal tradicional. Antes de oportunizar aos atores jurídicos 

o manuseamento dos mecanismos da futura lei, ela mesma poderá se encarregar de 

aplacar a potencialidade dos mecanismos restaurativos.  

Inicialmente, destaca-se a ausência de menção à possibilidade das partes 

solicitarem diretamente à autoridade competente o encaminhamento do caso aos núcleos 

de justiça restaurativa, o que contraria a necessária autonomia das partes no sistema 

restaurativo. Além disso, caso os encaminhamentos realizados pela polícia e pelo 

promotor de justiça dependam da anuência do juiz, ter-se-á novamente um quadro em 

que a decisão sobre a pertinência de enviar ou não um caso aos núcleos restaurativos 

seguirá os moldes da justiça criminal comum, ou seja, será tomada exclusivamente pelo 

juiz. A centralização de uma decisão importante como essa nas mãos dos magistrados 

contraria, desta vez, a autonomia do sistema restaurativo, tornando-o mero apêndice do 

sistema penal e reduzindo substancialmente as chances de redução do poder punitivo.

Ainda sobre as limitações do projeto, vale destacar as redações sugeridas para os 

artigos 556 e 562. De acordo com o projeto, o artigo 556 deveria possuir a seguinte 

Nos casos em que a personalidade e os antecedentes do agente, bem 

como as circunstâncias e conseqüências do crime ou da contravenção penal, 

recomendarem o uso de práticas restaurativas, poderá o juiz, com a anuência do 

Ministério Público, encaminhar os autos a núcleos de justiça restaurativa, para 

iar às partes a faculdade de optarem, voluntariamente, pelo procedimento 

Já o artigo 562 e seu parágrafo único deveriam, conforme o projeto, dispor o 

O acordo restaurativo deverá necessariamente servir de base para 

são judicial final. Parágrafo Único – Poderá o Juiz deixar de homologar acordo 
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ento de casos, a serem realizados pela polícia, pelo 

Ministério Público e pelos juízes, deve ser destacada. Outro ponto importante é a 

possibilidade de arquivamento do inquérito ou do processo penal quando o 

e que o juiz poderá levar em 

consideração o acordo restaurativo no momento de prolatar a sentença – o que, se bem 

compreendido pela magistratura, poderá resultar em uma nova possibilidade de 

renascimento da 

se uma série de problemas que, quando comparados ao que 

colonização legal 

pela justiça criminal tradicional. Antes de oportunizar aos atores jurídicos 

o manuseamento dos mecanismos da futura lei, ela mesma poderá se encarregar de 

ão à possibilidade das partes 

solicitarem diretamente à autoridade competente o encaminhamento do caso aos núcleos 

de justiça restaurativa, o que contraria a necessária autonomia das partes no sistema 

zados pela polícia e pelo 

á novamente um quadro em 

que a decisão sobre a pertinência de enviar ou não um caso aos núcleos restaurativos 

da exclusivamente pelo 

juiz. A centralização de uma decisão importante como essa nas mãos dos magistrados 

o mero apêndice do 

o do poder punitivo. 

Ainda sobre as limitações do projeto, vale destacar as redações sugeridas para os 

artigos 556 e 562. De acordo com o projeto, o artigo 556 deveria possuir a seguinte 

s do agente, bem 

como as circunstâncias e conseqüências do crime ou da contravenção penal, 

recomendarem o uso de práticas restaurativas, poderá o juiz, com a anuência do 

Ministério Público, encaminhar os autos a núcleos de justiça restaurativa, para 

iar às partes a faculdade de optarem, voluntariamente, pelo procedimento 

Já o artigo 562 e seu parágrafo único deveriam, conforme o projeto, dispor o 

O acordo restaurativo deverá necessariamente servir de base para 

Poderá o Juiz deixar de homologar acordo 
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restaurativo firmado sem a observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade ou que deixe de atender às necessidades individuais ou coletivas dos 

envolvidos. 

Como se percebe, apesar do 

considerar o acordo restaurativo no momento de prolatar a sentença 

considerado positivo – todos os esforços poderão restar comprometidos em função da 

redação dos artigos 556 e do parágrafo único do artigo 562. O primeiro, ao condicionar 

o encaminhamento dos casos à averiguação da 

autor do fato, e às circunstâncias 

incontáveis problemas que estas circunstâncias já geram na atual configuração do 

direito penal brasileiro. Sabe

abrem enorme porta para decisões não amparadas em critérios objetivos ou de fácil 

verificação, ou até mesmo p

de encaminhamento de casos. Além disso, tal redação reforça as mazelas do positivismo 

criminológico sobre a pessoa do acusado e, consequentemente, poderá reproduzir, nessa 

escala, a conhecida seletividade do sistema penal. 

Já o segundo (parágrafo único do artigo 562) estabelece ampla margem de 

discricionariedade ao juiz, que terá a faculdade de contrariar o acordo estabelecido no 

encontro restaurativo, quando se sabe que, no sistema restaurativo, o

pertence ao Estado, mas às partes. Embora seja saudável que o juiz possa não 

homologar todos os acordos, esta possibilidade deve se restringir a hipóteses claras e 

objetivas, para que não sejam permitidas decisões judiciais vagas e genéricas,

amparo empírico.  

Sobre os encaminhamentos, interessante reforçar que em nenhum momento as 

próprias partes poderão requerer o encaminhamento. Tal ausência assume um 

significado importante e até mesmo paradoxal, pois se a justiça restaurativa busca 

exatamente proporcionar um ambiente de participação ativa das partes, não haveria 

motivo para impedir que elas mesmas façam tal solicitação. Espera

projeto seja aprovado nestes termos, os operadores jurídicos tenham a sensibilidade de 

não vetar ou denegar eventuais decisões das partes, caminhando 

acontece – na contramão da ideia mais básica de justiça restaurativa.

Além da impossibilidade de aferição da 

dos autos de um processo penal, ainda ha

àquelas pessoas consideradas como possuidoras de 
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restaurativo firmado sem a observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade ou que deixe de atender às necessidades individuais ou coletivas dos 

mo se percebe, apesar do caput do artigo 562 prever a necessidade do juiz 

considerar o acordo restaurativo no momento de prolatar a sentença –

todos os esforços poderão restar comprometidos em função da 

igos 556 e do parágrafo único do artigo 562. O primeiro, ao condicionar 

o encaminhamento dos casos à averiguação da personalidade e dos 

circunstâncias e consequências do crime, remete novamente aos 

que estas circunstâncias já geram na atual configuração do 

direito penal brasileiro. Sabe-se que se trata de conceitos demasiadamente vagos, e que 

abrem enorme porta para decisões não amparadas em critérios objetivos ou de fácil 

verificação, ou até mesmo para decisões arbitrárias de denegação de eventuais pedidos 

de encaminhamento de casos. Além disso, tal redação reforça as mazelas do positivismo 

criminológico sobre a pessoa do acusado e, consequentemente, poderá reproduzir, nessa 

ividade do sistema penal.  

Já o segundo (parágrafo único do artigo 562) estabelece ampla margem de 

discricionariedade ao juiz, que terá a faculdade de contrariar o acordo estabelecido no 

encontro restaurativo, quando se sabe que, no sistema restaurativo, o

pertence ao Estado, mas às partes. Embora seja saudável que o juiz possa não 

homologar todos os acordos, esta possibilidade deve se restringir a hipóteses claras e 

objetivas, para que não sejam permitidas decisões judiciais vagas e genéricas,

Sobre os encaminhamentos, interessante reforçar que em nenhum momento as 

próprias partes poderão requerer o encaminhamento. Tal ausência assume um 

significado importante e até mesmo paradoxal, pois se a justiça restaurativa busca 

tamente proporcionar um ambiente de participação ativa das partes, não haveria 

motivo para impedir que elas mesmas façam tal solicitação. Espera

projeto seja aprovado nestes termos, os operadores jurídicos tenham a sensibilidade de 

eventuais decisões das partes, caminhando – 

na contramão da ideia mais básica de justiça restaurativa. 

Além da impossibilidade de aferição da personalidade de uma pessoa por meio 

de um processo penal, ainda haveria uma limitação aos reincidentes ou 

àquelas pessoas consideradas como possuidoras de maus antecedentes
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restaurativo firmado sem a observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade ou que deixe de atender às necessidades individuais ou coletivas dos 

do artigo 562 prever a necessidade do juiz 

– o que pode ser 

todos os esforços poderão restar comprometidos em função da 

igos 556 e do parágrafo único do artigo 562. O primeiro, ao condicionar 

e dos antecedentes do 

do crime, remete novamente aos 

que estas circunstâncias já geram na atual configuração do 

se que se trata de conceitos demasiadamente vagos, e que 

abrem enorme porta para decisões não amparadas em critérios objetivos ou de fácil 

ara decisões arbitrárias de denegação de eventuais pedidos 

de encaminhamento de casos. Além disso, tal redação reforça as mazelas do positivismo 

criminológico sobre a pessoa do acusado e, consequentemente, poderá reproduzir, nessa 

Já o segundo (parágrafo único do artigo 562) estabelece ampla margem de 

discricionariedade ao juiz, que terá a faculdade de contrariar o acordo estabelecido no 

encontro restaurativo, quando se sabe que, no sistema restaurativo, o conflito não 

pertence ao Estado, mas às partes. Embora seja saudável que o juiz possa não 

homologar todos os acordos, esta possibilidade deve se restringir a hipóteses claras e 

objetivas, para que não sejam permitidas decisões judiciais vagas e genéricas, sem 

Sobre os encaminhamentos, interessante reforçar que em nenhum momento as 

próprias partes poderão requerer o encaminhamento. Tal ausência assume um 

significado importante e até mesmo paradoxal, pois se a justiça restaurativa busca 

tamente proporcionar um ambiente de participação ativa das partes, não haveria 

motivo para impedir que elas mesmas façam tal solicitação. Espera-se que, caso o 

projeto seja aprovado nestes termos, os operadores jurídicos tenham a sensibilidade de 

 como não raro 

de uma pessoa por meio 

veria uma limitação aos reincidentes ou 

maus antecedentes, o que as 
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impediria de participar, ainda que seja essa a vontade de ambas as partes, de um 

procedimento restaurativo. 

Já o parágrafo único do artigo

possibilidade de não homologar

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou quando o acordo 

deixar de atender às necessidades individuais ou co

afronta à necessária autonomia das partes. Não se defende a liberdade absoluta das 

partes, pois do contrário e sequer os acordos visivelmente desproporcionais poderiam 

ser revistos. Entretanto, as partes devem consulta

acordo, e não podem ficar suscetíveis da análise judicial sobre o seu conteúdo.

Ademais, o ideal, em razão do princípio da confidencialidade, é que o juiz 

sequer tenha conhecimento do conteúdo do acordo, mas apenas rece

objetivo, contendo as incumbências das partes e se o acordo foi ou não cumprido. O 

projeto não institui, ainda, a possibilidade de 

restarem satisfeitas com o procedimento. Nestes casos, também de

conta a satisfação das partes no momento da prolação da sentença.

Cumpre referir ainda que não há uma explicitação sobre quais casos poderão ser 

enviados para os núcleos de justiça restaurativa. Ao se eximir desta necessária 

referência, “cria-se o risco de que sejam encaminhados à justiça restaurativa apenas 

casos de bagatela, visto que, como ensinam inúmeras experiências, quando não existem 

regras claras sobre quais casos são passíveis de encaminhamento, a tendência é que 

juízes, promotores públicos e a polícia encaminhem apenas casos de pouca relevância, 

buscando não reduzir seu campo de atuação” (Pallamolla, 2009, p. 179).

De um modo geral, concorda

(2009, pp. 176-192), podendo

(a) há um excesso de controle por parte do Poder Judiciário e do Ministério 

Público quanto ao encaminhamento dos casos e quanto ao conteúdo dos acordos, o que 

poderia gerar em redução significativa da autonomia das partes; 

(b) não há referência aos crimes ou contravenções que poderiam ser submetidos 

ao procedimento restaurativo, podendo resultar apenas no envio de casos de menor 

potencial ofensivo; e  

(c) percebe-se um excesso de semelhança estrutural e de linguagem dos artigos 

referentes à justiça restaurativa em relação à linguagem do direito penal, 
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impediria de participar, ainda que seja essa a vontade de ambas as partes, de um 

procedimento restaurativo.  

Já o parágrafo único do artigo 562 é emblemático: ao facultar ao juiz a 

não homologar o acordo restaurativo quando constatar a não 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou quando o acordo 

deixar de atender às necessidades individuais ou coletivas dos envolvidos, há uma nítida 

afronta à necessária autonomia das partes. Não se defende a liberdade absoluta das 

partes, pois do contrário e sequer os acordos visivelmente desproporcionais poderiam 

ser revistos. Entretanto, as partes devem consultar seus advogados para que analisem o 

acordo, e não podem ficar suscetíveis da análise judicial sobre o seu conteúdo.

Ademais, o ideal, em razão do princípio da confidencialidade, é que o juiz 

sequer tenha conhecimento do conteúdo do acordo, mas apenas receba um informativo 

objetivo, contendo as incumbências das partes e se o acordo foi ou não cumprido. O 

projeto não institui, ainda, a possibilidade de não haver acordo e, ainda assim, as partes 

restarem satisfeitas com o procedimento. Nestes casos, também deveria ser levada em 

conta a satisfação das partes no momento da prolação da sentença. 

Cumpre referir ainda que não há uma explicitação sobre quais casos poderão ser 

enviados para os núcleos de justiça restaurativa. Ao se eximir desta necessária 

se o risco de que sejam encaminhados à justiça restaurativa apenas 

casos de bagatela, visto que, como ensinam inúmeras experiências, quando não existem 

regras claras sobre quais casos são passíveis de encaminhamento, a tendência é que 

ores públicos e a polícia encaminhem apenas casos de pouca relevância, 

não reduzir seu campo de atuação” (Pallamolla, 2009, p. 179).

De um modo geral, concorda-se com a extensa crítica elaborada por Pallamolla 

192), podendo-se resumi-la da seguinte maneira: 

(a) há um excesso de controle por parte do Poder Judiciário e do Ministério 

Público quanto ao encaminhamento dos casos e quanto ao conteúdo dos acordos, o que 

poderia gerar em redução significativa da autonomia das partes;  

o há referência aos crimes ou contravenções que poderiam ser submetidos 

ao procedimento restaurativo, podendo resultar apenas no envio de casos de menor 

se um excesso de semelhança estrutural e de linguagem dos artigos 

ferentes à justiça restaurativa em relação à linguagem do direito penal, 
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impediria de participar, ainda que seja essa a vontade de ambas as partes, de um 

562 é emblemático: ao facultar ao juiz a 

quando constatar a não 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou quando o acordo 

letivas dos envolvidos, há uma nítida 

afronta à necessária autonomia das partes. Não se defende a liberdade absoluta das 

partes, pois do contrário e sequer os acordos visivelmente desproporcionais poderiam 

r seus advogados para que analisem o 

acordo, e não podem ficar suscetíveis da análise judicial sobre o seu conteúdo. 

Ademais, o ideal, em razão do princípio da confidencialidade, é que o juiz 

ba um informativo 

objetivo, contendo as incumbências das partes e se o acordo foi ou não cumprido. O 

e, ainda assim, as partes 

veria ser levada em 

Cumpre referir ainda que não há uma explicitação sobre quais casos poderão ser 

enviados para os núcleos de justiça restaurativa. Ao se eximir desta necessária 

se o risco de que sejam encaminhados à justiça restaurativa apenas 

casos de bagatela, visto que, como ensinam inúmeras experiências, quando não existem 

regras claras sobre quais casos são passíveis de encaminhamento, a tendência é que 

ores públicos e a polícia encaminhem apenas casos de pouca relevância, 

não reduzir seu campo de atuação” (Pallamolla, 2009, p. 179). 

se com a extensa crítica elaborada por Pallamolla 

(a) há um excesso de controle por parte do Poder Judiciário e do Ministério 

Público quanto ao encaminhamento dos casos e quanto ao conteúdo dos acordos, o que 

o há referência aos crimes ou contravenções que poderiam ser submetidos 

ao procedimento restaurativo, podendo resultar apenas no envio de casos de menor 

se um excesso de semelhança estrutural e de linguagem dos artigos 

ferentes à justiça restaurativa em relação à linguagem do direito penal, 
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potencializando o risco de colonização imediata do sistema restaurativo pelas tradições 

e práticas do sistema de justiça criminal.

 Além da técnica legislativa utilizada, chamam igual

utilizados nas duas ocasiões em que foi determinado o arquivamento do projeto. Apesar 

de os Deputados Relatores integrarem partidos de orientação política teoricamente 

opostas, os fundamentos são bastante semelhantes: na primeira

rejeitado e arquivado após parecer do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (do 

então PFL/BA); na segunda, o parecerista foi o Deputado Antônio Carlos Biscaia 

(PT/RJ), que praticamente repetiu os argumentos do Relator anterior. Nes

parecer,8 de forma resumida, argumenta o Dep. Biscaia que a apresentação do projeto de 

lei n. 7006/2006, apesar de não ferir nenhum dispositivo constitucional, seria 

inoportuna, pois “o País passa por um período de sentimento de impunidade, com 

grande produção legislativa com o objetivo de criminalizar condutas e agravar penas. 

Esse projeto, por sua vez, caminha em sentido contrário, despenalizando condutas.”

Segundo o Relator, o projeto retira das autoridades policiais o contato direto com 

o infrator, delegando à comunidade esta tarefa. Ao finalizar, menciona que a urgência 

diz respeito ao aprimoramento dos juizados especiais, com um maior investimento do 

Estado para aumentar o número de juízes e servidores, além de melhorar estrutura de 

trabalho. Conforme as palavras emitidas no parecer, uma vez aprimorados, “os juizados 

especiais certamente desempenhariam papel de suma importância na solução dos 

conflitos de menor potencial ofensivo no âmbito criminal”.

Como se percebe, a justificativa utilizada 

7006/2006 reflete dois pontos importantes: primeiro, a suposta sensação de impunidade 

que assola o país e a consequente necessidade não de despenalizar ou descriminalizar 

condutas, mas de agir de forma contrária, aumentando p

e, segundo, o desconhecimento do autor do relatório acerca do funcionamento dos 

juizados especiais e do problema central ao qual não é possível desvinculá

colonização do procedimento pela tradição, pela linguagem e pe

da justiça criminal e dos seus operadores.

 

 

                                                          
8
 Disponível no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, no seguinte endereço: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785 (acesso em 22 de 
março de 2012). 
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potencializando o risco de colonização imediata do sistema restaurativo pelas tradições 

e práticas do sistema de justiça criminal. 

Além da técnica legislativa utilizada, chamam igualmente a atenção os motivos 

utilizados nas duas ocasiões em que foi determinado o arquivamento do projeto. Apesar 

de os Deputados Relatores integrarem partidos de orientação política teoricamente 

opostas, os fundamentos são bastante semelhantes: na primeira ocasião, o projeto foi 

rejeitado e arquivado após parecer do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (do 

então PFL/BA); na segunda, o parecerista foi o Deputado Antônio Carlos Biscaia 

(PT/RJ), que praticamente repetiu os argumentos do Relator anterior. Nes

de forma resumida, argumenta o Dep. Biscaia que a apresentação do projeto de 

lei n. 7006/2006, apesar de não ferir nenhum dispositivo constitucional, seria 

, pois “o País passa por um período de sentimento de impunidade, com 

rande produção legislativa com o objetivo de criminalizar condutas e agravar penas. 

Esse projeto, por sua vez, caminha em sentido contrário, despenalizando condutas.”

Segundo o Relator, o projeto retira das autoridades policiais o contato direto com 

ator, delegando à comunidade esta tarefa. Ao finalizar, menciona que a urgência 

diz respeito ao aprimoramento dos juizados especiais, com um maior investimento do 

Estado para aumentar o número de juízes e servidores, além de melhorar estrutura de 

Conforme as palavras emitidas no parecer, uma vez aprimorados, “os juizados 

especiais certamente desempenhariam papel de suma importância na solução dos 

conflitos de menor potencial ofensivo no âmbito criminal”. 

Como se percebe, a justificativa utilizada para arquivar o projeto de lei 

7006/2006 reflete dois pontos importantes: primeiro, a suposta sensação de impunidade 

o país e a consequente necessidade não de despenalizar ou descriminalizar 

condutas, mas de agir de forma contrária, aumentando penas e criminalizando condutas; 

e, segundo, o desconhecimento do autor do relatório acerca do funcionamento dos 

juizados especiais e do problema central ao qual não é possível desvinculá

colonização do procedimento pela tradição, pela linguagem e pela forma de abordagem 

da justiça criminal e dos seus operadores. 

                   
Disponível no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, no seguinte endereço: 

posicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785 (acesso em 22 de 
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potencializando o risco de colonização imediata do sistema restaurativo pelas tradições 

mente a atenção os motivos 

utilizados nas duas ocasiões em que foi determinado o arquivamento do projeto. Apesar 

de os Deputados Relatores integrarem partidos de orientação política teoricamente 

ocasião, o projeto foi 

rejeitado e arquivado após parecer do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (do 

então PFL/BA); na segunda, o parecerista foi o Deputado Antônio Carlos Biscaia 

(PT/RJ), que praticamente repetiu os argumentos do Relator anterior. Neste último 

de forma resumida, argumenta o Dep. Biscaia que a apresentação do projeto de 

lei n. 7006/2006, apesar de não ferir nenhum dispositivo constitucional, seria 

, pois “o País passa por um período de sentimento de impunidade, com 

rande produção legislativa com o objetivo de criminalizar condutas e agravar penas. 

Esse projeto, por sua vez, caminha em sentido contrário, despenalizando condutas.” 

Segundo o Relator, o projeto retira das autoridades policiais o contato direto com 

ator, delegando à comunidade esta tarefa. Ao finalizar, menciona que a urgência 

diz respeito ao aprimoramento dos juizados especiais, com um maior investimento do 

Estado para aumentar o número de juízes e servidores, além de melhorar estrutura de 

Conforme as palavras emitidas no parecer, uma vez aprimorados, “os juizados 

especiais certamente desempenhariam papel de suma importância na solução dos 

para arquivar o projeto de lei 

7006/2006 reflete dois pontos importantes: primeiro, a suposta sensação de impunidade 

o país e a consequente necessidade não de despenalizar ou descriminalizar 

enas e criminalizando condutas; 

e, segundo, o desconhecimento do autor do relatório acerca do funcionamento dos 

juizados especiais e do problema central ao qual não é possível desvinculá-los: a 

la forma de abordagem 

Disponível no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, no seguinte endereço: 
posicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785 (acesso em 22 de 
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A CULTURA JURÍDICA E A FORMAÇÃO DOS ATORES JURÍDICO S 

BRASILEIROS: NECESSIDADE DE UMA NOVA ABORDAG

FENÔMENOS JURÍDICOS

 

 

Boaventura de Sousa 

menciona a possível semelhança deste quadro com os juízes brasileiros 

que, evidentemente, por se tratar da regra geral, muitos magistrados (as exceções) 

poderão ser injustiçados com tal descrição (Santos, 2008, p. 68). S

contudo, descrever toda a magistratura portuguesa, e reconhecendo as limitações de sua 

descrição, Santos refere que, na sua maioria, percebe

normativista, técnico-burocrática, assente em três grandes ideias: a a

direito, a ideia de que o direito é um fenómeno totalmente diferente de tudo o resto que 

ocorre a sociedade e é autónomo em relação a esta sociedade; uma concepção restritiva 

do que é esse direito ou do que são os autos aos quais o direito se a

concepção burocrática ou administrativa dos processos

Para o autor (Santos, 2008, pp. 68

meio das seguintes características:

(a) pela prioridade do direito civil e penal

do direito nas faculdades, garantem a sua autonomia, determinando o modo geral de 

interpretação e aplicação do direito (Santos, 2008, p. 68);

(b) através de uma 

condições de resolver os litígios e, por isso, poderá resolver todos eles: uma vez que a 

lei – geral e universal – é o único parâmetro para solucionar os conflitos e o magistrado 

é o seu intérprete fidedigno, a competência do juiz deve ser igualmente geral e univer

(Santos, 2008, p. 69);  

(c) por um modelo de 

direito se traduz em autonomia dos seus operadores, em que os maus resultados do 

sistema judicial são atribuídos à lei, e em nenhuma circunstância aos se

Os sintomas desta desresponsabilização, conforme o autor, seriam três: primeiro, 

quando há um problema, nunca se encontra o responsável por isto, os responsáveis são 

sempre os outros, outras instâncias, instituições ou Poderes; segundo, dent

tribunal, sob a mesma estrutura, verificam
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A CULTURA JURÍDICA E A FORMAÇÃO DOS ATORES JURÍDICO S 

BRASILEIROS: NECESSIDADE DE UMA NOVA ABORDAG EM SOBRE OS 

FENÔMENOS JURÍDICOS 

Boaventura de Sousa Santos, ao retratar os juízes tradicionais de Portugal, 

menciona a possível semelhança deste quadro com os juízes brasileiros 

que, evidentemente, por se tratar da regra geral, muitos magistrados (as exceções) 

poderão ser injustiçados com tal descrição (Santos, 2008, p. 68). S

contudo, descrever toda a magistratura portuguesa, e reconhecendo as limitações de sua 

descrição, Santos refere que, na sua maioria, percebe-se a dominação de

burocrática, assente em três grandes ideias: a a

direito, a ideia de que o direito é um fenómeno totalmente diferente de tudo o resto que 

ocorre a sociedade e é autónomo em relação a esta sociedade; uma concepção restritiva 

do que é esse direito ou do que são os autos aos quais o direito se a

concepção burocrática ou administrativa dos processos” (Santos, 2008, p. 68).

Para o autor (Santos, 2008, pp. 68-71), esta cultura dominante se manifesta por 

meio das seguintes características:  

prioridade do direito civil e penal, que, na condição de grandes ramos 

do direito nas faculdades, garantem a sua autonomia, determinando o modo geral de 

interpretação e aplicação do direito (Santos, 2008, p. 68); 

(b) através de uma cultura generalista, em que só o magistrado figura em 

de resolver os litígios e, por isso, poderá resolver todos eles: uma vez que a 

é o único parâmetro para solucionar os conflitos e o magistrado 

é o seu intérprete fidedigno, a competência do juiz deve ser igualmente geral e univer

(c) por um modelo de desresponsabilização sistêmica, em que a autonomia do 

direito se traduz em autonomia dos seus operadores, em que os maus resultados do 

sistema judicial são atribuídos à lei, e em nenhuma circunstância aos se

Os sintomas desta desresponsabilização, conforme o autor, seriam três: primeiro, 

quando há um problema, nunca se encontra o responsável por isto, os responsáveis são 

sempre os outros, outras instâncias, instituições ou Poderes; segundo, dent

tribunal, sob a mesma estrutura, verificam-se desempenhos diversos; e terceiro, há um 
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A CULTURA JURÍDICA E A FORMAÇÃO DOS ATORES JURÍDICO S 

EM SOBRE OS 

cionais de Portugal, 

menciona a possível semelhança deste quadro com os juízes brasileiros – mas ressalta 

que, evidentemente, por se tratar da regra geral, muitos magistrados (as exceções) 

poderão ser injustiçados com tal descrição (Santos, 2008, p. 68). Sem pretender, 

contudo, descrever toda a magistratura portuguesa, e reconhecendo as limitações de sua 

se a dominação de “uma cultura 

burocrática, assente em três grandes ideias: a autonomia do 

direito, a ideia de que o direito é um fenómeno totalmente diferente de tudo o resto que 

ocorre a sociedade e é autónomo em relação a esta sociedade; uma concepção restritiva 

do que é esse direito ou do que são os autos aos quais o direito se aplica; e uma 

(Santos, 2008, p. 68). 

71), esta cultura dominante se manifesta por 

e, na condição de grandes ramos 

do direito nas faculdades, garantem a sua autonomia, determinando o modo geral de 

, em que só o magistrado figura em 

de resolver os litígios e, por isso, poderá resolver todos eles: uma vez que a 

é o único parâmetro para solucionar os conflitos e o magistrado 

é o seu intérprete fidedigno, a competência do juiz deve ser igualmente geral e universal 

, em que a autonomia do 

direito se traduz em autonomia dos seus operadores, em que os maus resultados do 

sistema judicial são atribuídos à lei, e em nenhuma circunstância aos seus operadores. 

Os sintomas desta desresponsabilização, conforme o autor, seriam três: primeiro, 

quando há um problema, nunca se encontra o responsável por isto, os responsáveis são 

sempre os outros, outras instâncias, instituições ou Poderes; segundo, dentro do mesmo 

se desempenhos diversos; e terceiro, há um 
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baixo nível de ações disciplinares efetivas. Tais sintomas traduzem a ideia da ausência 

de responsabilização por parte dos operadores jurídicos, com baixo nív

disciplinar, em que os maus resultados ocasionados pelo sistema são sempre atribuídos 

a outras esferas de atuação, em que pese a existência de estruturas semelhantes com 

desempenhos diversos dentro do mesmo foro ou tribunal (Santos, 2008, p.

(d) a quarta característica traduz a ideia de um 

operadores jurídicos não conseguem perceber os agentes do poder como cidadãos 

comuns, com iguais direitos e deveres: “é uma cultura autoritária que faz com que o 

poder político tenha, necessária e ‘compreensivelmente’, alguns privilégios junto da 

justiça”, refletindo-se em um certo medo de investigar e julgar pessoas atreladas ao 

poder (político ou econômico) como qualquer outra pessoa (Santos, 2008, pp. 69

(e) um refúgio burocrático

da cultura jurídica dominante, que se concretiza pela “preferência por tudo o que é 

institucional, burocraticamente formatado”, caracterizada por uma gestão burocrática 

dos processos, em que o andamento processual é apenas aparente diante do uso de 

decisões procedimentais (ao invés das substantivas), e da aversão à adoção de medidas 

alternativas como solução dos conflitos, diante da sua baixa formatação burocrática 

(Santos, 2008, p. 70); 

(f) a manutenção da 

característica seguinte, pois o magistrado técnico

direito e da sua relação com o caso concreto, mas desconhece a relação dos autos com a 

realidade: “não sabe espremer os autos até que eles destilem a sociedade, violações de 

direitos humanos, pessoas a sofrer, vidas injustiçadas”. Como não sabe interpretar a 

realidade, o juiz acaba sendo vítima das ideias dominantes, dentre as quais a ideia de 

que o juiz não deve ter opinião própria, mas apenas 

Com isto, as decisões judiciais tendem a refletir o posicionamento de uma classe 

política reduzida, podendo-

de senso comum teórico dos juristas

(g) e, por fim, o autor aponta para a 

última forma de manifestação da cultura judicial dominante, que se materializa pela 

confusão entre independência e individualismo, marcada por uma forte aver

trabalho em equipe, pela ausência de uma gestão orientada por objetivos, pela 

contrariedade à interdisciplinaridade e, assim, por “uma ideia de autossuficiência que 

não permite aprender com outros saberes” (Santos, 2008, p. 71).
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baixo nível de ações disciplinares efetivas. Tais sintomas traduzem a ideia da ausência 

de responsabilização por parte dos operadores jurídicos, com baixo nív

disciplinar, em que os maus resultados ocasionados pelo sistema são sempre atribuídos 

a outras esferas de atuação, em que pese a existência de estruturas semelhantes com 

desempenhos diversos dentro do mesmo foro ou tribunal (Santos, 2008, p.

(d) a quarta característica traduz a ideia de um privilégio do poder, 

operadores jurídicos não conseguem perceber os agentes do poder como cidadãos 

comuns, com iguais direitos e deveres: “é uma cultura autoritária que faz com que o 

olítico tenha, necessária e ‘compreensivelmente’, alguns privilégios junto da 

se em um certo medo de investigar e julgar pessoas atreladas ao 

poder (político ou econômico) como qualquer outra pessoa (Santos, 2008, pp. 69

fúgio burocrático é apontado por Santos como a quinta característica 

da cultura jurídica dominante, que se concretiza pela “preferência por tudo o que é 

institucional, burocraticamente formatado”, caracterizada por uma gestão burocrática 

que o andamento processual é apenas aparente diante do uso de 

decisões procedimentais (ao invés das substantivas), e da aversão à adoção de medidas 

alternativas como solução dos conflitos, diante da sua baixa formatação burocrática 

f) a manutenção da sociedade afastada dos autos dos processos

característica seguinte, pois o magistrado técnico-burocrata tem amplo conhecimento do 

direito e da sua relação com o caso concreto, mas desconhece a relação dos autos com a 

sabe espremer os autos até que eles destilem a sociedade, violações de 

direitos humanos, pessoas a sofrer, vidas injustiçadas”. Como não sabe interpretar a 

realidade, o juiz acaba sendo vítima das ideias dominantes, dentre as quais a ideia de 

o deve ter opinião própria, mas apenas aplicar a lei (Santos, 2008, p. 70). 

Com isto, as decisões judiciais tendem a refletir o posicionamento de uma classe 

-se comparar ao que Luiz Alberto Warat (1982) denominou 

órico dos juristas; 

(g) e, por fim, o autor aponta para a independência como autossuficiência 

última forma de manifestação da cultura judicial dominante, que se materializa pela 

confusão entre independência e individualismo, marcada por uma forte aver

trabalho em equipe, pela ausência de uma gestão orientada por objetivos, pela 

contrariedade à interdisciplinaridade e, assim, por “uma ideia de autossuficiência que 

não permite aprender com outros saberes” (Santos, 2008, p. 71). 
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baixo nível de ações disciplinares efetivas. Tais sintomas traduzem a ideia da ausência 

de responsabilização por parte dos operadores jurídicos, com baixo nível de controle 

disciplinar, em que os maus resultados ocasionados pelo sistema são sempre atribuídos 

a outras esferas de atuação, em que pese a existência de estruturas semelhantes com 

desempenhos diversos dentro do mesmo foro ou tribunal (Santos, 2008, p. 69);  

privilégio do poder, em que os 

operadores jurídicos não conseguem perceber os agentes do poder como cidadãos 

comuns, com iguais direitos e deveres: “é uma cultura autoritária que faz com que o 

olítico tenha, necessária e ‘compreensivelmente’, alguns privilégios junto da 

se em um certo medo de investigar e julgar pessoas atreladas ao 

poder (político ou econômico) como qualquer outra pessoa (Santos, 2008, pp. 69-70); 

é apontado por Santos como a quinta característica 

da cultura jurídica dominante, que se concretiza pela “preferência por tudo o que é 

institucional, burocraticamente formatado”, caracterizada por uma gestão burocrática 

que o andamento processual é apenas aparente diante do uso de 

decisões procedimentais (ao invés das substantivas), e da aversão à adoção de medidas 

alternativas como solução dos conflitos, diante da sua baixa formatação burocrática 

dos autos dos processos é a 

burocrata tem amplo conhecimento do 

direito e da sua relação com o caso concreto, mas desconhece a relação dos autos com a 

sabe espremer os autos até que eles destilem a sociedade, violações de 

direitos humanos, pessoas a sofrer, vidas injustiçadas”. Como não sabe interpretar a 

realidade, o juiz acaba sendo vítima das ideias dominantes, dentre as quais a ideia de 

(Santos, 2008, p. 70). 

Com isto, as decisões judiciais tendem a refletir o posicionamento de uma classe 

se comparar ao que Luiz Alberto Warat (1982) denominou 

independência como autossuficiência como 

última forma de manifestação da cultura judicial dominante, que se materializa pela 

confusão entre independência e individualismo, marcada por uma forte aversão ao 

trabalho em equipe, pela ausência de uma gestão orientada por objetivos, pela 

contrariedade à interdisciplinaridade e, assim, por “uma ideia de autossuficiência que 
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Salo de Carvalho (20

jurídicos brasileiros, destaca que o funcionamento da justiça criminal atual reflete “o 

pensamento inquisitório institucionalizado desde a colonização que se consolidou ao 

longo do processo de formação d

pela centralidade na figura do magistrado e pelo papel de coadjuvantes dos demais 

atores da cena processual. O poder, na configuração brasileira, “é altamente concentrado 

e direcionado exclusivamente c

tido como objeto de investigação 

A configuração de um modelo inquisitorial de revelação da verdade, conforme o 

autor (Carvalho, 2010, pp. 94

operadores jurídicos e favorece uma administração 

e consolidando o cenário de práticas judiciais e investigatórias autoritárias e 

burocráticas. 

Para Santos (2008, p. 71), as f

uma necessária revolução nas faculdades de direito, que, através da tentativa de extirpar 

tudo o que não for estritamente jurídico, “acabaram criando uma cultura de extrema 

indiferença ou exterioridade do dir

sociedade”, mantendo uma distância regular das preocupações sociais e formando 

profissionais descomprometidos com o seu próprio trabalho. Nesse sentido, a cultura 

técnico-burocrática deve ser substituída pela té

construção de uma sociedade mais democrática e justa (Santos, 2008, p. 71).  

Além disso, fundamental que também os professores sejam capacitados para 

lidar com os problemas contemporâneos, ao invés de se esconderem confort

atrás de códigos e leis que, na melhor das hipóteses, apenas conduzirão o aluno ao modo 

jurídico de percepção do mundo, mas não os habilita, de forma alguma, a compreender 

que em cada problema jurídico subjaz, antes de qualquer coisa, uma situaçã

pessoas de carne e osso, que serão, mais cedo ou mais tarde, objeto de 

desse conhecimento transmitido de forma antidialógica. Apenas uma educação 

intercultural e interdisciplinar, pautada pela lógica da responsabilidade cidadã, po

ajudar a enfrentar os três pilares da cultura normativista mencionadas pelo autor 

(Santos, 2008, p. 76). 

Por fim, Santos (2008, pp. 76

possível incluir também as escolas da advocacia e do Ministério

repetir os mesmos equívocos das faculdades de direito, e passar a formar continuamente 
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Salo de Carvalho (2010), ao trabalhar a formação cultural dos operadores 

jurídicos brasileiros, destaca que o funcionamento da justiça criminal atual reflete “o 

institucionalizado desde a colonização que se consolidou ao 

longo do processo de formação do Estado nacional” (grifos no original), caracterizado 

pela centralidade na figura do magistrado e pelo papel de coadjuvantes dos demais 

atores da cena processual. O poder, na configuração brasileira, “é altamente concentrado 

e direcionado exclusivamente contra o suspeito-acusado-réu” (Carvalho, 2010, p. 76), 

objeto de investigação para a elucidação da verdade real sobre os fatos

A configuração de um modelo inquisitorial de revelação da verdade, conforme o 

autor (Carvalho, 2010, pp. 94-95), encontra-se naturalizada na formação cultural dos 

operadores jurídicos e favorece uma administração impositiva de conflitos, fomentando 

e consolidando o cenário de práticas judiciais e investigatórias autoritárias e 

Para Santos (2008, p. 71), as formas possíveis para mudar este quadro envolvem 

uma necessária revolução nas faculdades de direito, que, através da tentativa de extirpar 

tudo o que não for estritamente jurídico, “acabaram criando uma cultura de extrema 

indiferença ou exterioridade do direito diante das mudanças experimentadas pela 

sociedade”, mantendo uma distância regular das preocupações sociais e formando 

profissionais descomprometidos com o seu próprio trabalho. Nesse sentido, a cultura 

burocrática deve ser substituída pela técnico-democrática, que permita a 

construção de uma sociedade mais democrática e justa (Santos, 2008, p. 71).  

Além disso, fundamental que também os professores sejam capacitados para 

lidar com os problemas contemporâneos, ao invés de se esconderem confort

atrás de códigos e leis que, na melhor das hipóteses, apenas conduzirão o aluno ao modo 

jurídico de percepção do mundo, mas não os habilita, de forma alguma, a compreender 

que em cada problema jurídico subjaz, antes de qualquer coisa, uma situaçã

pessoas de carne e osso, que serão, mais cedo ou mais tarde, objeto de 

desse conhecimento transmitido de forma antidialógica. Apenas uma educação 

intercultural e interdisciplinar, pautada pela lógica da responsabilidade cidadã, po

ajudar a enfrentar os três pilares da cultura normativista mencionadas pelo autor 

Por fim, Santos (2008, pp. 76-78) salienta que as escolas da magistratura (e seria 

possível incluir também as escolas da advocacia e do Ministério Público) devem evitar 

repetir os mesmos equívocos das faculdades de direito, e passar a formar continuamente 
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10), ao trabalhar a formação cultural dos operadores 

jurídicos brasileiros, destaca que o funcionamento da justiça criminal atual reflete “o 

institucionalizado desde a colonização que se consolidou ao 

o Estado nacional” (grifos no original), caracterizado 

pela centralidade na figura do magistrado e pelo papel de coadjuvantes dos demais 

atores da cena processual. O poder, na configuração brasileira, “é altamente concentrado 

réu” (Carvalho, 2010, p. 76), 

elucidação da verdade real sobre os fatos. 

A configuração de um modelo inquisitorial de revelação da verdade, conforme o 

na formação cultural dos 

de conflitos, fomentando 

e consolidando o cenário de práticas judiciais e investigatórias autoritárias e 

ormas possíveis para mudar este quadro envolvem 

uma necessária revolução nas faculdades de direito, que, através da tentativa de extirpar 

tudo o que não for estritamente jurídico, “acabaram criando uma cultura de extrema 

eito diante das mudanças experimentadas pela 

sociedade”, mantendo uma distância regular das preocupações sociais e formando 

profissionais descomprometidos com o seu próprio trabalho. Nesse sentido, a cultura 

, que permita a 

construção de uma sociedade mais democrática e justa (Santos, 2008, p. 71).   

Além disso, fundamental que também os professores sejam capacitados para 

lidar com os problemas contemporâneos, ao invés de se esconderem confortavelmente 

atrás de códigos e leis que, na melhor das hipóteses, apenas conduzirão o aluno ao modo 

jurídico de percepção do mundo, mas não os habilita, de forma alguma, a compreender 

que em cada problema jurídico subjaz, antes de qualquer coisa, uma situação real, com 

pessoas de carne e osso, que serão, mais cedo ou mais tarde, objeto de interferência 

desse conhecimento transmitido de forma antidialógica. Apenas uma educação 

intercultural e interdisciplinar, pautada pela lógica da responsabilidade cidadã, poderá 

ajudar a enfrentar os três pilares da cultura normativista mencionadas pelo autor 

78) salienta que as escolas da magistratura (e seria 

Público) devem evitar 

repetir os mesmos equívocos das faculdades de direito, e passar a formar continuamente 
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os juízes, para que seja derrubada a (equivocada) ideia de que o bacharel em direito está 

formado para a vida toda. O contínuo acesso a um conheci

mínimo a ser exigido, sob pena de os casos serem julgados por pessoas que não 

acompanham o desenvolvimento das sociedades onde vivem.  

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

Para evitar uma colonização da justiça restaurativa pelos hábitos e

justiça criminal, fundamental a inserção de disciplinas específicas nos currículos das 

faculdades de direito, bem como o incentivo à pesquisa e à realização de seminários 

sobre modos alternativos de resolução de conflitos

podem ficar restritas às faculdades de direito: magistrados, advogados, defensores 

públicos, promotores de justiça e todos os demais atores jurídicos devem estar 

permanentemente em formação, 

jurídica se encerra com o final do curso de graduação (ou pós

após a aprovação em concurso público). A constante atualização e conscientização dos 

agentes jurídicos, nesse sentido, é tão importante quanto a inserção de disciplinas, 

discussões e pesquisas sobre modelos alternativos de resolução de conflitos nas 

faculdades de direito e nas pesquisas de pós

Some-se a isto, na mesma intensidade, a imprescindível interdisciplinaridade na 

abordagem dos fenômenos jurídicos, como 

sociedade plural contemporânea 

pensado e estruturado há pelo menos dois séculos para lidar com problemas e conflitos 

os mais diversos possíveis. 

Quanto ao Projeto de L

resquícios daquilo que Salo de Carvalho (2010) classifica como 

por não conseguir desvincular as atividades de administração de conflitos 

tidas como inovadoras – do

de duas maneiras: se por um lado facilita a divulgação das atividades e confirma a 

importância do tema, por outro tem

para o julgador, subjugando 
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os juízes, para que seja derrubada a (equivocada) ideia de que o bacharel em direito está 

formado para a vida toda. O contínuo acesso a um conhecimento interdisciplinar é 

mínimo a ser exigido, sob pena de os casos serem julgados por pessoas que não 

acompanham o desenvolvimento das sociedades onde vivem.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para evitar uma colonização da justiça restaurativa pelos hábitos e

undamental a inserção de disciplinas específicas nos currículos das 

faculdades de direito, bem como o incentivo à pesquisa e à realização de seminários 

sobre modos alternativos de resolução de conflitos. Estas iniciativas, n

podem ficar restritas às faculdades de direito: magistrados, advogados, defensores 

públicos, promotores de justiça e todos os demais atores jurídicos devem estar 

permanentemente em formação, com o abandono da mofada ideia de que a formação 

urídica se encerra com o final do curso de graduação (ou pós-graduação, ou até mesmo 

após a aprovação em concurso público). A constante atualização e conscientização dos 

agentes jurídicos, nesse sentido, é tão importante quanto a inserção de disciplinas, 

iscussões e pesquisas sobre modelos alternativos de resolução de conflitos nas 

faculdades de direito e nas pesquisas de pós-graduação.  

se a isto, na mesma intensidade, a imprescindível interdisciplinaridade na 

abordagem dos fenômenos jurídicos, como forma de explorar a complexidade da 

sociedade plural contemporânea – que conta, paradoxalmente, com um sistema judicial 

pensado e estruturado há pelo menos dois séculos para lidar com problemas e conflitos 

 

Quanto ao Projeto de Lei n. 7006/2006, chama a atenção o fato de que apresenta 

resquícios daquilo que Salo de Carvalho (2010) classifica como tradição inquisitorial

por não conseguir desvincular as atividades de administração de conflitos 

do controle e da supervisão de um juiz. Este fato pode ser visto 

de duas maneiras: se por um lado facilita a divulgação das atividades e confirma a 

importância do tema, por outro tem-se que as decisões restam novamente devolvidas 

, subjugando o interesse das partes ao do Estado.  
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os juízes, para que seja derrubada a (equivocada) ideia de que o bacharel em direito está 

mento interdisciplinar é 

mínimo a ser exigido, sob pena de os casos serem julgados por pessoas que não 

Para evitar uma colonização da justiça restaurativa pelos hábitos e práticas da 

undamental a inserção de disciplinas específicas nos currículos das 

faculdades de direito, bem como o incentivo à pesquisa e à realização de seminários 

Estas iniciativas, no entanto, não 

podem ficar restritas às faculdades de direito: magistrados, advogados, defensores 

públicos, promotores de justiça e todos os demais atores jurídicos devem estar 

ideia de que a formação 

graduação, ou até mesmo 

após a aprovação em concurso público). A constante atualização e conscientização dos 

agentes jurídicos, nesse sentido, é tão importante quanto a inserção de disciplinas, 

iscussões e pesquisas sobre modelos alternativos de resolução de conflitos nas 

se a isto, na mesma intensidade, a imprescindível interdisciplinaridade na 

forma de explorar a complexidade da 

que conta, paradoxalmente, com um sistema judicial 

pensado e estruturado há pelo menos dois séculos para lidar com problemas e conflitos 

ei n. 7006/2006, chama a atenção o fato de que apresenta 

tradição inquisitorial, 

por não conseguir desvincular as atividades de administração de conflitos – ainda que 

. Este fato pode ser visto 

de duas maneiras: se por um lado facilita a divulgação das atividades e confirma a 

se que as decisões restam novamente devolvidas 
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A determinação expressa para que os encaminhamentos de casos para o sistema 

restaurativo por parte da polícia e do promotor de justiça dependam da 

somada à ausência de previsão legal para que as própr

por um mecanismo restaurativo, são apenas dois outros sintomas de nossa cultura 

jurídica inquisitória. Tal centralização de poder nas mãos dos magistrados contraria 

diretamente a necessária autonomia das partes requerida pe

pode fazer com que se torne mero apêndice do sistema penal e tenha reduzidas chances 

de não repetir a sua lógica de funcionamento. 

Além disso, o referido 

linguagem própria do direito penal, com cláusulas abertas de limitação do uso da justiça 

restaurativa (vide a redação 

apenas colonizá-la, mas também repetir o

Como forma de evitar o fracasso da justiça restaurativa

que se discutam os principais aspectos do Projeto de Lei em questão, em especial a 

partir da análise dos resultados e das consequências de reformas penais realizadas 

anteriormente no país e em 

experiências estrangeiras 

culturais e jurídicas consideráveis

legislativos e de resultados, e não 

ignoradas.10 

Não se pode deixar de reconhecer

das características mais marcantes da cultura jurídica brasileira, 

poderoso) motivo, é inegável que 

restaurativa pode colaborar significativamente para o avanço da discussão do tema

país. Caso seja esta a opção do legislador, 

restaurativa no ordenamento jurídico bras

amplamente debatido com a sociedade civil

                                                          
9 Projeto de lei 7006/2006. Artigo 556: “Nos casos em que a personalidade e os antecedentes do agente, 
bem como as circunstâncias e conseqüências do crime ou da contravenção
práticas restaurativas, poderá o juiz, com a anuência do Ministério Público, encaminhar os autos a núcleos 
de justiça restaurativa, para propiciar às partes a faculdade de optarem, voluntariamente, pelo 
procedimento restaurativo”. 
10

 A respeito de experiências internacionais em justiça restaurativa, conferir a bibliografia citada na nota 
n. 4. 
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A determinação expressa para que os encaminhamentos de casos para o sistema 

restaurativo por parte da polícia e do promotor de justiça dependam da anuência do juiz

somada à ausência de previsão legal para que as próprias partes possam optar (ou não) 

por um mecanismo restaurativo, são apenas dois outros sintomas de nossa cultura 

jurídica inquisitória. Tal centralização de poder nas mãos dos magistrados contraria 

diretamente a necessária autonomia das partes requerida pela justiça restaurativa, o que 

pode fazer com que se torne mero apêndice do sistema penal e tenha reduzidas chances 

de não repetir a sua lógica de funcionamento.  

Além disso, o referido Projeto de Lei está largamente estruturado a partir da 

ia do direito penal, com cláusulas abertas de limitação do uso da justiça 

restaurativa (vide a redação sugerida para o novo artigo 556 do CPP),9 

la, mas também repetir o indesejado fenômeno da seletividade

de evitar o fracasso da justiça restaurativa no Brasil

que se discutam os principais aspectos do Projeto de Lei em questão, em especial a 

partir da análise dos resultados e das consequências de reformas penais realizadas 

e em outros países. Por mais que, em alguns casos, 

experiências estrangeiras tenham ocorrido em países que apresentam 

consideráveis em relação ao nosso país, são muito ric

resultados, e não podem ser simplesmente desconsiderad

ão se pode deixar de reconhecer, por fim, que o legalismo lógico

das características mais marcantes da cultura jurídica brasileira, e por este simples (mas 

é inegável que a existência de uma lei que regulamente a justiça 

restaurativa pode colaborar significativamente para o avanço da discussão do tema

aso seja esta a opção do legislador, espera-se que a inserção da justiça 

restaurativa no ordenamento jurídico brasileiro seja produto de um projeto de lei 

mente debatido com a sociedade civil, confrontado com os 

                   
Projeto de lei 7006/2006. Artigo 556: “Nos casos em que a personalidade e os antecedentes do agente, 

bem como as circunstâncias e conseqüências do crime ou da contravenção penal, recomendarem o uso de 
práticas restaurativas, poderá o juiz, com a anuência do Ministério Público, encaminhar os autos a núcleos 
de justiça restaurativa, para propiciar às partes a faculdade de optarem, voluntariamente, pelo 

A respeito de experiências internacionais em justiça restaurativa, conferir a bibliografia citada na nota 
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A determinação expressa para que os encaminhamentos de casos para o sistema 

anuência do juiz, 

ias partes possam optar (ou não) 

por um mecanismo restaurativo, são apenas dois outros sintomas de nossa cultura 

jurídica inquisitória. Tal centralização de poder nas mãos dos magistrados contraria 

la justiça restaurativa, o que 

pode fazer com que se torne mero apêndice do sistema penal e tenha reduzidas chances 

ei está largamente estruturado a partir da 

ia do direito penal, com cláusulas abertas de limitação do uso da justiça 

que poderão não 

fenômeno da seletividade penal. 

no Brasil, fundamental 

que se discutam os principais aspectos do Projeto de Lei em questão, em especial a 

partir da análise dos resultados e das consequências de reformas penais realizadas 

or mais que, em alguns casos, as 

tenham ocorrido em países que apresentam diferenças 

são muito ricas em termos 

podem ser simplesmente desconsideradas e 

que o legalismo lógico-formal é uma 

e por este simples (mas 

a existência de uma lei que regulamente a justiça 

restaurativa pode colaborar significativamente para o avanço da discussão do tema no 

a inserção da justiça 

seja produto de um projeto de lei 

confrontado com os resultados dos 

Projeto de lei 7006/2006. Artigo 556: “Nos casos em que a personalidade e os antecedentes do agente, 
penal, recomendarem o uso de 

práticas restaurativas, poderá o juiz, com a anuência do Ministério Público, encaminhar os autos a núcleos 
de justiça restaurativa, para propiciar às partes a faculdade de optarem, voluntariamente, pelo 

A respeito de experiências internacionais em justiça restaurativa, conferir a bibliografia citada na nota 
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projetos-piloto realizados no país

estruturada a partir dos princípios e regras próprios

fracasso da justiça restaurativa, com um significativo aumento da rede de controle 

penal, será quase inevitável.
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