
Camila Mabel Kuhn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIÇA AMBIENTAL E JUSTIÇA RESTAURATIVA: 

POR UMA PRÁTICA NÃO-OPRESSIVA 
 

 

 

 
Dissertação submetida ao Programa de 

Pós-graduação em Direito da 

Universidade Federal de Santa 

Catarina para a obtenção do Grau de 

Mestre em Direito. 

Orientadora: Profa. Dra. Letícia 

Albuquerque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Florianópolis 

2018 



Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
 através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

Kuhn, Camila Mabel
   JUSTIÇA AMBIENTAL E JUSTIÇA RESTAURATIVA : POR
UMA PRÁTICA NÃO-OPRESSIVA / Camila Mabel Kuhn ;
orientador, Letícia Albuquerque, 2018.
   159 p.

   Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de
Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas,
Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis,
2018.

   Inclui referências. 

   1. Direito. 2. Justiça Restaurativa. 3. Justiça
Ambiental. 4. Justiça Criminal. I. Albuquerque,
Letícia. II. Universidade Federal de Santa Catarina.
Programa de Pós-Graduação em Direito. III. Título.







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àqueles que amo, 

amei e amarei. 

 





AGRADECIMENTOS 

 

Certamente vou esquecer-me de alguém, já que me parece uma 

tarefa impossível lembrar todos aqueles que merecem agradecimento 

pela conclusão desta etapa, não apenas de formação, mas uma etapa de 

vida. São tantas pessoas especiais que passaram comigo por este 

caminho até aqui, é tanta gratidão que sinto em meu coração por todas 

as trocas, apoio e incentivo que gostaria de iniciar estes agradecimentos 

horando a todos. Agradeço a todos de onde eu vim, agradeço a todos 

que aqui me receberam, agradeço a todos aqueles com que convivo e 

convivi, a todos que me aguentam e me aguentaram: minha gratidão. 

A CAPES que me concedeu a bolsa de Mestrado. Ao 

coordenador do PPGD Arno Dal Ri Jr., professor e pesquisador que 

admiro. A todos os professores com os quais convivi e aprendi neste 

período. A todos os profissionais da secretaria do programa por todo o 

préstimo e paciência. Aos colegas do Observatório de Justiça Ecológica 

por toda a troca e parceria nos estudos, nas pesquisas e nos corredores 

do CCJ, em especial à Isabele Bruna Barbieri, Leatrice Faraco Daros e 

Thalyta dos Santos. E a todos os colegas do Mestrado e Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

Agradeço especialmente a minha orientadora, que confiou em 

mim para o desenvolvimento desta pesquisa, orientando toda a minha 

trajetória como acadêmica de maneira muito generosa. À professora Drª. 

Letícia Albuquerque o meu muito obrigada. 

Agradeço a minha banca de projeto de dissertação: Vanessa 

Chiari e Fernanda Medeiros. Sem a contribuição de vocês esta pesquisa 

não seria possível.  



 

 

Agradeço a toda a minha família, meu berço, minha raiz e minha 

certeza de amor, carinho e apoio. Em especial agradeço ao meu pai e 

minha mãe, os quais mesmo distantes sempre estiveram presentes. O 

apoio de vocês é a mola propulsora que me faz acreditar em todos os 

meus sonhos. Nunca poderei agradecer o suficiente por tudo que sei que 

vocês fazem e já fizeram por mim, mesmo na maioria das vezes sem 

entender exatamente o que eu faço, vocês estão juntos comigo: vocês 

são os melhores. Amo muito vocês. 

Agradeço aos amigos sempre presentes e especiais que tenho. 

Aos velhos e bons amigos de Montenegro, em especial à Lauren Ribeiro 

Costa, minha referência de profissional, de pessoa, de amiga, e agora de 

mãe. A minha inspiração na restauração de conflitos, quem esteve ao 

meu lado quando “engatinhava” Muriel Magalhães Machado. Agradeço 

as amigas especiais, que estão sempre pertinho, aquelas que 

costumamos chamar de “melhores” em especial a minha Titinha 

maravilhosa, Cynthia de Moura Orengo, e meu Bebeim, Alexandra 

Schommer. Muito obrigada pelo amor e apoio de vocês. 

Agradeço especialmente a família Floripa Va‟a, minha válvula de 

espace e minha escola de motivação e de trabalho de equipe. O que era 

para ser uma prática esportiva se tornou um segundo lar e me apresentou 

pessoas mais que especiais. Em nome da Twin e do Alemão, agradeço a 

todos vocês. 

Agradeço a minha comunidade amada. Minha utopia que se 

tornou realidade. Minha morada é um lar graças a cada um de vocês: 

Clarinha, Best, Joy, Déia, Lucca, Claudinha, Mari, Zih, Jorge, Maria 

Clara, Dudu, Flag e em especial a essa mulher maravilhosa que me 

inspira diariamente: à Silvia Zanatta Da Ros. Obrigada pela força e 



incentivo nestes últimos meses, por todas as vezes que tiveram que 

escutar “eu tenho que escrever a dissertação”... Viu, era verdade! 

Agradeço também a todos que passaram por lá e se tornaram amigos da 

vida: Cansativa, Pulenta, Nilayne e Tiago. Amo cada um de vocês! 

Falando em lar... Meu agradecimento ao meu anjinho, meu amor, 

minha companheira de todas as horas: minha Dengo Maria. O amor aos 

animais não humanos e o contato com a natureza dá sentido à parte 

considerável da minha vida e serviu como inspiração para esta pesquisa. 

Em nome da Dengo agradeço a todos os animais não humanos com que 

convivi e convivo. 

Um agradecimento especial e com muito amor a Minha Twin, 

Drª. Maria Alice da Silva minha companheira de UFSC e de vida nestes 

últimos 3 anos. Uma pesquisadora que vive e acredita na sua pesquisa 

intensamente, que me motiva e me enche de orgulho. Muito obrigada 

por todas as conversas e apoio nestes anos. Minha irmã que eu escolhi.  

Minha gratidão e meu amor a Clara Fernandes, que teve que 

segurar as pontas comigo neste último ano. Esta dissertação aconteceu 

porque você me empurrou e estava aqui todos os dias me apoiando e me 

cobrando, e nós sabemos bem como é difícil me aguentar todos os dias. 

Obrigada por me amar exatamente do jeito que eu sou, mesmo eu sendo 

exatamente do jeito que você não gostaria que eu fosse. 

Agradeço ao Elizondo, que foi meu professor de filosofia, de 

direito e da vida. Por todo o apoio e incentivo de sempre, mesmo 

quando eu nem merecia. A abelhinha vai buscar o seu jardim. 

Agradeço a força criadora de tudo que “é”, a força que habita em 

mim: Gratidão.  

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

"Se você é neutro em situações de injustiça, você 

escolheu o lado do opressor". 

 

(Desmond Mpilo Tutu) 
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RESUMO 

 

Esta dissertação trata da questão envolvendo a resposta oferecida pelo 

sistema penal vigente com relação aos conflitos socioambientais com 

ênfase no tratamento recebido pelas vítimas propondo pensarmos nas 

ferramentas da justiça restaurativa como uma opção não-violenta e não-

opressiva consoante com a justiça ambiental, através de uma revisão 

bibliográfica crítica e a análise laboratorial de caso concreto a partir da 

peça jurídica intitulada “denúncia”. Para essa investigação parte-se de 

marcos teóricos críticos em relação ao nosso momento histórico 

globalizado e a necessidade de analisarmos os marcos teóricos da justiça 

fora do senso comum teórico. No primeiro capítulo são expostas de 

maneira introdutória e a fim de delimitar a perspectiva da pesquisa, o 

que entendemos por justiça ambiental e justiça restaurativa, 

apresentando os marcos teóricos que partimos quando nos referimos a 

estas teorias. No segundo capítulo é feita uma análise de caso 

laboratorial a partir da denúncia do desastre de Mariana, sem adentrar 

em uma análise legal, e sim realizando uma crítica criminológica para 

verificar em que sentido a justiça restaurativa poderia contribuir diante 

das principais falhas do sistema penal vigente como ferramenta de 

resposta aos conflitos socioambientais que envolvem situações 

identificadas como “crimes” no atual paradigma. Por fim, é feita uma 

proposta, para além da utopia, mas de um novo paradigma de justiça, 

não-violento e não opressivo que na prática poderia ofertar um maior 

contato não só com a justiça de maneira geral, já que se volta a 

perspectiva das vítimas, mas como uma ferramenta de justiça ambiental 

que se desenvolve a partir do caso concreto. Embora a problemática 

analisada tenha repercussões e ocorrências internacionais, a proposta da 

presente dissertação é uma resposta local empoderadora. 

 

Palavras-chave: Justiça Restaurativa; Justiça Ambiental; Vítimas. 

 

 

  





KUHN, Camila Mabel. Environmental Justice and Restorative 

Justice: for a non-oppressive practice. 2018. 128 f. Dissertation (Master 

in Law) – Federal University of Santa Catarina, Florianopolis, 2018. 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation addresses the issue of the response offered by the 

current penal system in relation to environmental conflicts, with an 

emphasis on the treatment received by the victims, proposing to think of 

the tools of restorative justice as a non-violent, non-oppressive option 

and according to environmental justice, through a critical 

bibliographical review and the laboratory analysis of a concrete case 

from the legal piece entitled "complaint". For this investigation we start 

with critical theoretical frameworks in relation to our globalized 

historical moment and the need to analyze the theoretical frameworks of 

justice outside the theoretical common sense. In the first chapter they are 

presented in an introductory way and in order to delimit the perspective 

of the research of what we mean by environmental justice and 

restorative justice, presenting the theoretical frameworks that we started 

from when we refer to these theories. In the second chapter, a laboratory 

case analysis is made based on the denunciation of the Mariana disaster, 

without entering into a legal analysis, but rather a criminological 

critique of how restorative justice could contribute to the major failings 

of the penal system as a tool for response to socio-environmental 

conflicts involving situations identified as "crimes". Finally, a proposal 

is made, beyond the utopia, but of a new paradigm of justice, nonviolent 

and non-oppressive that in practice could offer a greater contact not only 

with justice in general, since the perspective is returned for the victims, 

but an environmental justice tool that is developed from practice. 

Although the problematic analyzed has repercussions and international 

occurrences, the proposal of this dissertation is a local empowering 

response. 

 

Keywords: Restorative Justice; Environmental Justice; Victims. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A justiça restaurativa é utilizada hoje em substituição aos trâmites 

e as penas previstas na legislação brasileira em situações em que a 

legislação apresenta “brechas” para o seu uso de maneira alternativa. 

Como são os casos envolvendo criança e adolescente, casos de violência 

doméstica, casos de crimes de menor potencial ofensivo e durante o 

processo de execução da pena. Isso sem que deixe de existir o processo 

penal nos moldes que conhecemos, e sem que o judiciário perca de vista 

o que esta sendo aplicado pela justiça restaurativa. Ou seja, não há 

rompimento com o status quo, e portanto, se segue aplicando um 

possível novo modelo, dentro de um velho sistema cheio de vícios. 

Este processo penal integra um sistema de justiça responsável 

pela “punição” dos indivíduos ou grupo de indivíduos por supostamente 

perpetrarem injustiças, ou simplesmente atos em desconformidade com 

a lei, identificados pela legislação vigente como “crimes”, quer seja 

contra outros indivíduos, quer seja contra o meio ambiente o qual 

dividimos e do qual dependemos, para que, ainda que teoricamente, se 

alcance algo como “justiça”.  

Parece-nos que mesmo a história já tendo mostrado a total 

ineficiência dos mecanismos do atual sistema vigente, os mesmos 

continuam sendo inflados pela lógica do sistema como “resposta” válida 

para a ocorrência de injustiças, uma preocupação excessiva com a forma 

em detrimento do seu principal conteúdo e fim a que se destina. 

Enquanto isso as vítimas reais, tanto num contexto local quanto no 

global, continuam sendo desconsideradas e oprimidas. 

O teor crítico desta pesquisa é latente, mas seu principal foco é a 

proposição de uma nova estrutura onde o diálogo empoderado possa 

ocorrer sem que com isso se mantenha o status quo do sistema. 

Partirmos destes elementos, para, no decorrer desta dissertação, 

avaliarmos possibilidades concretas não-opressivas em prol da justiça 

ambiental, justiça esta que não isola os indivíduos de seu meio, olhando 

para todos “nós” enquanto destinatários de seus reflexos. 

Dentre os diversos tipos de opressão, o que diz respeito a 

temática desta pesquisa, é da opressão e da dominação, e 

consequentemente da injustiça, decorrentes da violência institucional e 

transnacional. Seja ela contra um de “nós”, ou contra todos “nós” 

enquanto grupo social afetado.  

Esta pesquisa inicia-se a partir deste panorama, tendo como norte 

responder se a justiça restaurativa, a partir dos marcos bibliográficos e 

práticos que serão apresentados, poderá ser uma ferramenta de justiça 
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ambiental voltado às vítimas de conflitos socioambientais em 

substituição ao sistema criminal vigente. 

A hipótese ao nosso problema de pesquisa, primeiramente, é sim, 

existe a possibilidade de um novo paradigma de justiça restaurativo 

como modelo de justiça criminal para crimes ambientais que esteja em 

consonância com a justiça ambiental e ofereça respostas mais 

satisfatórias às vitimas de conflitos ambientais, mesmo que da 

magnitude internacional do caso do desastre de Mariana/MG, Já que, as 

principais vítimas, interessadas diretas, seguem sendo a população local. 

Uma segunda hipótese diz respeito à insuficiência da justiça 

restaurativa como ferramenta para justiça ambiental em casos de 

conflitos socioambientais em razão da complexidade econômica dos 

polos envolvidos no conflito, ligados pela relação de dominação e de 

subordinação. 

Para verificar a hipótese se confirma, a pesquisa será 

desenvolvida a partir da metodologia de revisão bibliográfica, com 

método de abordagem dedutivo, a ser elaborada em três capítulos 

monográficos.  

A pesquisa iniciará com seu recorte teórico principal, buscando as 

interlocuções existentes entre as teorias de justiça restaurativa e justiça 

ambiental. O que conduzirá este capítulo, e o decorrer da pesquisa, será 

a diferenciação entre o senso comum teórico e teoria cientifica. Será 

traçado um panorama da origem das injustiças de interesse internacional 

no contexto global capitalista, para que se desenvolva de maneira 

materialista. O marco principal a ser abordado para todas as teorias 

seguintes será de referencial crítico, para chegarmos a uma ideia de 

justiça fora do senso comum teórico. 

Ainda no primeiro capítulo teórico serão trazidas as perspectivas 

das injustiças avaliadas a partir de parâmetros planetários, dando 

destaque a principal delas envolvendo injustiças socioambientais, já que 

não se pode falar em injustiças internacionais sem falar da degradação 

ambiental e como esta afeta de maneira racista e seletiva parcelas 

especificas da população.  

A justiça restaurativa, em seu primeiro tópico, será abordada 

como uma possibilidade de justiça não-opressiva, e como uma teoria 

que surge da prática a partir do enfoque dado a perspectiva e as 

demandas das vítimas, verdadeiras protagonistas do conflito, trazendo 

recortes internacionais sobre o tema. Para fechar este item, será 

apresentado ainda um breve panorama atual da justiça restaurativa no 

Brasil. 
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No capítulo seguinte será realizado um estudo de caso laboratório 

a partir da denúncia criminal elaborada pelo Ministério Público Federal 

do desastre de Mariana/MG, como resposta estatal que deu início ao 

processo de “punição” dos responsáveis. Será realizada uma abordagem 

descritiva seguida da análise criminológica do caso e da situação do 

sistema penal como um todo, buscando encontrar uma resposta às 

vítimas de Mariana/MG. A análise criminológica será realizada de 

acordo com alguns elementos teóricos e históricos da criminologia 

crítica e do abolicionismo penal até a vitimologia, para abordar o 

nonsense do sistema penal e da sua clientela. Aqui começará a ser 

construída a proposta do trabalho, partindo do simples e não complexo, 

trazendo os principais defeitos identificados do atual sistema a fim de 

propor algo novo, alternativo em um sentido lógico de exclusão ou 

sucessão, ao paradigma vigente. 

Por fim, o último capítulo destina-se a responder o problema de 

pesquisa, onde será delineada uma justiça restaurativa que atue como 

ferramenta em prol da justiça ambiental, como um novo paradigma não-

violento. Para isso, primeiro será diferenciada a utopia, destacando ainda 

assim a sua importância, da ideia de um novo paradigma de justiça, 

passando a questões propositivas. Como pretendemos trabalhar com um 

modelo aberto de justiça, serão delineados parâmetros para a proteção 

dos direitos e garantias fundamentais dos envolvidos. Será destacada a 

importância da alteração da linguagem para a superação do atual 

paradigma. Uma linguagem não-violenta oriunda das contribuições da 

teoria-prática da comunicação não-violenta para a justiça restaurativa.  

Se as estruturas globalizadas não oferecem a possibilidade de 

diálogo para a transformação de conflitos e o contato com uma justiça 

não opressora, as estruturas devem mudar. Nossa proposta é uma 

resposta local empoderadora a problemas globais. A possibilidade de 

fazer justiça ambiental através da justiça restaurativa para uma 

transformação de conflitos de maneira não-opressiva e não violenta 

através da prática voltada as vítimas. 
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2 INTERLOCUÇÕES SOBRE JUSTIÇA FORA DO SENSO 

COMUM: JUSTIÇA AMBIENTAL E JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

“Se a estrutura não 

permite diálogo, a 

estrutura há de 
mudar.”  

– Paulo Freire – 
 

Talvez nós não tenhamos compreendido adequadamente como e 

porque nossa existência contemporânea é do modo que é. Não 

conseguimos ver acima das estruturas postas a nossa frente, nossa 

capacidade de interpretar e questionar o presente nos foi furtada em 

algum momento do passado. Passado este o qual também não 

conhecemos, nos foi contada a “estória” de maneira quase “mistificada” 

para que servisse a manutenção da ordem existente. Se nós, de alguma 

maneira ou em algum ponto, questionamos a realidade na qual nos 

encontramos, cabe a nós olharmos o passado e o mundo ao nosso redor 

de forma crítica, para que os meios de opressão que servem o sistema 

em que estamos inseridos, possam ser rompidos.  

Este convite à crítica abre o presente trabalho como um norte, não 

apenas desconstrutivo do nosso passado e presente, mas com uma 

proposta reconstrutiva. O olhar desta dissertação se propõe a uma nova 

existência a partir de uma “negação do que é pelo pensamento sobre e a 

prática do que poderia ser
1
”. 

Mas, diferente do que preceituam as teorias críticas de matrizes 

vinculadas ao marxismo ortodoxo, ou algumas teorias críticas do direito 

contemporâneo
2
, acreditamos que, para além do colapso da sociedade 

capitalista, a qual é responsável pelo cenário de opressão e injustiças 

sociais no qual estamos inseridos, podem existir outras soluções para a 

problemática da transformação de conflitos penais. E é de maneira 

propositiva, como uma alternativa de alteração do sistema de justiça que 

será desenvolvido o presente trabalho. 

                                                        
1
 QUINNEY, Richard. O controle do crime na sociedade capitalista: uma 

filosofia crítica da ordem legal. In: TAYLOR, Yan; WALTON, Paul, 

YOUNG, Jock. Criminologia Crítica. Tradução: Juarez Cirino dos Santos 

e Sergio Tancredo. Rio de Janeiro: Graal, 1980, p. 221. 
2
 Vide: TAYLOR, Yan; WALTON, Paul, YOUNG, Jock. Criminologia 

Crítica. Tradução: Juarez Cirino dos Santos e Sergio Tancredo. Rio de 

Janeiro: Graal, 1980. 
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Nos itens seguintes serão abordadas as injustiças do mundo 

globalizado, com ênfase a injustiça ambiental, tratando dos principais 

marcos teóricos nos quais serão desenvolvidos o presente trabalho. 

Ainda neste capítulo será apesentada uma ideia inicial da proposta 

restaurativa as injustiças penais, rompendo com o senso comum teórico 

servindo como o recorte e marco teórico para o desenvolvimento desta 

dissertação. 

 

 

2.1 SOBRE INJUSTIÇAS E SENSO COMUM NO MUNDO 

GLOBALIZADO 

 

Difícil responder se para a manutenção das injustiças criou-se o 

senso comum, ou, se as injustiças são consequências do senso comum, 

fato é que ambos coexistem e se auto alimentam em nosso contexto 

global capitalista, de maneira predominante. Neste item faremos uma 

breve introdução a ideia de senso comum teórico para posteriormente 

falarmos dos problemas atuais envolvendo justiça e injustiças em um 

mundo globalizado. 

A ideia de senso comum aqui abordada diz respeito a teoria 

desenvolvida por Warat, onde ele diferenciou o senso comum teórico 

das teorias cientificas, em razão desta última dizer respeito a teorias que 

analisam o mundo concreto, real e social ao mesmo tempo em que 

oferecem compreensão dos determinantes e condicionantes do nosso 

tempo enquanto a primeira serviria as ideologias
3
. 

O senso comum teórico representa “um sistema de conhecimento 

que organiza os dados da realidade pretendendo assegurar a reprodução 

dos valores (no sentido moral) e práticas dominantes”. Estes “dados da 

realidade” passam a ser organizados na forma de princípios ou 

diretrizes, que funcionam como respostas a alusão do real, na busca da 

manutenção de seus interesses, formando um conjunto de respostas já 

determinadas e ahitóricas. Neste sentido, é impossível construir ciência 

compreendendo apenas a ideologia, já que o saber ideológico acaba por 

“normalizar” e “normatizar” sua descrição do que considera real. Em 

contra partida, as teorias cientificas analisam dados da realidade em 

concreto, situando os problemas ao nível de conceitos, na propositura de 

transformações dos saberes ideológicos, e de transformação da própria 

sociedade: “O senso comum teórico pode ser explicado como um grande 

                                                        
3
 WARAT, Luis Alberto. Mitos e teorias na interpretação da lei. Porto 

Alegre: Sintese, 1979, p. 12. 
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pano de fundo que condiciona todas as atividades cotidianas dos 

profissionais de direito (juízes, advogados, professores, promotores, 

doutrinadores)
4
”. 

Assim, as teorias jurídicas existentes e com as quais trabalhamos 

podem ser caracterizadas como senso comum teórico. O que pode ser 

verificado em duas instâncias: a) através da filosofia especulativa que 

“oculta o papel social do direito” e desenvolve o “destrabalho” de tentar 

imprimir caráter cientifico ao senso comum teórico, uma vez que 

também trabalha com base em ocultações de determinantes do mundo 

real em concreto; e, b) através do trabalho técnico desenvolvido pelos 

juristas que sistematizam as normas de maneira positiva 

complementando a “mensagem ideológica das filosofias especulativas 

dos juristas” atuando, desta maneira, com papel “prescritivo no direito 

positivo, político e decisório”
 5

. Com isso, o ato interpretativo se torna 

um produto do convencimento jurídico. Interpretar a lei comporta 

utilizar sua informação para produção de decisões, neste caso o que 

ocorre é a interpretação da lei usada para convencer os receptores de que 

está sendo utilizado um código em comum
6
. 

O senso comum jurídico, neste sentido, desencadeia e 

fundamenta a criação de estereótipos que distribuem de maneira 

desigual os papéis nos processos de criminalização e nos processos de 

vitimização no âmbito nacional e internacional. 

O que gera consequências em relação a nossa concepção de 

justiça, já que para esse modo de fazer a ciência “burguês”, o 

conhecimento funciona sempre de maneira neutra e objetiva, tendo 

como característica que deveríamos ressaltar como benéfica, o seu 

distanciamento entre o fenômeno observado e o sujeito que o 

observamos, mesmo quando falamos de algo tão delicado como justiça, 

a qual nos é apresentada como “neutra, equidistante e objetiva, sendo 

considerada como um conjunto de princípios transitórios que regem, por 

meio de normas costumeiras e jurídicas, a unidade dos homens”, 

supondo um mundo harmônico no qual a justiça teria o “poder” de lhe 

devolver harmonia
7
. 

 

                                                        
4
 WARAT, 1979, p. 19 - 21. 

5
 WARAT, 1979, p. 23 e 24. 

6
 WARAT, 1979, p. 31 a 34. 

7
 AGUIAR.  Roberto A. R. de. O que é Justiça: uma abordagem dialética. 

São Paulo: Alfa-Omega, 1982, p. 57 e 58. 
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2.1.1 Por uma ideia de justiça fora do senso comum 

 

A maior parte das teorias de justiça são desenvolvidas através de 

parâmetros racionais, tal qual uma teoria normativa e universal, para que 

possa se tornar “autossuficiente”, e portanto, desconsiderando os 

contextos sociais nos quais terão de ser aplicadas. No entanto, são estes 

contextos que definirão o que será uma questão de justiça. Logo, 

aproximam-se da concepção de teorias entendidas como especulativas e 

repetidoras das ideologias do senso comum
8
. 

Se uma teoria deseja ser verdadeiramente universal e 

independente sem presumir situações sociais, instituições ou práticas 

particulares, isso significa que são abstratas demais para serem úteis ao 

ponto de gerarem evolução do status quo e sessarem a opressão oriundas 

destas instituições e práticas reais que geram as injustiças. Para que 

possa ser útil as injustiças reais, uma teoria de justiça precisa ter 

algumas premissas substantivas sobre o contexto social
9
. 

A questão de justiça deve levar em conta, principalmente, os 

sujeitos para os quais se destina, e sendo assim o que “sentimos
10

” em 

relação às injustiças. Douzinas afirma que o sentimento de injustiça que 

podemos ter pode ser associado a uma sensação de falta, como se nos 

faltasse algo, uma incompletude ou desordem, tal qual sintomas de uma 

“exclusão social, da dominação ou da opressão.” Assim, a justiça é por 

ele definida como aquilo que a sociedade não tem e deseja
11

. 

Forst sustenta que a extrema desigualdade e a pobreza, principais 

sintomas da injustiça global, são resultado desse complexo sistema de 

dominação e exploração, logo, se estivermos com o foco apenas em uma 

visão de justiça distributiva
12

 esta será insuficiente e conterá em si o 

                                                        
8
 Embora da mesma maneira, ainda existam inúmeras teorias especulativas 

que não se referem a senso comum, mas sim a senso científico, como é o 

caso de Kant, Hegel, dentre outros tantos filósofos clássicos. 
9
 YOUNG, Marion Iris. La justicia y la politicia de la diferencia. 

Tradução: Silvina Álvarez. Madrid: Cátedra, 2000, p. 13. 
10

 “Sentimos” aqui, segundo Douzinas, vai além do processo racional. 
11

 DOUZINAS, Costas. O fim dos direitos humanos. Tradução: Luzia 

Araújo. São Leopoldo: Unisinos, 2009, p. 337. 
12

 Justiça distributiva designa uma linha filosófica que desenvolve um 

construto relacionado à maneira como as pessoas avaliam as distribuições 

de bens positivos (renda, liberdade, cargos políticos) ou negativos 

(punições, sanções, penalidades) na sociedade com cunho liberal. Teoria 
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perigo de continuar gerando apenas injustiça, separando nossa sociedade 

entre meros requerentes e receptores de bens
13

. 

No mesmo marco crítico teórico, Young sustenta que quando 

falamos de concepções de justiça, ao invés de focarmos na ideia de 

distribuição, deveríamos nos concentrar nas ideias de dominação e 

opressão, para que possamos focar em melhores tomadas de decisões em 

relação a justiça, olhando para as diferenças entre os grupos sociais e a 

estruturação das relações sociais  que causam opressão, já que alguns 

grupos sociais são privilegiados em detrimento de outros
14

. 

A autora não nega a importância dos aspectos ligados à 

distribuição, já que a distribuição de bens também é fundamental para 

uma concepção satisfatória de justiça, seus questionamentos são sobre 

centrar-se apenas na distribuição enquanto existem vários outros fatores 

a serem questionados, em especial no que diz respeito às estruturas de 

dominação.  

As teorias com foco na distribuição são, em sua maioria, 

desenvolvidas de maneira ahistórica, centrado apenas na distribuição de 

bens materiais, sem olhar para a questão das “oportunidades” ou 

“posições sociais”, ignorando os problemas existentes nas estruturas 

sociais e no contexto institucional: “justicia social incluye todos los 

aspectos de las reglas y relaciones institucionales, em la medida em que 

están sujetos a potenciales decisionais coletivas
15

"
16

.  

A distribuição de oportunidades é questão tão relevante quanto à 

distribuição de bens quando se esta falando de justiça e injustiças. 

Oportunidades não dizem respeito apenas a ocasiões, mas as condições 

de possibilidades que implicam na configuração de determinadas regras 

e relações sociais, de modo que não existam obstáculos insuperáveis. 

Assim, por mais que oportunidades, em um sentido, implique ter acesso 

a determinados bens materiais como alimentação, vestimenta, moradia, 

etc., significa também ter acesso a regras práticas que governem nossas 

                                                                                                                     
que não será abordada no presente trabalho por divergir dos demais marcos 

teóricos. 
13

 FORST, Rainer. A critical theory of transnational justice. In: 

Metaphilosophy. Oxford: LLC and Blackwell Publishers, Vol. 32, n. 1/2, 

2001, p. 167. 
14

 YOUNG, 2000, p. 12. 
15

 “A justiça social inclui todos os aspectos das regras e relações 

institucionais, na medida em que estão sujeitos a decisões coletivas em 

potencial” (tradução livre). 
16

 YOUNG, 2000, p. 32 e 33. 
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ações de modo que todos tenham alcance as mais amplas possibilidades 

estruturais, implica uma estrutura social que outorgue possibilidades a 

todos e todas
17

.  

Segundo Douzinas, o mundo em que habitam os liberais, 

pensadores das teorias de justiça focadas na distribuição de bens, “é um 

lugar atomocêntrico, constituído por contratos sociais e posturas 

originais motivados pela cegueira subjetiva dos véus da ignorância”, 

onde existem respostas corretas únicas a conflitos jurídicos. E, 

consequentemente, tais teorias são desenvolvidas para sujeitos 

autocentrados, racionais e reflexivos, não para pessoas reais
18

. 

É tarefa bastante difícil isolar os indivíduos de seus contextos 

sociais, quer seja no âmbito intimo familiar, quer seja em relação à 

micro ou macrossociedade da qual faz parte, para “distribuir” bens se 

estamos buscando evitar a geração de ainda mais injustiça. O contexto 

social do qual fazemos parte, é aspecto extremamente relevante para que 

possamos definir parâmetros não opressivos, e então falarmos de justiça. 

Modelos pré-determinados de justiça também se apresentam 

como resultado do senso comum teórico, uma vez que isso implica uma 

ontologia social que ignora os processos sociais e históricos. Young 

refere-se aos sujeitos no modelo distributivo tais quais indivíduos 

isolados num campo social, como pontos, os quais carregam cada um 

uma bolsa de bens, maior ou menor
19

. Desconsiderando nossas relações, 

a partir das quais surgem as injustiças e os conflitos em razão dessas. 

No decorrer da dissertação, buscaremos nos afastar do senso 

comum teórico e jurídico, por mais difícil que seja esta tarefa, na 

tentativa de não desenvolver algo meramente “especulativo”, ao 

falarmos de justiça, estaremos fazendo referência à ideia de justiça que 

significa pura e simplesmente a eliminação da dominação e da opressão 

com as quais convivemos de maneira institucionalizada. Para Young, 

quando pensamos em justiça, devemos ir além da ideia de distribuição 

de bem-estar, renda e outros bens materiais. A ideia de justiça deve fazer 

referência a perspectivas, princípios e procedimentos que servirão como 

parâmetros de avaliação para normas e regras institucionais, dentro de 

um contexto social e histórico
20

. 

Neste sentido, opressão diz respeito aos processos institucionais 

sistemáticos que impedem determinada parcela da população de 

                                                        
17

 YOUNG, 2000, p. 48 e 49. 
18

 DOUZINAS, 2009, p. 15. 
19

 YOUNG, 2000, p. 52. 
20

 YOUNG, 2000, p. 32, 60 e 61. 
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desenvolver e usar habilidades satisfatórias e expansivas em meios 

socialmente reconhecidos, ou, processos sociais institucionalizados que 

anulam a capacidade das pessoas de interagirem e comunicar-se sobre 

suas perspectivas de vida em contextos onde outras pessoas possam 

escutá-las. Além, da privação de bens sociais
21

. 

Dentre os diversos tipos de opressão, o que diz respeito à 

temática desta pesquisa, é da opressão e da dominação decorrentes da 

violência. Seja ela contra um de “nós”, ou contra todos “nós” enquanto 

grupo social afetado.  

É o que vemos contra negros, pobres, mulheres, estrangeiros, 

indígenas, homossexuais, dentre outros grupos oprimidos de maneira 

sistemática. Quando os atos de injustiça ganham recortes de acordo com 

determinados grupos sociais, as teorias de justiça, ou de injustiça, assim 

também o devem.  

A verdadeira reflexão sobre justiça e injustiça, deve iniciar com o 

ato de prestarmos atenção nas demandas sociais. Ser “justo” deve estar 

sempre associado a práticas socais e políticas concretas que superem 

quem os mecanismos de opressão e manutenção do poder. Uma vez que 

a ideia de justiça, fora do senso comum, não faz referência aos valores 

de uma vida “boa” em si. Mas as condições institucionais para que 

possamos realizar estes valores
22

.  

Dados os marcos introdutórios conceituais sobre justiça, em uma 

perspectiva crítica, mas construtiva, nos resta a tarefa de entender o que 

se quer com injustiça enquanto fenômeno oriundo da dominação e da 

opressão. Tais normas de justiça servirão para resolver disputas sobre 

direitos e méritos dentro de um contexto social específico, assim, tais 

normas não podem evoluir do próprio contexto institucional e sim de 

contextos concretos olhando para os indivíduos para os quais se 

destinam, mas não de maneira isolada. 

E, isso se dá em um contexto nacional, mas também, e em maior 

escala, no contexto global na nossa sociedade capitalista. A justiça em 

tempos de mundo globalizado é apresentada como uma questão 

planetária, que por consequência é medida e avaliada segundo 

parâmetros e ideologias planetárias, os quais serão tratados no próximo 

item. 

 

 

                                                        
21

 YOUNG, 2000, p. 68. 
22

 YOUNG, 2000, p. 67. 
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2.1.2 Justiça e injustiça no mundo globalizado: um escape dos 

processos de “autorealização” 

 

 

As injustiças tidas como cotidianas, a partir das quais se 

formaram os modelos de justiça que conhecemos, já não dizem mais 

respeito a conflitos limitados a nossa comunidade. Mesmo as mais 

entusiasmadas discussões sobre as maravilhas da globalização, sobre a 

flexibilização da soberania, das regras morais e legais nacionais que 

seriam substituídas por instituições internacionais com supostas “leis 

cosmopolitas”, acabaram por abrir caminho para “temores sombrios e 

ações ainda mais sombrias”
23

.  

As agendas internacionais se voltam a todas as possibilidades de 

injustiças internacionais decorrentes de modelos de opressão do mais 

forte contra o mais fraco: conflitos armados civis e militares, populares e 

institucionais; ameaças nucleares e químicas; e a degradação ambiental. 

O processo de globalização é bastante complexo. Envolve 

aspectos culturais, jurídicos, sociais, ideológicos e, especialmente, 

econômicos. O Mercado, segundo Rosa e Carvalho, criou uma nova 

ordem mundial que descontrói os ordenamentos jurídicos amparados 

pelos seguintes princípios: 
a) Criação de Órgãos Supranacionais, nos quais as 

decisões não são legitimadas por qualquer 

processo democrático; b) validade das normas 

internacionais sobre o Direito Interno, para além 

da noção clássica de Soberania, abrindo-se as 

portas pelo discurso dos Direitos Humanos; c) 

reflexibilidade da estrutura do ordenamento 

jurídico interno; d) poder de conglomerados e do 

capital financeiro que circula sem limites, em face 

dos Estados
24

. 

 
Cria-se uma nova ideologia do capital, agora regida pelo mercado 

internacional globalizado. A razão instrumental do capital manipula a 

realidade à custa do discurso de “liberdade” e “igualdade”, e continuam 

consagrando uma multidão de “escravos” em nível global.  

                                                        
23

 DOUZINAS, 2009, p. 14. 
24

 DA ROSA, Alexandre Moraes; CARVALHO, Thiago Fabres de. 

Processo Penal Eficiente & Ética da Vingança: em busca de uma 

criminologia da não violência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 20. 
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A pressão do mercado para a abertura das fronteiras para uma 

globalização abriu as nações em todos os sentidos, material e 

intelectualmente, essa troca constante apresenta consequências positivas 

e negativas. Segundo Bauman, ao juntarmos as duas aberturas vemos 

que toda a injúria, privação relativa ou indolência planejada em qualquer 

lugar é coroada pelo insulto da injustiça “o sentimento de que o mal foi 

feito, um mal que exige ser reparado, mas que, em primeiro lugar, 

obriga as vítimas a vingarem seus infortúnios...”
25

. 

Os principais aspectos negativos da abertura da globalização 

estão ligados ao crescente desenvolvimento do pensamento 

individualista e competitivo e o consequente enfraquecimento dos 

vínculos humanos, do sentimento de pertencimento a comunidade, e da 

ideia de solidariedade. A globalização, que poderia ser um processo 

positivo de abertura e troca multicultural, em sua forma atual 

imperialista e opressora, se mostra como um processo parasitário e 

predatório, que se alimenta da porcentagem mais vulnerável dos povos 

mundiais. 

A crescente exposição da população mundial aos caprichos do 

mercado agrava a divisão social e a falta de unidade proposta pelo 

próprio discurso globalizante. O discurso ligado a políticas neoliberais 

incentiva as atitudes competitivas e consequentemente a opressão delas 

oriunda. 

Estamos sendo empurrados para a celebração de um único valor 

humano globalizado: a geração de lucros. E assim, somos empurrados a 

esta nova configuração do modelo de “terceiro mundo
26

”, onde a 

política deliberada do estado e das corporações distribui as riquezas a 

um seleto grupo que continua fomentando a geração de uma massa 

desassistida de miseráveis, desprovidos de direitos, por não fazer parte 

da parcela a qual se destina o lucro
27

. 

A própria noção de soberania no direito internacional, no 

contexto do novo direito globalizado transnacional, exige uma releitura: 

de quem é o poder de estabelecer as normas jurídicas válidas no 

                                                        
25

 BAUMAN, 2007, p. 12.                                                                                                                                                                                                                                   
26

 Nomenclatura criada no período da guerra-fria para identificar o grupo 

dos países não alinhados, dentre eles países da América Latina, incluído o 

Brasil, África e Ásia. 
27

 CHOMSKY, Noam; DIETERICH, Heinz. A Sociedade Global: 

educação, mercado e democracia. Blumenau: Furb, 1999, p. 59. 
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território nacional em um ambiente globalizado onde o que predomina, 

por fim, são os condicionantes econômicos do discurso neoliberal
28

? 

O ator internacional que protagoniza a cena, no atual mundo 

globalizado e sem fronteiras, é o mercado, sem rosto e sem bandeira, 

que atua de maneira direta e constante em nosso dia a dia, onde a 

própria ideia de busca por legitimação do uso da força em um contexto 

internacional, que, embora ainda guarde seu papel de relevância, perde 

espaço para os demandes do mercado que não necessita da relação entre 

Estados soberanos para agir
29

.  

Não há “ninguém” no comando. São os aparelhos ideológicos do 

mercado que continuam mantendo a situação de opressão, de maneira 

naturalizada e global. A última instância de poder é a acumulação do 

capital. 

Assim, na lógica e dominação do capital globalizado, o direito e a 

ideia de justiça se tornaram meio para um único fim: o acúmulo de 

capital. Criando o intitulado princípio jurídico internacional do “melhor 

interesse do mercado”, operando com maior vigor e poder de dominação 

que a própria soberania.
30

. Quando prevalece a vontade do mercado o 

que se vê é a própria vida da terra e na terra pagando um alto e 

irreversível custo. 

O poder dado ao mercado gera “uma fonte profunda e, em 

princípio, incontrolável de incerteza” o que enfraquece os poderes 

políticos públicos em relação aos crescentes problemas sociais frutos do 

mesmo processo de globalização, anulando o poder democrático das 

populações
31

. 

No contexto da América Latina, a própria ideia de Estado de 

Direito encontra-se em uma situação precária diante da sua realidade 

pseudodemocrática já que, por um lado “os direitos políticos individuais 

continuam sem estar suficientemente garantidos e, por outro lado, os 

funcionários públicos continuam atuando por cima de suas atribuições 

legais”
32

. Há uma manipulação da cidadania, que se dá através dos 

meios de comunicação, por processos eleitorais que são subjulgados em 

detrimento de acordos políticos e decisões judiciais de órgãos judiciais 

que parecem desconhecer os reais direitos em vigência no país, são só 

                                                        
28

 DA ROSA; CARVALHO, 2010, p. 9. 
29

 DA ROSA; CARVALHO, 2010, p. 12. 
30

 DA ROSA; CARVALHO, 2010, p. 18. 
31

 BAUMAN, 2007, p. 8 e 31. 
32

 CHOMSKY; DIETERICH, 1999, p. 16. 
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alguns sintomas da situação das democracias guiadas pelo interesse do 

capital nos países mais pobres. 

Tais ideias, princípios e poderes do novo mundo globalizado, 

plantadas pela ideologia do capital, nos levaram à uma sociedade cada 

vez mais individualista e com sua atenção voltada ao produtivismo e a 

competição, resultando na negação nossa própria essência de grupo e de 

colaboração. Dentro dessa lógica, onde se vende uma ideia de ser você 

mesmo, através da satisfação de desejos materiais de consumo, se 

mascara nosso real processo de “autorrealização” ou de satisfação. Será 

que somos mesmo livres? Sabemos o que de fato desejamos? 

A “autorrealização” enquanto processo de formação do “eu” se 

dá apenas na relação com os demais, no interior de uma comunidade, 

como um processo dialético, e não de maneira individualista, 

competitiva e fragmentada. As demais pessoas, os grupos sociais e 

inclusive as leis ou regras morais as quais estamos sujeitos são aspectos 

relevantes da nossa própria identidade, os quais deveriam funcionar 

como “os alicerces e as restrições da nossa abertura radical para o 

mundo”. Somente “sou” se existo junto
33

.  

Sendo assim, como só existo a partir do outro, no social, ao 

mesmo tempo o outro não existe. O outro sou “eu” assim como “eu”. 

Em um planeta sem fronteiras, onde tudo ganha alcance mundial em 

frações de segundo, onde tudo que acontece repercute na vida de todos 

os demais habitantes do globo, não existem os “outros” existem apenas 

“nós”. E é assim que veremos a “nós” todos, neste trabalho, sem que 

possamos nos desassociar.  

Logo, quando penso em justiça em um contexto globalizado, 

devo considerar um retorno aos processos de “autorealização” e de troca 

entre “nós”, afastando a competição, a opressão e o individualismo. Não 

existe fora ou sozinho no planeta. 

Ainda assim, mesmo que semelhantes, existem divergências e 

conflitos oriundos da nossa própria natureza relacional. Forst questiona-

se “em que medida o mundo como um todo é um contexto de justiça, ou 

seja, um contexto caracterizado por reivindicações conflitantes que 

exigem julgamentos à luz dos princípios da justiça
34

”. Ou seja, mesmo 

desassociáveis somos únicos, e para que se possa reivindicar justiça, é 

preciso que haja atores identificáveis e destinatários legítimos de tais 

reivindicações. 
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 DOUZINAS, 2009, p. 319. 
34
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Outro fator a ser considerado, para que possamos chegar a uma 

ideia de justiça em um contexto globalizado é a existência das relações 

de produção e de trabalho, onde os principais atores dessas relações 

devem ser caracterizados como "transnacionais", com destaque para as 

grandes empresas que “governam” o capital, o próprio ambiente 

ecológico global que vive a realidade de escassez de recursos e poluição, 

além de entes internacionais institucionalizados como a Organização das 

Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional (FMI), ONG‟s e 

demais organismos do terceiro setor, dentre outros. Além disso, uma 

situação global de múltipla dominação dos indivíduos que na maioria 

das vezes são dominados por seus próprios governos, apontados por 

Forst como “dificilmente legítimos”, pelas elites e também dominados 

pelos citados atores globais, mesmo que de maneira parcial
35

. 

Portanto, se a discussão dos princípios de justiça for desenvolvida 

a partir de uma análise do atual contexto global de injustiças, 

precisamos olhar para o complexo sistema de poder e dominação que 

inclui uma variedade de atores poderosos, de instituições internacionais 

e corporações transnacionais, além das elites locais, sem com isso, 

esquecer-se dos indivíduos e sua realidade, para os quais se destinam os 

princípios de justiça não opressivos que serão desenvolvidos.  

Assim, uma ideia de justiça para o mundo globalizado deve levar 

em consideração os fatores de dominação do próprio mundo 

globalizado, uma justiça transnacional de maneira alternativa as visões 

globalistas, abordando múltiplas relações de injustiça e dominação, de 

maneira crítica, com base em um direito universal e individual sem 

perder de vista as relações sociais, e principalmente os indivíduos em 

específico para os quais se destinam
36

. 

Essa “justiça transnacional”, defendida por Forst, retira o foco da 

justiça internacional que levava as instituições e estados à justiça, e 

passa a levar as pessoas reais, independentemente da sua adesão política, 

como ator e destinatário principal da justiça. Já que sua concepção de 

justiça defende a regulamentação das relações entre todos os seres 

humanos, de modo que possa garantir o bem estar de maneira 

individual, e não apenas através de estados ou instituições, quer sejam 

de âmbito público ou privado
37

. 

No senso comum do capitalismo globalizado, somos 

desassociados enquanto iguais que se relacionam, enquanto pessoas 
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reais as quais se importam umas com as outras, regido pelo pensamento 

neoliberal competitivo e individualista, é vendido um inimigo, segundo 

Andrade, causador de insegurança individual e coletiva com um auxílio 

midiático: a violência, nacional ou internacional. Assim, surge a 

necessidade do “medo”, medo do crime e da insegurança, hipertrofiando 

e gerando cada vez mais opressão em um sistema de justiça já saturado, 

desviando o foco do real inimigo: 
A equação “aumento e alarma (midiático) da 

criminalidade = medo e insegurança = demanda 

por segurança = expansão do controle penal” 

obedece às ilusões da infância criminológica 

(criminologia positivista) quando ainda se 

acreditava em Papai Noel (sistema penal) 

distribuindo presentes (combatendo e reduzindo a 

criminalidade, ressocializando criminosos e 

promovendo segurança)
38

. 

 
O “Papai Noel

39
” criado e alimentado pelo capitalismo 

globalizado neoliberal funciona como mais um mecanismo de controle 

social, e não apenas como diagnóstico da injustiça global, mas 

ferramenta que serve a sua manutenção. 

A violência decorrente da opressão, ganha recortes sistemáticos, 

quando se vislumbra que determinados grupos sociais são escolhidos 

pela classe dominante e nomeados como inimigos, de maneira que 

sofrem mais com a violência, seja contra a pessoa ou contra o meio, do 

que outros grupos. O que torna a violência uma questão de injustiça 

social, e não apenas uma ação individual moralmente condenável, é seu 

caráter sistêmico, é quando se percebe sua recorrência, sua existência tal 

qual uma prática social
40

. 

São tantos os fatores globais geradores de injustiça que nos 

afetam de maneira individual ou coletiva, e ainda assim nossa ideia de 

justiça continua a nos fragmentar e nos isolar dos contextos históricos e 

sociais de dominação. Um dos grandes resultados destes mecanismos 

que nos segregam são os contextos ligados ao racismo criminal e ao 
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racismo ambiental. Estes temas serão tratados nos próximos itens da 

presente dissertação como importantes marcos teóricos. 

 

2.2 SOBRE (IN)JUSTIÇA (SOCIO)AMBIENTAL 

 

 

Já que “nós” enquanto humanidade, estamos tão vinculados com 

a natureza que “a referência a um remete necessariamente ao outro” 
41

, 

torna-se impossível falarmos em teorias de justiça, e em ferramentas 

para combater as injustiças, sem passarmos pelas injustiças ambientais. 

E, neste sentido, não há como falar em justiça/injustiça ambiental sem 

que na verdade esta receba recortes socioambientais. 

O processo de globalização levou a um subjulgamento das 

culturas periféricas em mais uma demonstração de seletividade e 

racismo do sistema, esse racismo acontece em vários âmbitos, um deles 

diz respeito às consequências oriundas da poluição e degradação 

ambiental, a qual é intitulada como justiça ambiental.  

O movimento por justiça ambiental, que nasce com o intuito de 

lutar contra o racismo ambiental e o lixo tóxico nos EUA na década de 

1960
42

, é assunto de importância internacional, assim como todo o 

conflito socioambiental onde populações socialmente vulneráveis são 

afetadas em um contexto planetário
43

.  

A justiça ambiental surge, assim, como um movimento de 

contracultura que buscava a alteração no modo na avaliação das 

políticas públicas voltadas ao meio ambiente para que fossem 

considerados também os aspectos sociais
44

. 
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Sua gênesis esta ligada aos movimentos sociais norte-americanos 

que, reivindicavam direitos civis às populações afrodescendentes 

existentes nos EUA, e a proteção contra a contaminação tóxica de 

origem industrial a que eram expostos. Segundo Rammê a ideia de 

justiça ambiental esta diretamente ligada “às lutas, reivindicações e 

campanhas de movimentos sociais norte-americanos, em defesa dos 

direitos de populações discriminadas por questões raciais e de 

comunidades expostas a riscos de contaminação tóxica”. Ou seja, é um 

movimento contrário a opressão racial e social, uma vez que os efeitos 

dos danos ambientais não são sentidos da mesma maneira por todas as 

classes sociais
45

. 

Na lógica do mundo globalizado pela exploração do capital, 

existe uma diferença entre o movimentos por justiça ambiental num 

contexto norte-americano e os movimentos por justiça ambiental dos 

países denominados como “terceiro mundo”. Esta diferença que pode 

passar despercebida “é bastante significativa”: a luta por justiça 

ambiental norte-americana se concentra fortemente nas lutas em favor 

dos grupos minoritários, contra o racismo ambiental, grupos escolhidos 

para sofrerem as consequências da exploração do capital e degradação 

ambiental naquele contexto, enquanto que os movimentos por justiça 

ambiental fora dos EUA tem seu foco nas lutas contra os impactos 

ambientais que ameaçam as populações mais pobres, o que constitui a 

ampla maioria da população destes países, assim como é o caso 

brasileiro
46

.  
Através de analises de riscos é identificado pelos 

movimentos sociais de lutas pelos direitos civis 

que há por parte do Estado uma aplicação desigual 

das leis ambientais, ocasionando uma distribuição 

desigual dos impactos dos acidentes ambientais 

por raça e renda
47

. 

 

Para um aprofundamento na temática e uma introdução no 

contexto brasileiro, sobre o qual versará o caso laboratório desta 
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pesquisa, necessário é uma breve introdução sobre a proteção do meio 

ambiente no contexto nacional e internacional o qual vive “uma crise 

ecológica sem precedentes. Uma crise ética. Uma crise ambiental em 

âmbito mundial. [...] o prognóstico da proteção do ambiente e da 

proteção humana não é promissor
48

”. 

 

 

2.2.1 Uma breve introdução à proteção do Meio Ambiente 
 

 

Um dos grandes marcos de proteção ao meio ambiente no 

contexto internacional, foi a Conferência de Meio Ambiente das Nações 

Unidas em Estocolmo no ano de 1972, a primeira de uma série de três 

conferências realizadas pela ONU, reunindo representantes de 113 

países e de 250 organizações não-governamentais, o que resultou na 

Declaração sobre o Ambiente Urbano conhecida como Declaração de 

Estocolmo, referência no direito internacional sobre o tema até a 

atualidade, levando também, a instauração do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma)
49

. 

Na década seguinte, em 1987 foi divulgado, também no âmbito 

da Organização das Nações Unidas, o relatório “Nosso Futuro Comum”, 

coordenado pela, à época, primeira-ministra da Noruega Gro Harlem 

Brundtland, este documento foi o primeiro relatório internacional que 

mencionou o conceito de desenvolvimento sustentável, como “aquele 

que satisfaz as necessidades das gerações atuais sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias 

necessidades”, denunciando o risco declarado de exaurimento dos 

recursos ambientais do planeta, mencionando a responsabilidade do 

modelo de geração de capital existente: “prevendo que o ritmo corrente 

de desenvolvimento impediria o acesso aos recursos naturais necessários 

para a sobrevivência das futuras gerações”. Mas ao mesmo tempo, 
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protegia o sistema, defendo a proteção ambiental ligada ao crescimento 

econômico e equidade social
50

. 

Um caso emblemático no tocante a justiça ambiental no contexto 

internacional foi a divulgação, no ano de 1991 do documento racista 

conhecido como “Memorando Summers
51

”, onde o economista 

Lawrence Summers, chefe do Banco Mundial à época, apontou três 

razões pelas quais os países pobres deveriam ser o destino de polos 

industriais de maior impacto ambiental: 1) já que o meio ambiente seria 

uma preocupação puramente estética, o que só caberia aos países ricos; 

2) os “indivíduos” mais pobres em sua maioria não vivem tempo 

suficiente para sofrer com os efeitos da poluição ambiental; 3) e por fim, 

considerando a lógica econômica do capital, as mortes nos países pobres 

possuem um custo mais baixo comparado aos países ricos. 

Já a proteção do meio ambiente de maneira mais critica e no 

contexto social brasileiro tem seu inicio marcado pelas articulações 

políticas entre os movimentos sociais e os movimentos ambientalistas a 

partir da segunda metade da década de 1980, durante e como parte do 

processo histórico de redemocratização e fim do regime militar no 

Brasil. Voltando-se ao ambientalismo em geral, após a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no 

Rio de Janeiro em 1992 e mundialmente conhecida como RIO-92
52

.    

No Brasil, com a entrada em vigor da Constituição Federal de 

1988, a proteção ambiental e o socioambientalismo passaram a ter maior 

amparo jurídico, já que pela primeira vez na história constitucional se 

viu um capítulo inteiro destinado à proteção do meio ambiente, em nível 

de direito fundamental, amparando a biodiversidade, e a 

sociodiversidade. Segundo Santilli, a Constituição Federal de 1988 

optou por adotar o paradigma socioambiental e uma abertura para a 

concretização de “novos direitos”
53

. 

A previsão constitucional garante a todos o direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, como um bem de uso comum do 

povo e essencial para nossa qualidade de vida, prevendo ao poder 

público e a todos “nós” enquanto coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Embora essa 

previsão esteja em capítulo à parte do artigo 5º da Constituição, no qual 

estão previstos os direitos e garantias fundamentais de maneira explicita, 
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hoje já é pacífico o entendimento entre os estudiosos constitucionalistas 

para reconhecer a proteção ao meio ambiente como um direito 

fundamental, em razão do seu conteúdo material, ligado ao direito à 

vida, já que é considerado um direito humano reconhecido em 

convenções e documentos internacionais ratificados pelo governo 

brasileiro
5455

. 

Os novos direitos previstos a partir da constituinte de 1988, 

dentro dos quais se inclui o direito socioambiental, assim, correspondem 

a uma possível abertura da dogmática jurídica formal no que diz respeito 

à proteção do meio ambiente, uma vez que rompem com a “falsa 

neutralidade política e científica e pela excessiva ênfase nos direito 

individuais, de conteúdo patrimonial e contratualista, de inspiração 

liberal”, os quais teriam sido conquistados a partir de lutas dos 

movimentos sociais possuindo natureza emancipatória, pluralista, 

coletiva e indivisível
56

. 

É a partir desta abertura oriunda de conquistas dos movimentos 

sociais, e portanto um direito coconstruído por “nós”, a partir das bases, 

que é vislumbrada a possibilidade de aplicação, também, de uma justiça 

mais aberta que funcione a partir das bases e que não seja imposta de 

maneira opressiva. 
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2.2.2 Injustiças ambientais que geram conflitos socioambientais 

 

 

Segundo o Atlas de Justiça Ambiental (Environmental Justice 

Atlas), hoje existe um total de 2.305 casos mundiais denunciados de 

injustiça ambiental, sendo listados de acordo com suas causas: 

nucleares, exploração de minério, gestão de resíduos, conflitos por terra, 

combustíveis fósseis, água, construções, turismo, conservação da 

biodiversidade e conflitos industriais ou por políticas públicas. O que 

mais chama atenção nestes números é o fato do Brasil ocupar a 3ª 

colocação com um total de 94 casos relatados, ficando atrás apenas da 

Índia e da Colômbia
57

.  

Dentre os conflitos listados do Brasil, encontramos o “Desastre
58

 

Samarco Tailings Dam”, ocorrido nos Estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo, especialmente na cidade de Mariana/MG, em 05 de 

novembro de 2015. O desastre é descrito pelo atlas como uma “falha da 

alha de rejeição na mina de ferro em Mariana (Minas Gerais) 

pertencente às empresas Vale e BHP Billiton”, o que resultou na perda 

de vidas humanas, não humanas e do Rio Doce, responsabilizando não 
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só as empresas proprietárias da mina de ferro, mas o governo brasileiro 

que impulsionou uma economia extrativista nada sustentável. É o maior 

e sem precedentes desastre ambiental do Brasil, o qual servirá de estudo 

de caso laboratório da presente pesquisa. 

Assim, a noção de justiça ambiental acaba implicando numa 

consideração mais global do meio ambiente, em sua totalidade, suas 

dimensões tanto ecológicas, quanto físicas, sociais, políticas, culturais e 

econômicas, que devem acontecer de maneira sadia e produtiva. A 

justiça ambiental, nesta lógica, deve reclamar condições adequadas para 

que os direitos possam ser livremente exercidos, “respeitando e 

realizando plenamente as identidades individuais e de grupo, a 

dignidade e a autonomia das comunidades”
59

. 

A injustiça ambiental se manifesta de duas maneiras, com uma 

proteção ambiental desigual, gerada por execuções de políticas públicas 

ambientais, ou ainda pela falta delas, direcionadas a populações 

vulneráveis, mas também, em razão de um acesso desigual aos recursos, 

a partir dos parâmetros racistas e classistas, tanto na produção de bens 

quanto no acesso as oportunidades
60

. 

Junto à ideia de justiça ambiental e do movimento, surge também 

a expressão “injustiça ambiental”, termo que passou a designar o 

resultado da destinação de maneira sistemática dos danos ambientais 

“decorrentes do processo de desenvolvimento a certas comunidades 

tradicionais, grupos de trabalhadores, grupos raciais discriminados, 

populações pobres, marginalizadas e vulneráveis”. Segundo Rammê, a 

ideia de injustiça ambiental e a noção de justiça ambiental estão 

contrapostas, sendo que ambas foram desenvolvidas de acordo com a 

perspectiva “teórico-discursiva do movimento por justiça ambiental”, 

que deverá ter como norte um conjunto de princípios que assegurem que 

nenhum grupo social, independente de sua etnia, raça ou classe tenha de 

suportar uma parcela desproporcional de degradação do seu meio 

ambiente, ou seu espaço coletivo
61

. Promovendo uma aproximação entre 

a temática do meio ambiente e sua proteção a construção de uma justiça 

social. 

Já que não podemos desassociar o nós do todo, ou seja, seres 

humanos da natureza, e a própria gêneses da ideia de justiça ambiental 
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parte dos danos sofridos por parcela da sociedade, este movimento 

volta-se também, para os conflitos socioambientais: 
No século XXI o conflito que se apresenta com 

maior evidência se relaciona ao uso e preservação 

(e ou conservação) dos recursos naturais, 

denominados conflitos socioambientais, são 

fundamentais por conter nas suas análises a 

discussão da permanência da humanidade no 

planeta
62

. 

 

Esse destaque necessário aos conflitos oriundos das injustiças 

ambientais surge também na agenda internacional, após a realização da I 

Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

Humano - Conferência de Estocolmo (1972), conforme já abordado, 

onde houve a inserção de maneira definitiva da análise dos conflitos 

socioambientais na perspectiva internacional, passando a ser tema 

sempre em pauta. 

 Conflito socioambiental, de maneira teórica, pode ser defino 

como o termo que “designa as relações sociais de disputa/tensão entre 

diferentes grupos ou atores sociais pela apropriação e gestão do 

patrimônio natural e cultural”. Esta situação de conflito que envolve o 

meio ambiente, mas se reflete nas relações entre “nós” e nas 

consequências que acabamos sofrendo enquanto vítimas universais, 

pode existir tanto de maneira material, como de maneira simbólica, não 

necessariamente através da luta direta por seus direitos ou relações 

sociais feridas, mas, também, pelo que o ato representa em si
63

. 
Poderíamos então chamar os conflitos que têm 

elementos da natureza como objeto e que 

expressam relações de tensão entre interesses 

coletivos e interesses privados de conflitos 

socioambientais. Em geral, eles se dão pelo uso ou 

apropriação de espaços e recursos coletivos por 

agentes econômicos particulares, pondo em jogo 

interesses que disputam o controle dos recursos 

naturais e o uso do meio ambiente comum, 
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sejam esses conflito implícitos ou 

explícitos
64

. 

 

E, ainda, seu delineamento teórico, assim como o da justiça 

ambiental e os demais marcos teóricos do preste trabalho, envolve o 

crescimento econômico, o desenvolvimento social, cultural e uso de 

maneira sustentável dos recursos naturais. 

Os conflitos socioambientais, e os conflitos de maneira geral, 

envolvem atividades que se manifestam de maneira incompatível com o 

modo de vida dos atores sociais envolvidos, ameaçando sua maneira de 

subsistência e sua qualidade de vida, sendo excluído das decisões 

democráticas com impacto direto em suas vidas, logo as vítimas acabam 

não sendo apenas as vítimas diretas destes conflitos, mas também 

vítimas indiretas, já que a desinformação, ou ainda, a anulação da 

participação social de parcela da população, que desconhece seu papel 

nos processos de tomada de decisões, e seu protagonismo em relação 

aos seus direitos em ter direitos
65

. 

O que converge entre os marcos teóricos até então apresentados é 

a presença de ferramentas para a manutenção de um status quo, de 

determinada classe dominante, e portanto a presença de interesses 

econômicos entre eles. Os impactos da exploração inadequada dos 

recursos naturais por determinada parcela da sociedade acabam por 

gerar consequências socioeconômicas a outra parcela da sociedade de 

maneira desproporcional e opressiva. Além das degradações ao meio 

ambiente, o desequilíbrio natural, a ameaça aos bens coletivos de uso 

comum, os reflexos sofridos pela fauna e pelos animais não humanos, a 

principal consequência das injustiças ambientais ainda é a opressão de 

outros seres humanos em detrimento do acúmulo de capital de parcela 

da sociedade. 

Assim, o conflito socioambiental, oriundo de uma injustiça 

ambiental se apresenta como um conflito social, uma expressão de luta 

entre interesses opostos pelo controle dos recursos naturais e uso do 
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meio comum. As disputas presentes nos conflitos socioambientais 

expressam as relações opostas de interesses coletivos diversos
66

. 

A partir do próprio contexto brasileiro é possível identificar que a 

maioria das injustiças ambientais se dão entre interesses privados e 

interesses da coletividade afetada. Surgindo os conflitos apenas quando 

as comunidades, rurais ou urbanas passam a perceber mudanças no meio 

ambiente que alterem suas condições de vida e/ou de trabalho, afetando 

sua saúde ou suas atividades
67

. 

Para Caubet, analisando o contexto brasileiro de injustiças 

ambientais, o discurso oficial das classes dominantes e dos 

“hermeneutas credenciados”, que replicam o senso comum teórico, 

exclui a possibilidade de cidadania efetiva e o real exercício da vontade 

das minorias
68

. Afirmando, através de dados, a ocorrência da 

vitimização de 499 índios em conflitos socioambientais por terra no 

território brasileiro, apenas entre os anos de 2003 e 2010
69

. 

A violência decorrente da opressão, ganha recortes sistemáticos 

quando se vislumbra que determinados grupos sociais sofrem mais suas 

consequências, seja contra a pessoa ou contra o meio, em detrimento 

apenas de serem membros do grupo oprimido. O que torna a violência 

uma questão de injustiça social global e ambiental, e não apenas uma 

ação individual moralmente condenável, é seu caráter sistêmico, é 

quando se percebe sua recorrência, sua existência tal qual uma prática 

social
70

.    

Buscando a resolução destes conflitos, e após a entrada da 

temática na agenda internacional, na década de 1970, países como os 

Estados Unidos, França, Holanda e Alemanha, onde as atividades 

produtivas ocasionam impactos ambientais e acabaram sendo alvos de 

embates entre as organizações de base comunitária e movimentos 

ecológicos, estes países acabaram buscando soluções conjuntas, “como 

estruturação legal e parcerias que visam solucionar ou amenizar os 

conflitos socioambientais. Entretanto, ainda hoje os instrumentos de 

informação e negociação precisam ser aprimorados”. Já, nos países 

pobres – latino -americanos, asiáticos e africanos -, onde os conflitos 
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socioambientais podem ser considerados “comuns” e se dão tanto nos 

espaços urbanizados como nas zonas rurais, não existe uma atuação em 

específico para a resolução ou transformação destes conflitos de maneira 

não- opressiva
71

. 

Os autores que trabalham com a resolução de conflitos 

ambientais, fora do contexto criminológico envolvendo violência 

proposto nesta pesquisa, afirmam que a tentativa de resolução destes 

conflitos fora de mecanismos alternativos ao sistema opressivo imposto, 

como a mediação, a conciliação ou a negociação, apresentam-se de 

maneira prejudicial à sociedade como um todo e ao próprio meio 

ambiente. Essa afirmação surge em razão dos outros meios de resolução 

não garantirem a igualdade do peso dos interesses envolvidos, para além 

do poder das partes, “que é inteiramente desproporcional”, uma vez que 

além dos interesses serem distintos, os detentores do capital ou os 

responsáveis pelas degradações, incluindo em alguns casos o próprio 

poder público, possuem objetivos bem específicos e definidos, enquanto 

que as demandas das comunidades envolvidas podem ser muito 

heterogêneas, e, pelo fato de dificilmente possuírem manejo, 

conhecimento ou os recursos devidos para as tratativas administrativas, 

jurídicas e políticas necessárias
72

. 

Importante aspecto é a possibilidade de, através de outros 

métodos de resolução/transformação destes conflitos e combate as 

injustiças, alterar a visão em relação aos problemas ambientais de modo 

que possam ser vistos tanto como uma fonte de tensão e assim geradora 

de conflito, mas também como uma fonte de cooperação entre as partes, 

encarando o conflito de maneira construtiva. Desse modo, desenvolver 

mecanismos que possam contribuir e trabalhar com uma perspectiva 

transformadora do conflito, auxiliando na sua prevenção e na educação 

ambiental
73

. 

Vivacqua e Vieira denunciam a complexidade e os desafios 

enfrentados na resolução dos conflitos socioambientais, afirmando que 

os gestores acabam perdendo a oportunidade, que surge junto ao litígio, 

de aprendizagem, de construção e reconstrução cultural voltado a 
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cooperação. Para os autores, esse novo processo de resolução dos 

litígios oriundos de conflitos socioambientais acaba exigindo uma maior 

compreensão das diversas variáveis envolvendo tanto os processos que 

deram início ao dano ambiental, como para a elaboração de estratégias 

alternativas e mais flexíveis, para uma maior compreensão da dinâmica 

complexa envolvendo os sistemas socioecológicos
7475

. 

É neste ponto que passamos a apresentar os métodos e o modelo 

de justiça restaurativo como possíveis mecanismos para o auxilio das 

resoluções de conflitos socioambientais, na esfera de responsabilização 

penal. Já que na justiça restaurativa a possibilidade de superação deste 

conflito pode se dar de maneira construtiva, valorizando a “micro-justiça 

do cotidiano”, se comprometendo com as possibilidades reais e usuais, 

com o olhar voltado ao outro, e neste sentido, não vê o outro como um 

adversário, ou o conflito como algo necessariamente nocivo, mas de 

maneira “revitalizadora” e não-opressiva
76

.  

 

 

2.3 SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA: UMA POSSIBILIDADE 

NÃO-OPRESSIVA 

 

Se realizarmos uma busca na internet pela expressão “justiça 

restaurativa” encontraremos mais de mil resultados, isso se tratando de 

um termo que não existia 30 anos atrás. Logo, se perguntarmos o que 

isso significa teremos uma variedade imensa de respostas. A justiça 
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restaurativa, antes de qualquer coisa, busca fugir do senso comum, visa 

que “eles – e nós – precisam(os) que aqueles que cometeram erros 

aceitem suas responsabilidades e sigam passos para reparar o dano na 

medida do possível” fora do que hoje entendemos como justiça.  
Então, quando vir o termo, talvez você se faça as 

seguintes perguntas: os erros têm sido 

reconhecidos? Aquele que produziu o dano está 

sendo encorajado a entender o prejuízo e a aceitar 

sua obrigação em tornar o errado certo? Estão 

aqueles envolvidos no dano ou por ele afetados 

sendo convidados para participarem de uma 

“solução”? A preocupação está sendo mostrada 

para todos os envolvidos? Se as respostas a essas 

perguntas forem “não”, mesmo que haja 

elementos restaurativos, não se trata de justiça 

restaurativa
77

. 

 

Para que possamos explicar e adentrar nos marcos teóricos 

referentes à justiça restaurativa, seguindo o que escreveu Zehr, 

precisamos falar brevemente de seu histórico e principalmente de sua 

prática, campo onde a justiça restaurativa verdadeiramente acontece. 

  

2.3.1 Teoria que surge na prática  

 

As práticas restaurativas são milenares e estão alicerçadas nas 

tradições de muitos povos no Oriente e no Ocidente, assim como 

diversos princípios restaurativos que teriam caracterizado os 

procedimentos de justiça comunitária durante séculos. Tribos por todo o 

globo utilizam ferramentas de transformação de conflitos que 

costumamos chamar de justiça restaurativa.  

Albert Eglash, no entanto, é apontado como o primeiro a utilizar 

a expressão “justiça restaurativa” assim como utilizamos hoje, em um 

texto de 1977, intitulado “Beyond Restitution: Creative Restitution”.
78

 

Já a ideia de justiça restaurativa como conhecemos, e sobre a qual 

versa este trabalho, começou a surgir entre as décadas de 60 e 70 nos 
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EUA em decorrência de mais uma crise ligada a ideia da pena privativa 

de liberdade, o que desencadeou o surgimento de “opções” ao sistema 

retributivo, como a teoria just desert, com um foco maior na vítima, e o 

inicio dos estudos sobre justiça restaurativa. No entanto, foi em meados 

dos anos 90 que os pesquisadores se voltaram ao estudo da justiça 

restaurativa, seus valores, processos e práticas como um novo caminho 

em detrimento da situação de ineficiência e altos custos do sistema de 

justiça tradicional
79

. Desde então existem projetos já implementados em 

países como: Canadá, Austrália, Itália, França, África do Sul, Japão, 

Inglaterra, México, Peru e no Brasil
80

. 

As ideias iniciais contemporâneas ligadas à justiça restaurativa se 

alinhavam ao que os abolicionistas
81

 defendiam em relação à falência do 

sistema penal. Com objetivos semelhantes, de superar o processo penal 

e devolver a vítima e a comunidade uma maior participação no processo, 

e que o agente do ato não fosse apenas punido, mas compreendesse o 

alcance do dano que causou e por ele se responsabilizasse, segundo 

Pallamolla
82

.  

Hoje, passou-se a designar justiça restaurativa como um novo 

modelo ou paradigma para transformação de conflito
83

 que possibilita 

um encontro entre as partes envolvidas e é por elas protagonizado, livre 

das ferramentas de opressão do sistema. 
Se, em vez de reformas pragmáticas ou de 

aperfeiçoamentos tópicos, estivéssemos diante do 

desafio de reordenar a própria ideia de justiça 

criminal? Seria possível imaginar uma justiça que 

estivesse apta a enfrentar o fenômeno moderno da 

criminalidade e que, ao mesmo tempo, produzisse 

a integração dos autores à sociedade? Seria 
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possível imaginar uma justiça que, atuando além 

daquilo que se convencionou chamar de “prática 

retributiva”, trouxesse mais satisfação às vítimas e 

às comunidades? Os defensores da justiça 

restaurativa acreditam que sim
84

. 

 
A Resolução nº 2002/12 do Conselho Social e Econômico da 

ONU descreve o que considera os princípios básicos da justiça 

restaurativa, servindo como referência internacional no âmbito de sua 

regulamentação e suas práticas. Tal prescrição visa orientar a utilização 

da justiça restaurativa em casos criminais delimitando o que considerou 

como sendo sua definição, seu uso e como deveria ser desenvolvida. 

Segundo alguns autores, os princípios delimitados na resolução 

oferecem importantes orientações sobre a implementação da justiça 

restaurativa, funcionando como um guia para os estados que desejam 

implementa-la
85

.  

A resolução buscou recomendar a todos os países membros da 

ONU que adotassem e passassem a desenvolver métodos restaurativos 

para a resolução de seus conflitos de maneira a “disseminá-los”, e faz 

nota ao que considera serem os princípios básicos de justiça restaurativa 

a serem desenvolvidos pelos estados, tais como: participação ativa da 

vítima, ofensor e se possível ou necessário, da comunidade; com 

resultado restaurativo, ou seja, acordo construído pelas partes; mediado 

por um “facilitador” que apenas age para facilitar a comunicação e 

construção entre as partes; podendo ser utilizado em qualquer fase do 

processo. 

A resolução da ONU é um marco internacional da justiça 

restaurativa que auxiliou na abertura de muitas possibilidades para sua 

implementação. No entanto, é passível de diversas críticas por não 

romper com o atual sistema opressivo de justiça, funcionando apenas 

como uma “alternativa” para alguns casos, o que conforme abordaremos 

no próximo capítulo, já foi um erro cometido por diversas outras 

respostas criminológicas. 

O Instituto de Direito Internacional de Brasília, o IDCB, 

apresentou junto à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos 

Deputados, em maio de 2005, a Sugestão nº 98/95, propondo uma 

audiência pública para debater sobre a justiça restaurativa como 
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alternativa a justiça criminal, o que ocorreu ainda no mesmo ano
86

. 

Também o fez, o Instituo de Direito Comparado, que encaminhou a 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados a 

Sugestão nº 99/2005 para introduzir a justiça restaurativa como um 

procedimento previsto no Código de Processo Penal e na Lei de 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 

Ainda, tramita na Câmara dos Deputados, junto a Comissão 

Especial que analisa o novo código de processo penal (PL 8045/10), aos 

moldes do que prevê a Resolução 225/16 do CNJ
87

 a justiça restaurativa 

como uma possibilidade. Tal resolução de autoria do Conselho Nacional 

de Justiça que cria a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito 

do Poder Judiciário brasileiro. Importante documento para a 

possibilidade de ampliação dos programas existentes, porém seguindo 

no mesmo paradigma e sob a administração das instituições opressoras 

que servem ao status quo. 

Como visto, os estudos sobre justiça restaurativa possuem quase 

três décadas, porém, em razão da sua própria natureza voltada a 

construção coletiva pelas partes envolvidas, esse modelo não possui um 

“processo” ou um “rito” pré-definido e mesmo seu conceito se apresenta 

sempre de maneira bastante aberta buscando evitar o cerceamento da 

construção de acordo com o caso e a realidade a qual será aplicada, mas 

apresentando certo perigo no sentido de ser aplicado de maneira 

equivocada. Conceitos fechados ou procedimentos estanques serviriam 

apenas para engessá-la, perpetuando a lógica instrumental cartesiana de 

formalismos do atual sistema opressivo.  

“Fechar” o seu conceito seria prejudicial, em razão das 

imprevisibilidades, das transformações e das experiências que poderão 

surgir ou sofrer tanto durante a construção da transformação do conflito, 

quanto no contexto histórico em que se dará
88

.  
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Essa abertura no seu conceito, que a princípio pode se mostrar de 

maneira positiva, pode, também, trazer algumas consequências 

negativas. Como a existência de práticas que não respeitam os princípios 

e objetivos da justiça restaurativa acabem servindo como parâmetro de 

avaliações negativas, e a própria dificuldade de avaliação dos projetos 

quando não se determina de maneira mais objetiva o que se pretende 

alcançar com eles
89

.  

A justiça restaurativa não se propõe a oferecer “respostas prontas 

e estanques” como faz o sistema judiciário burocrático e formal atual 

com todas as suas formas e procedimentos padrões, mas busca a 

produção de respostas as demandas dos envolvidos de acordo com o 

caso concreto a que se destina de maneira “coproduzida pelos próprios 

envolvidos
90

” aqueles que realmente conhecem o contexto no qual se 

deram os fatos, e o contexto que sofrerá com as consequências do fato 

desencadeador do conflito, mas também com as consequências da 

responsabilização adotada. 

A preocupação e, especialmente, a ocupação da justiça 

restaurativa não é com a teoria e sim com a prática. Para que se possa 

explicar como ela funciona é preciso observar e identificar seus 

principais elementos práticos, que, possuem como caraterística comum 

um distanciamento dos elementos que constituem o sistema de justiça 

criminal atual.  

Assim como a justiça ambiental, a justiça restaurativa hoje, 

segundo Achutti, refere-se a um movimento social global de enorme 

diversidade, tendo como principal objetivo transpor a barreira de como a 

sociedade vê e trata os atos em desconformidade com a lei, no contexto 

penal e em outras formas problemáticas de comportamento
91

. 

Salm e Leal defendem que a justiça restaurativa é uma ferramenta 

emancipadora, com a qual se prescinde do Estado e do seu paradigma da 

violência judicial, pela “desnecessidade de esferas burocratizadas e 

estatais de intervenção” para se ter acesso a uma verdadeira ideia de 

justiça não-opressiva. Para eles a justiça restaurativa se faz em “um 

processo complexo de construção social democrática e dialogal” 

partindo da “produção de alteridade insurgente que empodera os 

indivíduos envolvidos na trama do conflito e seu entorno contextual”, 
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como uma possibilidade palpável de justiça, pautada em valores, voltada 

para as relações interpessoais
92

. 

A justiça restaurativa deve ser estudada e aprofundada no sentido 

de subverter o monopólio da justiça estatal, o qual possibilita a 

manutenção de uma justiça burocratizada e opressora. O protagonismo 

dos verdadeiros atores do processo uma vez que “a justiça é feita quando 

o sentido do crime é construído a partir das perspectivas e experiências 

daqueles que foram mais afetados por ele: a vítima, o infrator e talvez os 

membros da comunidade”, sendo assim, o sentido do crime, a história, 

não pode ser contada ou “imposta” por especialistas ou representantes, 

ela pertence aos indivíduos envolvidos diretamente no conflito, é 

necessário devolver seu local de fala e poder. É necessário “uma 

reorganização completa dos papéis e valores” para a real construção da 

justiça
93

. 
A justiça restaurativa é um caminho democrático 

para superar essas perplexidades da jurisdição 

ordinária. Ela resgata as potencialidades 

emancipatórias do conflito, „como um sendero no 

qual os verdadeiros atores da vida são os 

protagonistas‟
94

. 

 

O ideal de justiça, para a justiça restaurativa, deve ser redefinido 

de acordo com o ideal reparador e reintegrador, criando um espaço de 

“convergência, solidariedade e compaixão”, tratando o conflito criminal 

de maneira diferenciada, o tratando, e não o afastando ou suplantando, 

de maneira a resgatar a própria dimensão humana, “real, concreta e 

histórica”
95

. 

É uma mudança de perspectiva, para uma mudança de paradigma 

de justiça. A mudança de perspectiva em relação ao “crime”, sua 

apuração e responsabilização propõem uma verdadeira alteração do 

“quadro mental” do modo como vemos os conflitos. O modo como 

interpretamos algo está ligado à lente ou paradigma pelo qual 

enxergamos esse algo, neste sentido se utilizarmos as lentes 
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restaurativas sempre que estivermos diante de um conflito poderemos 

buscar uma solução não-opressiva para o conflito
96

. 

Desmistificando alguns aspectos da justiça restaurativa, de modo 

que seu alcance seja definido de maneira mais clara, Zehr destaca o que 

a justiça restaurativa “não é”: não é mediação; seu objetivo principal não 

é o perdão ou a reconciliação; não tem como objetivo principal reduzir 

os índices de reincidência; não é um programa ou projeto; não foi 

concebida para ser aplicada a ofensas de menor potencial; e, não é algo 

novo, tampouco surgiu nos EUA. Ainda que alguns desses pontos se 

deem no caso concreto, essas não são afirmações possíveis para definir 

ou caracterizar a justiça restaurativa
97

. 

Nesta linha, através da lente restaurativa o “crime” agora visto 

como conflito ou ato em desconformidade com a lei, deve deixar de ser 

visto de acordo com a violação da lei e passar a ser definido de acordo 

com o dano causado ao indivíduo e os seus relacionamentos; esses 

danos deixam de ser vistos de maneira abstrata e passam a ser definidos 

de acordo com o caso concreto; o Estado deixa de ocupar o papel central 

de vítima e dono da ação, que volta a ser dos indivíduos envolvidos no 

conflito, que verdadeiramente são as únicas “partes do processo”; as 

necessidades das vítimas que são completamente ignoradas no atual 

sistema de justiça penal, passam a ser a preocupação central, assim 

como as dimensões interpessoais; a natureza conflituosa onde se deu o 

ato em desconformidade com a lei que será levada em consideração caso 

a caso; o dano que foi causado ao agente do ato em desconformidade 

com a lei também é importante; e por fim, a ofensa é compreendida em 

seu contexto total: “ético, social, econômico e político”
98

. 

Os processos de não dominação, os quais precisam estar 

presentes se desejamos falar de justiça nos parâmetros até aqui 

delineados, isso implica em um empoderamento das partes. As vítimas 

devem ser empoderadas no sentido de sua vontade prevalecer, seguindo 

o processo a sua maneira, de acordo com a sua linguagem, 

“restaurando” os fatos e os laços conforme suas convicções. 

A justiça restaurativa também é uma ferramenta para o 

rompimento com o poder patriarcal branco das classes dominantes, é um 

convite a inversão de lugares. Mesmo que os autores enumerem dois 
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tipos de modelos de justiça restaurativa possíveis: o modelo centrado no 

processo, que é considerado um modelo puro, centrado no 

empoderamento das partes, sem a presença do estado; e o modelo 

centrado nos resultados, onde a preocupação central é a reparação das 

vítimas, onde eu possibilito a presença do estado e posso combinar ao 

atual modelo de justiça criminal
99

. 
O que se pretende é uma responsabilidade que se 

funda na liberdade, e não na submissão, na mera 

obediência cega e acrítica. Por isso, o fundamental 

deslocamento de uma justiça que, de fora e do 

alto, reprime, estigmatiza e exclui, a outra que, de 

dentro, promove a responsabilidade na direção da 

emancipação
100

. 

 

A proposta é por uma juridicidade alternativa que parte da não-

neutralidade e de um compromisso com “o resgate do tecido social”, 

rompendo com o monopólio do poder estatal sobre a resolução dos 

conflitos, devolvendo o poder da fala aos indivíduos envolvidos no 

conflito, “saindo-se da seara eruditamente tecnicista, burocratizada e 

descompromissada da ciência, que tem operacionalizado o direito até a 

modernidade, e, assim, legitimado as atrocidades a partir de uma 

discursividade de (pseudo) neutralidade”
101

. 
No decorrer do presente trabalho, a justiça restaurativa a qual 

estaremos fazendo menção, além das respostas dadas por Zehr, refere-se 

à uma justiça que segue determinados princípios, como norteadores, a 

partir dos quais deverão se dar as práticas restaurativas que estarão 

buscando transformar os conflitos, princípios estes que se 

complementam de forma indissociável:  

I) voluntariedade: as partes envolvidas no conflito optam pela 

participação ou não, respeitando sua dignidade e sua liberdade 

individual. Na prática ocorrem pré-encontros nos quais é explicado as 

partes, de maneira individual, como funciona o processo restaurativo 

para verificar seu deseja em participar de maneira voluntária. Mesmo 

com a recusa, o pré-encontros já oferece ferramentas que atendem 

algumas demandas das partes de maneira individual, já agindo de 
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maneira restaurativa e terapêutica, plantando e valorizando a cultura da 

liberdade e da voluntariedade, ao respeitar a vontade das partes. 

II) confidencialidade: tudo que acontece na fase do pré-encontro 

e também na fase entre as partes acontece de maneira confidencial, o 

que acontece no círculo ou encontro permanece apenas no círculo, 

protegendo a intimidade das partes, e as empoderando para que possam 

abrir o que realmente sentem em relação ao conflito, independente de 

julgamentos e análises externas. 

III) empoderamento: o empoderamento das partes se dá em todas 

as fases do procedimento restaurativo, mas seu foco enquanto princípio 

norteador das práticas restaurativas está no ato da fala. As partes tem o 

protagonismo do processo, tem sua vontade respeitada e a elas é 

proporcionada o espaço para a fala e o diálogo. Suas necessidades, seus 

sentimentos, sua versão dos fatos, estes serão os elementos 

considerados, por eles mesmos, para transformarem seus conflitos. 

IV) desvinculação do ente estatal: por mais que a vinculação ao 

judiciário ainda aconteça na maioria dos projetos restaurativos 

existentes, principalmente em nosso país, e, talvez este seja um processo 

importante para uma maior disseminação desse novo paradigma e uma 

posterior transposição, deve se ter como norte a desvinculação das 

práticas restaurativas do ente estatal. A transformação do conflito deve 

se dar através da administração direta pelas partes nele envolvidas, de 

maneira horizontal, de acordo com a sua vontade, como as verdadeiras 

protagonistas do processo, devolvendo seu lugar de fala e de poder 

sobre a transformação de seus conflitos. 

V) foco nas consequências: outra mudança importante é o sentido 

para o qual se voltam as novas lentes restaurativas. Não mais em direção 

aos fatos ocorridos, aos antecedentes, ou ainda a previsão legal, mas a 

maior atenção fica voltada para as consequências geradas pelo conflito, 

os danos gerados por uma parte e sofridos por outra, as reais 

necessidades destas partes no contexto atual. Este é o principal foco dos 

procedimentos restaurativos. 

VI) mudança do vocabulário: para a alteração de um paradigma, é 

preciso alterar as ferramentas com quais trabalhamos. Enquanto 

transformação de conflito, e mesmo enquanto justiça, a principal 

ferramenta de trabalho esta no diálogo e consequentemente no 

vocabulário, logo, há a necessidade de alteração de vocabulário para a 

real alteração do quadro de opressão gerado pelos atuais mecanismos de 

justiça. O vocabulário restaurativo não utiliza terminologias 

segregadoras, estratificantes ou violentas, tão estigmatizadas em nosso 

atual contexto social.  
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Estes princípios não adversariais acabam por valorizar a 

dimensão emancipatória do conflito “na medida em que não opera a 

partir de estratégias voltadas para a eliminação do interesse alheio” seu 

olhar sobre o conflito será para a reconstrução de reciprocidade e 

alteridade 
102

. 

É na solidariedade, na reciprocidade e em princípios restaurativos 

que se dará a verdadeira emancipação no processo de construção da 

justiça. Assim, passamos a explorar as práticas restaurativas a partir do 

enfoque das vítimas. 

 

2.3.2 Práticas restaurativas concretas: um enfoque nas vítimas 

 

As práticas concretas da justiça restaurativa podem assumir 

diferentes formas no contexto histórico, em razão, da já explorada, 

abertura conceitual e de procedimento para um controle que deve ser 

exercido pelas partes. Ainda assim, hoje as formas contemporâneas mais 

debatidas de justiça restaurativa são: a) o apoio à vítima pura e 

simplesmente, onde a presença do agente não precisa se dar e ainda 

assim é uma das mais importantes condições para que se possa falar em 

justiça; b) os programas de mediação vítima-ofensor; c) as conferências 

ou círculos restaurativos, nos quais a construção da transformação se dá 

com uma pluralidade maior de agentes e a participação da comunidade; 

d) e os círculos de emissão de sentenças, que por contarem com a 

participação das “autoridades” do sistema que vigora, não serão 

abordadas enquanto teoria, mas apenas enquanto exemplos de práticas. 

O que se procura superar com estas práticas é o jogo adversarial 

de “soma zero” que o sistema criminal vigente estabelece para as 

relações entre vítima e ofensor. O atual sistema é inclusive avaliado pelo 

“montante de dor que produz”, ou como como preferem chamar, pelo 

montante de sentenças punitivas. Para a justiça restaurativa, pelo 

contrário, o que importa é “o montante de dor que é reparado”
103

. 

Esta construção coletiva proposta pela justiça restaurativa, de 

maneira prática, acontece em duas fases. Uma primeira fase pré-

encontro, conforme já mencionado, e uma fase de círculo ou encontro. É 
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na fase pré-encontro que alguns importantes parâmetros de como se dará 

o procedimento circular ou a mediação, serão definidos. 
Será realizado um encontro entre os envolvidos, 

para que cada um possa relatar a sua versão sobre 

o ocorrido e, após a escuta de todos, seja 

deliberada a melhor maneira de lidar com os 

danos causados. Pode-se dizer que há um processo 

de construção coletiva do caso, que conduzirá a 

uma construção coletiva da decisão e, portanto, 

produzirá a justiça para cada situação
104

. 

 
Há uma ampliação do número de vítimas e de interessados, e que, 

de acordo com itens a ainda serem desenvolvidos no presente trabalho, 

apresentaram resultados positivos no que diz respeito a proporcionar o 

verdadeiro contato com a justiça de maneira emancipatória. 

A vítima passa a assumir papel central no procedimento 

restaurativo, lhe é devolvido seu protagonismo e sua voz durante o 

processo de transformação do conflito, de modo a atender o que a parte 

considera como justo, e não o ideal imposto de maneira opressiva pelo 

Estado.  

De modo que o resultado transformativo venha a satisfazer as 

demandas emocionais e relacionais das partes, mas especialmente da 

vítima, de maneira terapêutica, sem a opressão e a instrumentalização de 

seus “personagens” tal qual se da no atual paradigma de justiça 

criminal
105

. 

A vítima, segundo Zehr, passa por um processo de “segunda 

vitimização” em contato com os “profissionais do judiciário e do 

processo”, uma vez que continuam tendo prioridades periféricas, 

tratadas como “notas de rodapé do processo criminal”. Segundo o autor, 

talvez o pior ponto seja a falta de um fim para o processo vivido pela 

vítima e o atendimento a suas demandas. A justiça é uma experiência a 

ser vivenciada como algo real, e isto, quando diz respeito a vítima, que 

passou por um experiência por vezes traumática e violenta, pode acabar 

por violar algo fundamental: “nossa autoimagem como indivíduos 

autônomos num mundo que tem significado. O crime também é uma 

violação da confiança depositada no relacionamento com os outros”
106

. 
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Ainda que não seja o foco do problema de pesquisa de maneira 

direta, existe uma importância negada pelo atual sistema no que diz 

respeito aos relacionamentos, dos quais na maioria dos casos, originam-

se os conflitos/crimes. Estes precisam também ser atendidos pela justiça, 

uma vez que na vida concreta e histórica continuaram existindo e 

perpetuarão os seus frutos, sejam eles positivos ou negativos. 

Estes relacionamentos e os conflitos podem se dar de maneira 

Inter relacional, mas também de maneira comunitária e social, logo, a 

comunidade é parte importante de um processo que queira superar a 

opressão e falar em justiça. Além do que, o conflito se dá em algum 

ambiente, ambiente este no qual impossível estarmos vivendo ou 

convivendo de maneira isolada. 

A justiça restaurativa não oferta o protagonismo apenas as partes, 

mas também a comunidade e apoiadores da vítima e do ofensor, na 

busca da transformação por meio do diálogo, possibilitando a inclusão 

de um maior número de vozes. A participação da comunidade diz 

respeito ao envolvimento dos cidadãos locais de modo a participarem da 

construção da resposta ao conflito, com o intento de dialogar sobre o 

alcance e os efeitos dos remédios restaurativos, com o sentido, também, 

de promover o debate sobre a justiça penal, promovendo uma maior 

democratização do procedimento
107

. 

Como as comunidades num todo sofrem com os impactos do 

conflito, devem ser consideradas partes interessadas, funcionando como 

verdadeiras “vítimas secundárias” do processo restaurativo. Os 

membros da comunidade têm importantes papéis a desempenhar e 

talvez, ainda, responsabilidades em relação às vítimas, aos ato ou para 

com o ofensor e a si mesmos, com suas próprias demandas
108

. 

A comunidade, os familiares, ou terceiros próximos, também são 

atingidos pelo conflito, já que pelo menos “uma das suas promessas – 

seja a garantia de uma convivência pacífica, se estivermos tratando de 

violência, ou a garantia de respeito e consideração entre todos, se 

estivermos tratando de condutas danosas não violentas – foi atacada 

diretamente”. Assim, se estamos falando de uma justiça inclusiva, não 

opressora feito por “nós” para “nós” é necessário que todos os 

envolvidos tenham um papel a desempenhar no processo. Essa 

participação da comunidade também visa que o ofensor tenha seus 

possíveis danos minimizados, por conta de sua própria ação, evitando 
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que seja estigmatizado pelos demais. A depender da gravidade do seu 

ato, poderia vir a ser excluído do convívio social
109

. 

Há, assim, uma ampliação do círculo de interessados que 

participam da resolução do conflito no paradigma restaurativo. Tanto 

aqueles que foram afetados diretamente, como aqueles que tem alguma 

possibilidade de serem afetados indiretamente ou por suas 

consequências, são convidados a participar, indo muito além do Estado 

e seu aparato violento e opressor
110

. 

O foco da justiça restaurativa esta nas relações intersubjetivas e 

comunitárias afetadas pelo ato em desconformidade com a lei, 

combinado a transformação do conflito originário, na reparação dos 

danos sofridos e possíveis traumas e na atenção a demanda e 

participação ativa das partes, que são colocadas no seu devido papel de 

protagonistas. 

Cada parte envolvida possui um papel nesta reconstrução. Assim, 

o agente causador do conflito, a partir da lente restaurativa, também 

precisa ser incluído e visto de uma nova maneira e com uma nova 

postura.  É importante essa reconstrução para que se possibilite que o 

agente;/ofensor olhe verdadeiramente para os danos
111

 que causou, 

mesmo os imateriais, e para a sua responsabilidade em relação a eles. 

Sua preocupação não deveria ser com sua culpabilidade ou sua pena, 

mas com a reparação do dano que causou.  

Há uma alteração do objeto em discussão, para além do que o 

estado considera como bem jurídico tutelado, e sim para o que a vítima 

ou vítimas entende como lesão sofrida, e para como se sentem em 

relação a tal lesão, de modo a alterar a ideia de responsabilização do 

agente/ofensor: 
A verdadeira responsabilidade, portanto, inclui a 

compreensão das consequências humanas 

advindas de nossos atos – encarar aquilo que 

fizemos e a pessoa a quem fizemos. [...] Ela 
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envolve igualmente assumir a responsabilidade 

pelos resultados de nossas ações. Os ofensores 

deveriam ser estimulados a ajudar a decidir o que 

será feito para corrigir a situação, e depois 

incentivados a tomar as medidas para reparar os 

danos
112

. 

 

Nas práticas restaurativas, defende-se que o dano causado à 

vítima, de maneira material ou simbolicamente, e na medida do 

possível, deve ser reparado. Com a ideia de reparação, a qual será 

delimitada pelas partes envolvidas, possibilitando uma diminuição do 

sofrimento da vítima e do agente/ofensor de modo que ambos alcancem 

um maior contato com a ideia de justiça, possibilitando que o agente do 

ato que possa ser reintegrado a comunidade sem que com isso haja ainda 

mais violência e sofrimento
113

. Assim, quando um dano é cometido, 

nossa preocupação central não deveria ser “O que devemos fazer com o 

ofensor?”, ou “O que o ofensor merece?”, mas sim “O que podemos 

fazer para corrigir a situação?”
114

. Da qual de uma maneira ou de outra, 

enquanto sociedade, todos temos responsabilidade. 

Podem ser identificados diferentes “modelos” de justiça 

restaurativa, sendo classificados de acordo com o seu foco principal. 

Seguiremos o que foi desenvolvido por Jaccoud, que identificou três 

modelos diferentes de justiça restaurativa, e aproveitando-se de um 

exemplo prático para explicar as três possibilidades: imagine um 

professor que os pneus do seu carro furados no estacionamento da 

universidade na qual leciona, por um de seus estudantes que estava 

insatisfeito com uma nota atribuída por ele. É-lhes proposta a prática 

restaurativa e ambos aceitam, na modalidade mediação vítima-ofensor. 

Durante a mediação é possível direcionar as opções de ambos de três 

maneiras: 1) o reparo do dado, ou seja, o pagamento ou o conserto, por 

parte do aluno ao professor, ou; 2) resolver o real conflito ligado a 

atribuição da nota, sem com isso afastar a necessidade da 

responsabilidade e reparação do dano, ou ainda; 3)  a conciliação ou a 

“restauração” dos laços rompidos, recuperando a harmonia do convívio 
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de forma terapêutica. Ou seja, é possível simplesmente focar no dano, 

ou na resolução do conflito, ou ainda na transformação do conflito
115

.  
Estes diversos modelos nos permitem propor, a 

seguinte definição da justiça restaurativa: A 

justiça restaurativa é uma aproximação que 

privilegia toda a forma de ação, individual ou 

coletiva, visando corrigir as consequências 

vivenciadas por ocasião de uma infração, a 

resolução de um conflito ou a reconciliação das 

partes ligadas a um conflito
116

. 

 

Mas, independente do modelo a ser seguido, a reparação do dano, 

e a preocupação com o alcance do dano devem ser sempre em loco nos 

procedimentos restaurativos: “Uma justiça participativa ou comunitária 

é uma justiça restaurativa se, e somente se, as ações expandidas 

objetivam a reparação das consequências vivenciadas após um 

crime”.
117

 

Todos estes novos atores chamados para protagonizar o processo 

restaurativo, que deverá se dar de maneira circular, ou seja, sem 

qualquer hierarquia entre os participantes, serão auxiliados na 

reconstrução da justiça pela figura do facilitador. 

Assim como um mediador, deverá cumprir com suas obrigações 

de forma imparcial e respeitosa, apenas buscando facilitar o processo de 

tomada de decisão das partes. O ideal é que estes facilitadores sejam da 

própria comunidade onde se deu o conflito, que tenham boa 

compreensão da cultura do local. Não há preferência ou qualquer tipo de 

recomendação para que figuras jurídicas ocupem essa posição, pelo 

contrário, os próprios membros da comunidade, psicólogos, 

antropólogos, ou demais profissionais com formação especifica devem 

ocupar esta posição. 

Ao facilitador cabe planejar os encontros, e pré-encontros, 

necessários com a vítima e agente/ofensor, a fim de prepará-los para o 

circulo restaurativo, esclarecendo-as de como este funcionará, 

introduzindo a ideia de restauração a fim de romper com a ideia de 

                                                        
115

 JACCOUD, Mylène. Princípios, Tendências e Procedimentos que 

Cercam a Justiça Restaurativa. In: SLAKMON, Chaterine; DE VITTO, 

Renato Campos Pinto; PINTO, Renato Sócrates Gomes (org.). Justiça 

Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2007, p. 168. 
116

 JACCOUD, 2007, p. 168. 
117

 JACCOUD, 2007, p. 171. 



71 

 

retribuição. Ainda cabe a ele a responsabilidade de criar e manter um 

ambiente respeitoso e seguro para o encontro, através do trato indireto 

que possibilite o diálogo entre os demais participantes, de maneira 

imparcial
118

. 

Pallamolla salienta a importância de a justiça restaurativa ser 

estruturada de forma a minimizar as diferenças de poder existentes e 

diminuir as possibilidades de dominação, que, segunda autora, acabam 

aparecendo nos processos restaurativos na medida em que são processos 

de interação social, onde podem se repetir os padrões de dominação. O 

papel do facilitador, neste sentido, também é o de, não assumir uma 

postura ativa, e mediar os possíveis padrões de dominação e as 

diferenças de poder
119

. 

A mediação é importante instrumento a disposição da justiça 

restaurativa, ainda que se dê de modo “facilitador” apenas, enquanto um 

método de transformação de conflitos no qual as partes, de maneira 

voluntária, cooperam entre si, para chegarem a um resultado construtivo.  

O papel do facilitador é por vezes confundido com o do 

mediador, no entanto, a justiça restaurativa, em razão dos seus 

fundamentos já apresentados, requer na postura de seu facilitador, que 

este atue de maneira a priorizar o diálogo e a atitude recíproca e com 

isso, abandone a necessidade de formulação de acordo
120

. 

A mediação é método para transformação de conflito, e muito 

utilizada na perspectiva de conflitos socioambientais, onde se apresenta 

como um método próprio, no qual não se filia exclusivamente a esfera 

do direito, da psicologia ou da assistência social. Enquanto método 

utiliza-se de ferramentas destas áreas, uma vez que sua prática diz 

respeito ao conteúdo material de cada uma delas: conflito, relações 

interpessoais, intrapessoais e sociais. Tomando o conflito como uma 

crise da interação humana, e não como uma anomalia dos 

relacionamentos, as partes necessitam de ajuda para transporem tal 

conflito preservando suas relações de maneira transformativa através da 

mediação
121

. 
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Mediações de conflito no âmbito civil já vem sendo utilizadas 

com bastante sucesso para a transformação de conflitos ambientais. 

Segundo dados da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(EPA), que conta com um Centro de Prevenção e Resolução de 

Conflitos Ambientais e disponibiliza meios alternativos para a resolução 

de conflitos, já são milhares de casos submetidos aos métodos
122

. 

E a partir da ampliação do círculo de interessados que são 

convidados a participar da transformação do conflito, fora do aparato 

opressor das instituições, formam-se os círculos ou os encontros 

restaurativos. O momento deste encontro traduz o que mais se aproxima 

das ideias centrais do movimento por justiça restaurativa, quando se 

afirma a necessidade do encontro entre vítima, ofensor e outros 

interessados em um local “não-formal” e sem a dominação de 

“especialistas” operadores do direito, sejam eles advogados, juízes ou  

promotores de justiça
123

. 

Todo esse processo desencadeia na necessidade de 

desenvolvermos uma escuta respeitosa. Os participantes são guiados a 

respeitar e não oprimir ao outro, assim, escutar o outro de maneira 

respeitosa é uma condição fundamental de participação, no sentido de 

que seu próprio empoderamento, vai até o empoderamento do outro: “o 

empoderamento excessivo obstaculiza o empoderamento dos 

demais
124

”.  

Para a necessária tomada de consciência da nossa 

interdependência nas relações sociais e da nossa relação com a natureza, 

vislumbra-se na justiça restaurativa uma possibilidade onde, através do 

diálogo entre os envolvidos no conflito (socio)ambiental, de maneira a 

contemplar a todos os envolvidos e provendo a preservação e educação 

ambiental, para a transformação de maneira não-opressiva deste conflito 

em razão dos próprios princípios da justiça restaurativa até aqui 

abordados. 

Inversamente a lógica adversarial dos processos judiciais, os 

métodos restaurativos, assim como outras práticas não-violentas para a 

transformação de conflitos, age no sentido de empoderar os indivíduos 

que voluntariamente optam por este meios, as partes voltam a ser 
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“donas” dos seus conflitos e com isso, responsáveis por encontrar um 

meio para transformá-los. 

Se pensarmos em um ideal de justiça, que deseja afastar a 

opressão e a dominação, esta justiça precisa reduzir os danos sofridos 

tanto pelas vítimas primárias, quanto pelas vítimas secundárias, mas 

também aos relacionamentos pré-existentes, ao convívio social pré-

existente, e a aquele de “nós” que cometeu o ato. Logo, o processo 

cooperativo e cocriado proposto pela justiça restaurativa parece de 

pronto oferecer ferramentas para tal, atendendo as necessidades dos 

envolvidos: materiais, emocionais e sociais. 

 

2.3.3 Justiça restaurativa na realidade brasileira 

 

Não existe um levantamento preciso sobre todos os projetos de 

justiça restaurativa já desenvolvidos ou em desenvolvimento no Brasil, e 

em especial um destes casos se dá com o projeto junto a Vara da 

Infância e Juventude de Florianópolis. Já são mais de 4 anos de projeto, 

primeiro em parceria com a Universidade do Sul de Santa Catarina – 

Unisul, e posteriormente com o Projeto de Extensão do Centro de 

Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina -  UFSC, 

“Universidade Sem Muros”, o projeto é desenvolvido junto a Vara da 

Infância e Juventude através de círculos restaurativos e mediação 

vítima- ofensor. Hoje, o projeto possui recursos junto ao Tribunal de 

Justiça, que vem provendo formações no sentido de ampliar o projeto 

para outras comarcas no estado. 

Não só em Santa Catarina, mas no Brasil, os projetos envolvendo 

métodos restaurativos ainda acontecem de maneira bastante 

experimental. Houve, contudo, uma proliferação de projetos após o 

“Projeto BRA/05/009 - Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema 

de Justiça Brasileiro”, elaborado pelo Ministério de Justiça em parceria 

com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 

no ano de 2004, buscando aprimorar o conhecimento sobre o modelo 

restaurativo de maneira prática
125

.  
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Tendo sido intensificado depois de maio de 2016, com a edição 

da Resolução 225/2016, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

passou a recomendar a prática
126

.  

No Rio Grande Sul existe o projeto “Justiça para o Século 21”
127

, 

com mais de 10 anos de atuação, onde os métodos restaurativos são 

utilizados para a resolução de conflitos envolvendo adolescentes em 

conflito com a lei, funcionando hoje junto ao Juizado Regional de 

Infância e Juventude de Porto Alegre, com o apoio da UNESCO e do 

PNDU ligados a ONU.  

Também no Rio Grande do Sul, no município de Caxias do Sul, 

há o programa “Caxias da Paz”
128

, em parceria com o governo 

municipal e a Universidade de Caxias do Sul. Os métodos restaurativos 

vêm sendo implementados em vários âmbitos do município: escolas, 

repartições públicas, guarda municipal, e no judiciário, com destaque 

para sua utilização na fase pós-processual junto a Vara de Execuções 

Penais. O Projeto Caxias pela Paz se destaca pela iniciativa de formação 

e empoderando dos munícipes para que transformem os conflitos em 

suas comunidades de maneira autônoma.  

Em São Paulo, especificamente na cidade de São Caetano, existe 

um programa do município que já atingiu todas as escolas da rede 

pública, para que os professores e alunos estejam capacitados para 

realizarem os círculos restaurativos para a resolução dos conflitos 

oriundos de suas relações. Ainda, a justiça restaurativa é aplicada no 

Distrito Federal e em Passo Fundo/RS, para casos de crimes de menor 

potencial ofensivo e violência doméstica
129

. 

Andrade afirma que a justiça restaurativa é sim compatível com o 

sistema jurídico em vigor no Brasil, mesmo vigorando no direito 

processual penal o princípio da indisponibilidade e a obrigatoriedade da 
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ação penal pública
130

, a Constituição Federal de 1988, a Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente criaram um possível espaço legal para a acomodação do 

modelo restaurativo para a transformação dos conflitos, ou mesmo a 

utilização de suas ferramentas
131

.  
A justiça restaurativa pode e deve, entretanto, ser 

desenvolvida com muito maior criatividade e 

ousadia, contextualizadamente com nossa 

realidade, no sentido de uma justiça comunitária, 

não institucionalizada nos limites do Estado, do 

Direito e do sistema de justiça estatal
132

. 

 

Em pesquisa realizada pela Fundação José Arthur Boiteux da 

Universidade Federal de Santa Catarina, coordenada pela Prof.ª Doutora 

Vera Regina Pereira de Andrade, intitulada “Pilotando a justiça 

restaurativa: o papel do poder judiciário”, a qual no período de 2004 à 

2017, buscou apurar as condições, a relação, e as possibilidades entre a 

justiça restaurativa e o atual sistema de justiça penal no Brasil. Após o 

devido mapeamento e pesquisa de campo junto aos processos pilotos de 

justiça restaurativa desenvolvidos no país, a análise crítica do projeto 

chegou a conclusão de que no Brasil há um protagonismo do Poder 

Judiciário sob a aplicação e administração da justiça restaurativa. 

Apontam também uma forte tendência em importar a forma 

“euroamericana” de fazer justiça restaurativa em detrimento de um 

pensamento próprio
133

. 

Em regra no Brasil, segundo a pesquisa, a justiça restaurativa é 

aplicada nas Varas da Infância e da Juventude, nos Juizados Especiais 

Criminais, nas Varas de Violência Doméstica, e encontra certo espaço, 

mas com menor incidência, nas Varas de Execuções de Penas e Medidas 

alternativas e socioeducativas, em Escolas de Ensino Médio, em 

Estádios de Futebol, no serviços público. Seu exercício tem se dado em 

todas as fases do processo, no entanto, como regra geral, ligada a 

judicialização sem suspender o curso do procedimento, o que, segundo 
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as pesquisadoras, apenas reconfigura o poder seletivo do sistema penal, 

já que as partes ganham voz, mas não tem poder de decisão
134

.  

A pesquisa ainda aponta que no Brasil os principais obstáculos 

para o desenvolvimento da justiça restaurativa são: o mito da celeridade, 

o mito da formação instantânea, o mito da criminalidade leve ou da 

impossibilidade de aplicação da justiça restaurativa nos casos de 

violência doméstica, o mito da justiça restaurativa como um método de 

“resolução” de conflitos derivado da “evitação” da criminalidade, da 

reincidência e da vitimização, e por fim o mito da alternatividade. 

Concluindo com diversas recomendações dentre as quais o foco na 

transformação e não na resolução dos conflitos
135

. 

Embora previsões legais, nacionais e de caráter internacional, não 

faltem a cerca da previsão de direitos aos humanos, e da previsão de 

mecanismos processuais para reclamar tais direitos ou responsabilizar 

quem os descumpra, “nós” nos mostramos “apáticos” tanto as estas 

políticas, quanto as próprias relações humanas e aos conflitos delas 

oriundos
136

. Com isso, resta a necessidade de pensarmos, fora do senso 

comum, alternativas democráticas, empoderadoras e participativas que 

resultem no “despertar” para os nossos direitos. 

O atual paradigma de justiça, e seu “processamento mecanizado e 

permeado por silenciamentos e produção de sentidos totalmente 

arbitrários” atua de maneira formal para uma verdadeira destruição da 

vida dos indivíduos a ela submetidos, buscando sempre sua 

fragmentação
137

. 
[...] ao tempo em que se produz uma liberdade 

sem limites (de preço) produz-se também uma 

fragmentação social sem precedentes, e, assim, 

uma incapacidade de respeito e solidariedade para 

com o outro, que é sempre diferente (ao passo que 

se discursa a garantia de igualdade – 

homogeneizadora)
138

. 

 

Justiça não pode ser um simples ato de concessão dentro 

da totalidade, é preciso romper como as “falácias opressoras do 

formalismo legalista da modernidade”. Justiça deveria ser uma 
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“exigência dos oprimidos”, para se ter justiça, ela deverá ser buscada e 

construída com base no materialismo histórico, na realidade concreta, 

passando a ter como protagonista o oprimido, não o outro no sentido da 

diferença, mas nós mesmos no sentido de romper com o 

individualismo
139

. 

Seguindo esta lógica e a partir dos marcos teóricos até aqui 

apresentados, a presente pesquisa parte para o segundo capítulo onde, a 

partir da análise do Desastre de Mariana, como um caso laboratório, 

busca responder se a justiça restaurativa pode ser um modelo de justiça 

fora do senso comum e de acordo com uma ideia de justiça não-

opressiva e transnacional, possa oferecer ser ferramenta, também de 

resolução de conflito envolvendo injustiças ambientais em substituição 

ao atual sistema penal, a partindo de uma análise criminológica. 
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3 ESTUDO DE CASO LABORATÓRIO EM UMA 

PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA: O DESASTRE DE 

MARIANA 
 

“Não adianta o 

oprimido virar 
opressor.” 

- Mato Seco – 
 

Nos itens seguintes será realizado o estudo do caso laboratório, a 

partir de uma perspectiva criminológica a fim de encontrarmos uma 

resposta para as vítimas de Mariana. Lembrando que este é apenas um 

recorte no que diz respeito à possibilidade de utilização de uma nova 

ferramenta para se levar justiça as vítimas, sem como isso diminuir a 

magnitude dos impactos decorrentes do evento e da importância das 

medidas até então tomadas no sentido de amenizar o impacto sofrido 

pela comunidade local. 

Para isso, primeiro será abordado o caso desencadeador do 

conflito, e algumas perspectivas ligadas ao capital e as matrizes teóricas 

até aqui trabalhadas que em certo nível podem ter contribuído para o 

resultado. Em seguida, a análise da denúncia feita pelo Ministério 

Público Federal, peça que de acordo com as regras do sistema penal
140

 

em vigência, da abertura a ação penal e determina os seus futuros 

limites, a partir do número de “acusados” sobre os quais existem 

indícios de autoria de tipos penais, e ainda dos próprios tipos penais que 

darão limite à futura sentença. 

Feita isso, passaremos aos aspectos criminológicos da 

criminologia crítica de Baratta e do abolicionismo de Hulsman e Celis, 

para chegar até a clientela para qual o sistema foi desenvolvido, 

voltando nossa análise para as estratificações sociais e os processos de 

vitimização. 

Por fim, a vitimologia será abordada como teoria dentro da 

criminologia crítica que visa colocar a vítima de volta ao seu 

protagonismo, para, a partir do caso laboratório, verificar as possíveis 

contribuições da justiça restaurativa para uma possível resposta as 

vítimas de Mariana. 
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3.1 CASO LABORATÓRIO: O DESASTRE DE MARIANA 

 

Como é de conhecimento geral, a avalanche de rejeitos tóxicos 

que correu por todo o Rio Doce até sua foz em 05 de novembro de 2015, 

no litoral do Espírito Santo ficou mundialmente conhecida como o 

Desastre de Mariana, maior desastre socioambiental já registrado no 

país
141

. Decorridos mais de dois anos do desastre, a constatação é de que 

o Rio Doce está morto em razão da morte da biodiversidade do local. Já 

são um total de 19 mortes humanas
142

 mortes de humanos, incalculáveis 

mortes de não-humanos e incalculável prejuízo material e material da 

população do local, e à “nós” todos como população global. 

Após o rompimento da barragem, 40 milhões de metros cúbicos 

de rejeitos de mineração, compostos de óxido de ferro, água e lama, foi 

responsável pela devastação de todo o ecossistema da região, em 

especial o Rio Doce até o oceano atlântico. A lama forma uma 

pavimentação tóxica a qual não se tem como estimar quanto tempo irá 

permanecer no local. O ph do solo também foi alterado pelo vazamento, 

toda a região ficará com o solo infértil enquanto os rejeitos 

permanecerem no local. 

Mais do que a própria morte em si, houve a perda de perspectiva 

de muitos dos moradores locais, perda da sua identidade cultural e 

histórica, de seus empregos, de suas casas, além das consequências no 

campo da saúde pública, disfunções psicológicas em decorrência do 

evento, doenças decorrentes das condições atuais do local. Pode-se 

afirmar, sob uma perspectiva estritamente patrimonial, que as empresas 

responsáveis pelo desastre também são responsáveis pelo esvaziamento 
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do conteúdo econômico de todas as propriedades rurais da região, que 

dependiam em algum nível, da vida no Rio Doce
143

. 

A barragem conhecida como “Barragem do Fundão” é de 

propriedade e responsabilidade da Samarco Mineração S.A., uma das 

maiores minas de ferro do mundo, é uma empresa formada pelos grupos 

Vale S.A. e a empresa BHP Billiton, que ficou conhecida mundialmente 

nas últimas décadas não apenas pelo desastre de Mariana, mas por ser 

uma das líderes em responsabilidade socioambiental no Brasil. A 

Samarco é responsável por explorar o minério na cidade de Mariana 

desde a década de 70.  

A Vale S.A. empresa brasileira multinacional, com capital que 

explora a mineração é responsável por cerda de 23 casos de conflitos 

socioambientais no mundo, ocupando a 5º colocação no hanking de 

empresas responsáveis por conflitos ambientais. No site da empresa é 

possível encontrar a descrição de suas atividades como “uma 

mineradora global que transforma recursos naturais em prosperidade
144

”. 

Já a BHP Billiton é uma mineradora e petrolífera transnacional de 

origem anglo-australiana, com sede em Melbourne na Austrália. Chegou 

a ser considerada a maior empresa exploradora de minério do mundo, 

em razão da sua receita. Ocupa a décima colocação dentre as empresas 

envolvidas em conflitos ambientais com 17 casos denunciados.  

A extensão do desastre de Mariana nos leva a um caso prático 

bastante complexo para o qual não há legislação que abarque tamanhos 

prejuízos e complexidade no que diz respeito aos possíveis 

responsáveis. De pronto é possível afirma que se trata de um evento 

resultado de decisões tomadas por razões econômicas pensadas para 

curto prazo, com pouca consideração para suas implicações sociais e 

ecológicas: “implantação de modelos de barragem pouco custosos e 

menos seguros – do tipo responsável por 40% de todas as ocorrências 

desastrosas com barragens conhecidas no mundo”. Além da ausência de 

planos de emergência e da fiscalização insuficiente, do licenciamento 

precário e “duvidoso”, e a limitação da participação das populações 
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atingidas pelos empreendimentos “aumentando a margem de risco para 

que tragédias aconteçam”. As informações públicas fornecidos pelas 

empresas responsáveis e pelo poder público, o qual também é 

responsável por  impulsionar economicamente a lógica extrativista, e 

não cumprir seu papel de agente fiscalizador, são “insatisfatórias e 

pouco transparentes”, tanto que passados mais de dois anos, não se sabe 

ao menos qual o nível de contaminação da água após o desastre
145

. 

A lógica discriminatória que perpassa os desastres ambientais e é 

abordado pelas teorias de justiça ambiental, é facilmente identificada no 

desastre de Mariana, onde, segundo dados do censo de 2010, “84% dos 

moradores de Bento Rodrigues e 80% dos habitantes de Paracatu de 

Baixo, as duas comunidades mais afetadas pelo desastre, se 

autodeclaram não-brancos”
146

. 

Segundo dados da Associação dos Municípios Mineradores de 

Minas Gerais
147

, só no mês de outubro, o estado de Minas Gerais 

arrecadou R$57.595,00 milhões em compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais (CFEM), o estado tem sua história 

marcada pela dependência econômica das mineradoras, as quais 

patrocinam campanhas políticas e sustentam economicamente diversas 

cidades pelo Estado. Até o desastre, só em Mariana a mineração era 

responsável por 80% da receita do município, sendo um terço desta 

arrecadação oriundos da Samarco
148

. 

Pequenos “desastres ambientais” são frequentes na região. Em 13 

de março do ano de 2017, um novo duto da empresa Vale rompeu na 

cidade de Congonhas, na Mina da Fábrica, atingindo os córregos e rios 

da região, desencadeando a contaminação por rejeitos. O caso foi 
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autuado pelo órgão ambiental responsável, e se tornará mais um número 

nas estatísticas
149

. 

O desastre de Mariana, em um contexto global, é mais um caso 

de injustiça ambiental que matou pessoas e um ecossistema, no qual o 

verdadeiro responsável é o capital, que impõem uma situação na qual os 

mesmos moradores da comunidade que sofreram com a tragédia, sofrem 

também com a crise econômica pela interrupção das atividades da 

empresa (a qual conseguiu suas primeiras licenças provisórias para 

iniciar as reformas em 11 de dezembro de 2017) e por esta razão culpam 

a população mais atingida pela crise econômica pela qual todos foram 

atingidos. Sem, no entanto, perceber que estas empresas também são 

responsáveis inclusive pela crise econômica que sofrem, não só as 

empresas, mas a ideologia que sustenta estes conglomerados 

empresariais e este tipo de empreendimento econômico extrativista.  

Existe na legislação infraconstitucional brasileira, a previsão, sob 

o título de “águas nocivas”, no Código de Água a tentativa de prevenção 

da poluição hídrica, em seu art. 109: “a ninguém é lícito conspurcar ou 

contaminar as águas que não consome, com prejuízo de terceiros”, 

estabelecendo responsabilidade civil, administrativa e criando tipo 

penal. Ainda, o Código Civil brasileiro em seu artigo 1.291 e 1.309 

tratou da responsabilidade em recuperação de poluição das águas e 

proibindo construções “capazes de poluir, ou inutilizar, para uso 

ordinário, a água do poço, ou nascente alheia, a elas preexistentes”. O 

que por si só, no caso em tela, com a devida atuação do poder público, 

teria evitado tamanho desastre. 

No caso em tela, no âmbito da responsabilidade civil, que não se 

trata do nosso objeto de pesquisa, ainda há de ser aplicado o Código 

Civil, o Código de Águas, e a Lei nº 6.938/1981, que cuida da 

responsabilidade civil objetiva por qualquer espécie de dano ambiental.  

Já quanto aos tipos penais que incidem no caso em tela, de acordo 

com a legislação vigente, não serão estes abordados de maneira 

exaustiva. Primeiro porque haverá uma análise da denúncia penal do 

desastre e o recorte do trabalho seguirá este documento, e, em razão 

desta pesquisa não ter como objetivo a análise legal dos tipos penais 

incididos no caso concreto, pelo contrário, a ideia é a desconstrução 
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desse norte “criminal” adotado pelo sistema, para adoção do parâmetro 

dos danos na perspectiva das vítimas. 

Em que pese o descrito acima, apenas para ilustrar a proteção 

dada às águas na legislação em vigência, o Código Penal tipificou o 

crime de corrupção ou poluição de água potável em seu art. 271, e art. 

54 da Lei nº 9.605/1998, que tipifica o crime de poluição para a conduta 

que “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem 

ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”
150

. 

No contexto da indenização civil, através de um acordo, como 

resultado de Termo de Ajustamento de Conduta (TTAC) entre Samarco, 

com o apoio de suas acionistas, Vale e BHP Billiton, o Governo Federal, 

os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Agência 

Nacional de Águas (ANA), o Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM), a Fundação Nacional do Índio (Funai), o Instituto 

Estadual de Florestas (IEF), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM), a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), o Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), o Instituto de 

Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) e a Agência 

Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) foi criada a Fundação Renova, 

um instituto que ficou responsável por conduzir os programas de 

reparação, restauração e recuperação socioeconômica e socioambiental 

nas áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em 

substituição a condenação civil. 

A Fundação Renova é constituída por um “Conselho de 

Curadores” que conta com a participação de um membro do Ministério 

Público, uma Diretoria Executiva, um Conselho Fiscal e Conselho 

Consultivo, onde, em tese, a comunidade impactada poderia “participar” 

da tomada de decisões, sem esclarecer como se dá essa participação. 

Desenvolvimento atuação a partir de duas frentes, a da remediação e da 

compensação, com programas socioeconômicos e socioambientais
151

.  

Em ato de repúdio ao acordo supramencionado a organização 

internacional Greenpeace emitiu nota onde considera que tal acordo, na 
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verdade, teria potencial de acirrar os conflitos, já que desconsidera a 

necessidade de reparação integral dos danos as vítimas, aumentando o 

sofrimento destas decorrentes da perda dos seus meios de subsistência, 

do seu modo vida e das suas memórias, o que resulta em uma solução 

insatisfatória sem a devida reparação e compensação as vítimas diretas 

do desastre, as quais não estão sendo escutadas no contexto de 

mediação
152

. 

A nossa análise é de que a Fundação Renova usurpou o lugar das 

reais vítimas. O que poderia ter sido um mecanismo eficaz para a 

transformação de conflito no âmbito da reparação civil se tornou um 

novo mecanismo de imposição, terceirizando o lugar de protagonismo 

dos reais interessados para terceiros ligados a uma instituição particular. 

Tal decisão, no contexto dessa dissertação, por mais críticas que 

sofra, principalmente no que diz respeito a falta de observação do que as 

vítimas reais consideram para a reparação dos danos, abre precedentes 

para utilização de mecanismo semelhante na esfera da justiça criminal, 

em substituição a condenação, porém, neste caso, de acordo com a 

proposta que abordamos, a partir da perspectiva das vítimas. O que 

abordaremos, ainda, de maneira teórica e prática, iniciando pela análise 

da denúncia penal oriunda do caso em tela. 

 

3.1.1 A denúncia de Mariana: o início de um longo processo 

 

A peça processual que abre o processo criminal de acordo com a 

legislação vigente no Brasil
153

, de autoria do órgão ministerial 

competente, no qual serão elencados os possíveis autores, vítimas, os 

tipos penais incididos, indícios e provas até então levantados, é chamado 

de “denúncia”. 

A denúncia do caso em tela é de responsabilidade da “Força-

Tarefa do Rio Doce” formada por procuradores de justiça do estado de 

Minas Gerais e do Espírito Santo, vinculados ao Ministério Público 

Federal e tem data de 20 de outubro de 2016, quase um ano após o 

desastre, o que, em verdade, parece ser um logo período para as vítimas 

que aguardam o resultado, mas um curto período se comparado a 

realidade processual brasileira e a complexidade dos danos identificados 

pela legislação como “crimes”. 
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O documento legal tem como base investigações policiais 

investigações da própria Força-Tarefa e de medidas cautelares em curso, 

com um total de 273 páginas e nomeia como possíveis autores a 

mineradora Samarco, a empresa Vale e a BHP Billiton, a empresa 

VOGBR Recursos Hídricos e Geotecnia LTDA, e mais 22 outros 

responsáveis civis que ocupavam cargos de Conselheiros 

Administrativos, nos Comitês de Operação e Desempenho Operacional, 

Diretores Executivos, ou ainda, gerentes e engenheiros
154

. 

Os crimes denunciados pelo MPF dizem respeito à legislação 

infraconstitucional: crime de poluição qualificado, crimes contra a 

fauna, crimes contra a flora, crimes contra o ordenamento urbano e o 

patrimônio cultural, crimes contra a administração ambiental, crime de 

elaboração e apresentação da declaração de estabilidade falsa ou 

enganosa, crime da omissão de informação no relatório anual de lavra – 

RAL – e nos planos de aproveitamento econômico – PAE. E crimes 

tipificados no Código Penal Brasileiro: crime de inundação, crime de 

desabamento/desmoronamento, e por fim, crimes de homicídios e lesão 

corporal, com qualificadoras. 

Para a Força-Tarefa, segundo informação do site do Ministério 

Público Federal, as investigações realizadas demostraram que os 

denunciados sabiam dos riscos de rompimento da barragem e, em vez de 

paralisarem seu funcionamento, continuaram operando-a de forma 

irresponsável assumindo o risco
155

.  

Nem todos os crimes são elencados a todos os “acusados”, por 

exemplo, alguns são mencionados apenas como responsáveis por não 

terem apresentado informações corretas, ou laudos corretos. De maneira 

alguma queremos diminuir a importância destes atos para a ocorrência 

do resultado final, mas também, é impossível não considerar que o 

resultado desastroso é fruto de uma combinação de fatores e da 

irresponsabilidade daquele que cabia de maneira principal e tão pouco é 

elencado como responsável: o Estado brasileiro e seus entes. No 

entanto, o que diz respeito a esta dissertação, nosso intuito é a percepção 

das vítimas e seu dano sofrido, uma vez que, o tipo penal a que diz 

respeito a legislação não é capaz de traduzir nem a real responsabilidade 

de cada ente personificado ou não, muito menos o alcance do dano 

sofrido na percepção das vítimas. 
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Isso ainda esbarra na impossibilidade da real nomeação das 

empresas como responsáveis por crimes nos quais, em razão do tipo 

penal não permitir pessoa jurídica como “ré”, como caso dos homicídios 

e lesões corporais, os quais são elencados como de responsabilidade das 

pessoas físicas, as quais ocupavam postos de trabalho nas referidas 

empresas, tornando-se impossível mensurar sua real responsabilidade no 

sentido de intenção de praticar determinados atos, como a emissão de 

laudos falsos, por exemplo, ou a coação sofrida em razão do poder 

econômico exercido pelas empresas. 

São muitos os aspectos abordados pela denúncia, dentre os fatos e 

tipos penais e elementos do direito penal, já que a perspectiva das 

vítimas é muito desconsiderada, logo é tarefa impossível trazê-los à tona 

sem que se dê ênfase maior a um do que a outro. Dentro do recorte do 

presente trabalho, não cabe nenhuma análise da “legalidade” do 

documento, de falhas formais ou materiais, e sim a inexistência da 

perspectiva das vítimas, os atos praticados e os responsáveis elencados. 

Tais elementos são impossíveis de serem analisados na maneira 

como se coloca o sistema penal atual, sem que de alguma maneira estes 

agentes tenham que assumir sua responsabilidade sobre o caso, o que, 

acarreta na “derrota” do processo, e dificulta e muito no caso concreto 

uma análise social e jurídica que possibilite a construção de ferramentas 

de responsabilização, na real medida do alcance do dano causado por 

cada responsável, bem como para que se evitem desastres futuros e se 

construa uma cultura de não-violência, na qual se considere o direito dos 

demais que serão afetados em detrimento da minha conduta, 

independente da existência de sansão penal. 

A denúncia e seus requisitos legais, a nosso ver, geram um 

sistema de enfrentamento adversarial no qual o conflito que, poderia ser 

utilizado para a educação e responsabilização destes entes no sentido da 

não-repetição, do contato real com o dano que causaram para uma 

verdadeira responsabilização, um contato real com os verdadeiros danos 

causados as vítimas, proporciona apenas um campo no qual o único 

intuito é provar sua inocência, ou ao menos, isentar-se das 

consequências da responsabilização penal.  

Enfrentamento este no qual a vítima, que deveria ocupar o centro 

do conflito, é tratada como mera testemunha, com papel de coadjuvante 

enquanto se dá um verdadeiro embate entre o Estado e os possíveis 

responsáveis para definir um “vencedor”. 

A denúncia apura como consequência dos atos 19 pessoas mortas, 

ainda que órgãos não-governamentais apontem o número de 21 pessoas, 

29.300 carcaças de peixes coletadas ao longo dos rios Carmo e Doce, 
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correspondendo a 14 toneladas de peixes mortos, a degradação de 

240,88ha de Mata Atlântica e 45ha de Mata Atlântica com eucalipto, 

195 propriedades rurais atingidas em Minas Gerais, sendo que destas, 25 

foram completamente devastadas, 5.187.610m³ foi o volume de rejeitos 

encaminhados pela Vale para a Barragem de Fundão entre 2008 e 2015, 

o que corresponde a 27% de toda a lama depositada no local nesse 

período tendo vazado do reservatório do Fundão para os terrenos, rios e 

até o mar, mais de 40 milhões de m³ de rejeitos
156

.  

Segundo dados do site do Ministério Público Federal responsável 

pela denúncia, só em 2013, a Samarco teve um aumento de 3,2% no 

seu lucro, tendo sido considerado o maior faturamento da sua 

história. Isso, enquanto incrementava de maneira reiterada 

práticas proibidas na operação da barragem em Mariana, com o 

intuito de reduzir gastos com segurança.  
Impossível é ler tal denúncia e não fazer referência ou analogia 

ao já elencado Relatório Summers, de autoria do Fundo Monetário 

Internacional. Parece-nos que o ali recomendado foi seguido de maneira 

exemplar pela mineradora. 

Demais pesquisas, segundo Alves, já afirmaram que as 

legislações nacionais não estão preparadas para lidar com empresas que 

possuem atividades e capitais espalhadas pelo mundo globalizado com 

capital sem fronteiras. As quais não dão conta de evitarem ou sanarem 

os danos decorrentes das injustiças oriundas do meio ambiente e a cada 

um enquanto individuo o que conduz “o futuro da vida na terra a 

presságios tenebrosos
157

”. 

Hoje, a ação penal resultante da referida denúncia, na sua 

integralidade de crimes e responsáveis é enumerada como processo nº 

2718-23.2016.4.01.3822 junto a Subseção Judiciária de Ponte Nova – 

Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais. A referida ação penal havia 

sido suspensa em julho deste ano, porém já teve medida cautelar julgada 

rejeitando as alegações e mantendo a empresa BHP Billinton no polo 

passivo do processo.  

                                                        
156

 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-

mg/mpf-denuncia-26-por-tragedia-em-mariana-mg. Acesso em: 03.dez.17. 
157

ALVES, Bruno Moraes. Crimes Ambientais Corporativos praticados 

pelas empresas transnacionais: necessidade de regulamentação 

internacional. 2017. 159 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 

Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2017. 



89 

 

Sobre as vítimas e o alcance dos danos, a denúncia, assim como 

de praxe neste tipo de peça processual, se preocupa em elencar os danos 

sofridos apenas na medida em que estes servem para enquadrar os tipos 

penais. Ainda assim, fazem destaque a magnitude deste desastre: 
Há um dano ambiental de grandes proporções 

ocorrendo neste momento. Não conhecemos quais 

as suas consequências além daquelas imediatas e 

que ainda hoje estão aqui. Não há dano ambiental 

sem memória e sem vítimas futuras. Todo dano 

ambiental se aquece em nossa apatia, se deixamos 

de agir
158

. 

 
Constando dentre os pedidos da denúncia, além da condenação 

dos responsáveis elencados pelas condutas descritas, que, se levados a 

júri popular podem ser condenados a até 54 anos de prisão, além 

do pagamento de multa, e de reparação dos danos ao meio ambiente e 

daqueles causados às vítimas da tragédia, que deverá ser apurado no 

decorrer do processo penal. Processo este sem prazo para a devida 

conclusão, ou expectativa desta. No entanto, será que é possível 

enumerar todas as vítimas deste conflito? Será que é possível em um 

processo penal, nos moldes que conhecemos, elencar todos os danos 

sofridos e oferecer justiça de maneira não-opressiva aos envolvidos? 

Para dar continuidade a resposta da pesquisa dessa dissertação, 

será feita uma abordagem do nonsense do sistema jurídico penal, o qual 

é usado como ferramenta para a responsabilização dos agentes no caso 

em tela, para contrapor a perspectiva restaurativa, abordando a 

criminologia crítica e a vitimologia. 

 

3.2 O NONSENSE DO SISTEMA PENAL E SUA CLIENTELA 

 

Mesmo com a complexidade do caso em tela, onde existe uma 

série de bens jurídicos tutelados, e, portanto, diferentes tipos penais com 

previsões e legislações diversas, vislumbramos a possibilidade de uma 

análise que, a partir do simples e não complexo, traga os defeitos do 

atual sistema e proponha uma alternativa que atenda aos reais 
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interessados de maneira direta, e não a um corpo jurídico ou 

governamental, tendo como fim a justiça, em detrimento de análises 

formais. 

Como ponto de partida temos que “o poder punitivo não resolve 

os conflitos porque deixa uma parte (a vítima) fora do seu modelo
159

”, 

assim, nos afastamos do sistema retributivo, modelo clássico de justiça 

penal fundamentado na pena de prisão ou na medida de segurança, o 

qual carrega a crença da prevenção geral negativa, também conhecida 

como “intimidação”
160

, para nos aproximarmos de um sistema 

restaurativo, que tem como fundamento a transformação do conflito a 

partir da reparação do dano na perspectiva dos envolvidos, de maneira 

horizontal. 

No presente item, esta dissertação trará uma abordagem a partir 

de teorias criminológicas para levantar os principais aspectos do 

nonsense do sistema penal e seu senso comum teórico, para 

delimitarmos os espaços de deslegitimidade onde a justiça restaurativa 

poderia atuar para atender a demanda das vítimas, na esfera do conflito 

penal, em uma perspectiva trazida pelos estudos da vitimologia. 

Como recorte do trabalho, a ênfase será dada a perspectiva das 

vítimas que podem ser levadas ao procedimento restaurativo, sem que 

com isso sejam desconsideradas as vítimas não-humanas, as quais neste 

cenário podem ser representadas e trazidas ao centro da transformação 

do conflito, se assim considerarem as partes, para uma tentativa de 

construção de justiça também ambiental, diferentemente do sistema 

penal como se coloca. 

 

3.2.1 Uma análise criminológica a partir do caso laboratório 
 

Se existe um local no qual a inadequação da nossa real 

compreensão da realidade se dá, este local diz respeito à ordem legal 

vigente e seu discurso “eficientista”. O modo como vemos a lei, e em 

especial como vemos o crime, somente confirma a força da ideologia 

presentes nestes institutos, que “sustentam a ordem econômica e social 
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existentes, como uma força necessária para assegurar a ordem”. De 

maneira alarmante em decorrência da violência gerada por essa 

realidade: “enquanto falharmos em compreender na natureza da lei, na 

sociedade contemporânea, seremos limitados por uma realidade 

opressiva
161

”.  

Ao passo que o “ordenamento jurídico”, garantidor da ordem e da 

justiça consiste em mais do que apenas o direito e o sistema criminal, 

mas a base para a manutenção do o status quo. De maneira crítica, o 

controle do crime em uma sociedade capitalista, funciona como um 

instrumento coercitivo do Estado
162

 e das classes dominantes para a 

manutenção da ordem social e econômica. 

Seguindo esta lógica, o direito funciona a favor da mesma classe 

dominante oferecendo reconhecimento e legitimação políticos públicos 

aos interesses privados da parcela detentora do poder material, prevendo 

os mecanismos para o controle social e violento da população, 

impedindo assim, as classes dominadas de terem seu espaço
163

. 

Quando pensamos em algum sistema jurídico, pensamos 

primeiramente na lei, nas instituições e formas de controle que 

envolvem esse sistema. Quando pensamos sobre o sistema penal, nos 

deparamos com um sistema monumental
164

: polícia ostensiva e 

investigativa, Ministério Público, Judiciário, sistema penitenciário, 

prisões em si, órgãos científicos, instituições para menores e 

manicomiais, além das decisões oriundas desses órgãos, as quais, cada 

uma delas, possuem poder institucional e interferência na vida em 

sociedade. 
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Mesmo com toda a extensão do sistema penal, no qual o Estado 

se faz onipresente e onipotente em todas as esferas (legislativa, 

executiva e judiciária), ainda assim temos a percepção que o sistema 

penal diz respeito ao outro, pensado, desenvolvido e executado para o 

outro. 

Quando essa institucionalização é olhada num todo, através do 

discurso oficial podemos imaginar um sistema racional, concebido 

logicamente, onde existe um órgão político, um legislativo, 

investigativo, científico e judiciário. Como se cada uma dessas 

instituições funcionassem de maneira ordenada, enquanto que na 

realidade cada órgão ligado ao sistema criminal funciona de maneira 

totalmente isolada, com sua própria institucionalização e hierarquia, sem 

preocupar-se com o que aconteceu antes ou acontecerá depois de sua 

atuação, apenas cumprido com a “obrigação” que lhe cabe. 

O sistema penal, na lógica do sistema do capital, acaba 

funcionando, segundo Hulsman, tal qual uma linha de montagem, o 

responsável pelo ato em desconformidade com a lei vai avançando, na 

medida em que cada umas das instituições “aperta o seu parafuso”, o 

que se considera um produto final na linha de montagem, não é a 

segurança jurídica ou o devido processo penal, ou ainda o puro 

cumprimento da lei, mas um novo prisioneiro
165

. 

Além disso, segundo Andrade, podemos observar a existência de 

um macrossistema penal formal composto pela junção das instituições 

formais de controle, e as instituições informais de controle, de maneira 

que todos “nós” passamos a fazer parte do sistema de controle do outro. 

Ele ultrapassa o “complexo estático da normatividade” formando um 

“processo articulado e dinâmico de criminalização”, através de um 

conjunto de mecanismos informais de controle social:  
[...] família, escola (da pré-escola à pós-

graduação, especialmente as escolas formadoras 

dos operadores do sistema penal) mídia falada 

(TV), escrita (jornais, literatura, romances, 

histórias em quadrinhos), internet, moral, religião, 

medicina, mercado de trabalho
166

. 
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Andrade, em uma analogia ao senso comum teórico de Warat 

chama de “senso comum punitivo” a ideologia penal dominante 

historicamente na sociedade. Segundo a autora, o poder de onipresença e 

onipotência do senso comum punitivo rodeia a cada um de nós desde a 

infância, quando temos contato com microssistemas de controle e até 

mesmo um microssistema penal simbólico e informal, familiar e 

institucional (escolas) que nos leva a reproduzir cotidianamente a 

ideologia penal dominante. Sem afastar que a principal “munição” do 

senso comum punitivo, de fato é oriunda das instituições formais 

potencializado pelas mídias
167

. 

A ideologia capitalista e patriarcal do senso comum punitivo 

possui um forte apelo legitimador que se auto alimenta, acreditando que, 

a cada nova lei punitiva, sentença condenatória e encarceramento, 

representa-se de alguma maneira o cumprimento do fim para o qual se 

destina, formal ou informal, garantindo nossa segurança e o “pacto 

mudo que opera o translado da barbárie ao paraíso”
168

. 

Como se a cada nova punição e encarceramento do outro, 

houvesse uma materialização ou confirmação da legitimidade do 

“contrato social” existente entre eu e os meus, pela proteção, segurança 

e estabilidade através do Estado. Com isso, perpetuo a lógica de 

segregação do sistema e do discurso patriarcal e capitalista, acreditando 

que a grande “matrix” do sistema de fato funciona. 

Historicamente o sistema penal foi pensado e desenvolvido 

envolto no discurso da segurança. Como se fosse possível, de alguma 

maneira garantir a segurança, condicionando cada um dos mais 

complexos modos de agir do ser humano, para que o outro não se sinta 

inseguro. 

Como resultado, combinado a lógica capitalista, foi a 

estratificação social, e o descumprimento sistemático das funções 

oficialmente declaradas do sistema penal, as quais são abordadas a partir 

de matrizes críticas ao sistema econômico pelas teorias de criminologia 

crítica. 

Por criminologia crítica
169

 entende-se o estudo causal da 

criminalidade, do crime e do criminoso, uma teoria criminológica e 
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sociológica do controle social e penal, desenvolvida a partir do 

paradigma da reação ou controle social, com a análise sociológica das 

instituições deslegitimadas e da relação do controle penal com o 

capitalismo, o patriarcado e o racismo
170

.  

A teoria criminológica desenvolvida por Baratta, e qual 

gostaríamos de trazer para análise do caso concreto, pode ser 

identificada como um minimalismo penal, segundo Zaffaroni, 

descrevendo o sistema penal como um reprodutor das relações sociais de 

desigualdade, não em relação à distribuição, mas nas relações de 

produção em si, postulando um ponto de vista das classes subalternas, 

afirma que enquanto as classes dominantes pretendem conter as 

condutas que em si não costumam ser muito perturbadoras, as classes 

subalternas “estão empenhadas em uma luta radical contra os 

comportamentos socialmente negativos” aqueles envolvendo ilícitos 

econômicos, contra o meio ambiente, abuso de poder, etc.
171

. 

Baratta entendia e desenvolvia a criminologia crítica como uma 

teoria materialista do comportamento considerado socialmente negativo 

e da própria criminalização, em especial aquelas elaboradas no âmbito 

do marxismo, mas sem perder de vista as análises empíricas que requer 

a construção teórica
172

. Contribuiu para a criminologia crítica também 

como militante, num processo de “comunicação social”, criando uma 

dimensão de abordagem com um sentido pedagógico
173

. 

A teoria marxista referenciada por Baratta, e posteriormente 

seguida por Andrade, diz respeito à herança de Marx traduzida em um 

historicismo combinado ao humanismo com método dialético, 

classificado como um “marxismo aberto”, renunciando ao que Baratta 

identifica como um marxismo acadêmico, para recuperar a grande 

herança de um Marx humanista e emancipatório, junto ao seu método de 

análise das relações socais
174

. O marxismo aberto, também chamado de 

não dogmático, é uma construção teórica para além da análise 
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econômica, é uma teoria de conhecimento que permite combinar o 

“interacionismo” com um “panorama macrossociológico que engloba as 

relações de produção”
175

. 

Bem verdade, nem o próprio Marx se debruçou com 

profundidade em relação ao sistema penal, já que considerava que todo 

o direito deveria ser deslegitimado, e especialmente o direito penal, já 

que faziam parte da “superestrutura ideológica”
176

. 

Já o humanismo emancipatório, é utilizado para descrever a 

criminologia como um projeto de emancipação humana
177

, como base 

para a critica ao status quo e constrói um discurso em defesa dos direitos 

humanos com base na relação homem/classe social, como os demais 

escritos marxistas, onde esta classe social é trabalhada como a unidade 

analítica central para a emancipação. 

Para que Baratta pudesse sustentar seu minimalismo
178

 dentro do 

sistema de opressão e gerador de desigualdades que o próprio autor 

descreve, é preciso acreditar em um progresso social. Ponto no qual 

inserirmos nossa proposta uma vez que, o rompimento com o sistema 

parece ser uma opção bastante distante e quase utópica, sobre a qual 

trataremos com maior profundidade no próximo capítulo. 

Seguindo esta lógica, suponhamos que o sistema penal o qual 

desenhamos até este ponto, e criticamos desde sua raiz, fosse realmente 

válido, alcançasse o fim a que se destina e não fosse apenas uma 

ferramenta de controle e opressão operada pela classe dominante. Ainda 

assim, nos resta a análise das penalidades por este sistema aplicadas. 

Alguns críticos ao sistema penal, e dentre eles Hulsman, vão além 

da crítica pura e simples ao sistema, para reclamarem a necessidade de 

abolirmos as penas restritivas de liberdade, cada um dos teóricos 

desenhando seu próprio entendimento quanto aos limites dessa abolição, 

mas todos identificados como abolicionistas penais, sustentam a falência 
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deste sistema, e aqui se destaca a obra de Foulcault
179

, a qual faz um 

apanhado histórico do sistema carcerário, desde sua criação, retratando 

sua falência desde sua gêneses.  

O abolicionismo, dentre as correntes criminológicas, representa a 

mais original, mas também a mais radical diante de sua proposta de 

política-criminal de substituição por outras instâncias de solução de 

conflitos ao atual sistema penal, caracterizado como um movimento. 

Como movimento, possui diversas vertentes, e, mesmo na atualidade os 

autores não partilham de uma ideia, método, pressupostos filosóficos e 

táticos sobre o tema
180

. 

Andrade vê o abolicionismo não como uma nova vertente 

criminológica, mas como um movimento de mesma raiz, de resistência e 

crítica ao cenário atual de onde o que perdura é a barbárie punitiva, a 

distorção midiática, desvios e desmandes estruturais
181

. 

Voltando a Hulsman, autor no qual vamos nos concentrar no que 

diz respeito as teorias abolicionistas, que classifica a prisão como um 

“sofrimento estéril”, mais um nonsense do sistema penal, uma vez que, 

no entendimento do autor, alguns sofrimentos podem ser entendidos 

como benéficos a nós, seres humanos, uma vez que fariam com que 

progredíssemos em relação ao entendimento sobre nós mesmos, o que 

não acontece nem de longe com o aprisionamento de qualquer ser, este é 

um sofrimento desprovido de sentido, ao passo que o condenado a 

prisão adentra em universo totalmente alienante, onde tudo que entende 

por relação caba por ser deformado, sem qualquer tipo de atividade real 

ou de afeto, um universo no qual tudo é negativo
182

. 

Não é possível afirmar qualquer benefício ou ressocialização 

oriundas do encarceramento, seja em relação ao preso, a família do 

preso, a sociedade, e a vítima (papel roubado pelo Estado). A dinâmica 

das relações construídas no ambiente prisional, diz respeito apenas à 

geração de ainda mais violência, alimentando as dinâmicas de 

passividade-agressividade ou dependência-dominação
183

, isso no que diz 

respeito ao ambiente interno, pois a opressão oriunda do ambiente 

externo, institucional, também perpetua. 
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A sociedade afetada pelo ato em desconformidade com a lei, as 

vítimas diretas, o meio ambiente por ela afetado, de nada desfrutam, 

ganham ou experimentam algum sentimento de justiça pelo 

encarceramento dos agentes responsáveis. O que se vê é apenas o 

sistema perpetuando seu nonsense gerando ainda mais violência e 

prejuízos em um sentido mais amplo. 

Hulsman é bastante direto ao afirmar que “é preciso abolir o 

sistema penal”, o que segundo ele, poderia ser facilmente realizado, já 

que é um dos poucos ordenamentos que podem desaparecer sem causar 

maiores problemas ao nosso funcionamento social, incluindo os papeis 

dos órgãos que dele fazem parte, os quais poderiam preocupar-se e 

dedicar-se a outras demandas as quais já são responsáveis
184

, dentre elas 

a própria fiscalização de zelo da sociedade como um todo, incluindo seu 

meio ambiente. 

Já que são infrutíferas as críticas ou propostas que se preocupam 

em “humanizar” as prisões, este discurso torna-se uma verdadeira perda 

de energia, já que não basta lutar pela modificação da realidade dos 

detentos mundiais hoje, por mais que para quem esteja nessa situação 

qualquer vitória faça diferença, mas em um sentido global, que afeta a 

todos “nós” a resposta é uma só: “é preciso se situar mais acima, lá no 

começo no processo, onde são selecionadas as pessoas que se tornarão 

detentas
185

”. 

A opção ao atual sistema, para Hulsman, é a substituição direta 

do sistema penal por “instâncias intermediárias ou individualizadas de 

solução de conflitos que atendam às necessidades reais das pessoas 

envolvidas”
186

. O que, em nossa leitura, poderia ser facilmente 

identificado como um modelo restaurativo. 

O sentido de nonsense chega, também, às medidas adotas para a 

proteção do meio ambiente e dos povos vítimas diretas dos conflitos 

originários de degradação do meio ambiente. Caubet destaca os diversos 

tipos de comportamentos de autoridades administrativas que ao 

adotarem um “raciocínio puramente jurídico” deveriam desconfiar 

fortemente da validade jurídica das decisões administrativas tomadas 

pelos “hermeneutas credenciados” que alteram outras normas em uma 

velocidade, segundo o autor, incompatível com o que se espera de um 

sistema legal que “vende” segurança jurídica, afetando a vida social, as 
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práticas e valores de todos “nós”, especialmente das populações mais 

vulneráveis
187

.  

O autor exemplifica diversos atos político-jurídicos praticados 

pelos “hermeneutas credenciados” fragilizando direitos conquistados, 

desrespeitando normas legais, violando obrigações previstas como 

penais e jurídicas, através de interpretações restritivas dos direitos 

adquiridos ou ainda através de reformas normativas por via 

administrativa, promovendo encaminhamentos jurídicos ou soluções 

incompatíveis com o contexto geral das temáticas
188

. 

Assim, dentro da abordagem da criminologia critica, surge uma 

demanda da contemporaneidade, o desenvolvimento teórico de uma 

abordagem crítica para as relações humanas com o meio ambiente que 

levam a danos, e ainda dos danos causados por instituições, tendo como 

resultado a alteração da relação entre a sociedade e a natureza. A este 

campo teórico foi dado o nome de Green Criminology ou Criminologia 

Verde, desenvolvida principalmente no hemisfério norte, bastante 

recente e ainda em desenvolvimento: 
O termo foi introduzido por Michael J. Lynch em 

1990 em The greening of criminology: A 

perspective on the 1990s (O greening da 

criminologia: uma perspectiva sobre a década de 

1990). A terminologia greening equivale a 

“esverdeamento”. A Criminologia Verde 

compreende a análise dos danos ambientais a 

partir de uma perspectiva criminológica, ou seja, o 

pensamento criminológico aplicado nas questões 

que envolvem crimes contra o meio ambiente, 

quem comete esses crimes, quem são as vítimas e 

de que forma se dá a prevenção/punição
189

.  
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A Criminologia Verde sugere o reexame de comportamentos na 

fase prejudiciais, além da noção tradicional de crime, a começar pelo 

papel das sociedades, instituições e corporações na geração da 

degradação ambiental através da opressão realizada pelos meios de 

produção. Entendo como definição de crime, assim como o faz as 

teorias de justiça restaurativa independente da definição legal, 

considerando o alcance do dano e suas consequências
190

.  

A procura por uma forma alternativa para a solução de conflitos 

surge como um contra discurso tanto da criminologia crítica quanto do 

abolicionismo penal, os quais assumem que o encarceramento em massa 

da parcela mais pobre da população, funciona como um “método” de 

reprodução da ordem social desigual gerada pela dinâmica 

homem/classe, mas ao mesmo tempo não precisa ser vista como 

definitiva uma vez que, assim como “hoje nos envergonhamos do 

carrasco das penas corporais medievais”, tal qual retrata os escritos de 

Foucault, existirá um futuro no qual nos envergonharemos do cárcere 

como garantia para a relação “capital/trabalho assalariado” 
191

. 

Um dos argumentos pelos quais não poderíamos prescindir do 

sistema penal seriam os casos denominados como “graves”. Calculando, 

inclusive, a resposta social para determinados atos em razão da 

gravidade destes. Mas, se necessário for construir critérios para 

operacionalizar o que é realmente grave, do que não é a tarefa parece um 

pouco mais complexa, já que para isso é necessário um julgamento de 

valor que apenas quem esteve envolvido diretamente no conflito poderia 

determinar. 

Parece-nos mais urgente e pontual, abandonarmos o parâmetro da 

gravidade do ato para determinarmos a reação a este, “quando se 

consegue sair do bloqueio imposto por esta noção de gravidade, torna-se 

possível aplicar outros modelos muito mais satisfatórios de reação 

social” 
192

. 

Continuamos voltados aos discursos “eficientistas” clamando por 

“radicalização da demanda e da resposta punitiva” do estado a atos de 

violência ou em desacordo com a lei, o que, segundo palavras de 

Andrade ocasionam “histórico desperdício da teoria e da empiria 

acumuladas sobre o sistema penal e a prisão”, e no mesmo sentido, esses 

discursos seguem radicalmente deslegitimados
193

, e assim: 
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Eis-nos na periferia da modernidade, contando as 

vítimas do campo de (des)concentração difuso e 

perpétuo em que nos tornamos; campo que apesar 

de emitir sintomas mórbidos do próprio carrasco 

(polícias que matam, prisões que matam, 

denúncias que matam, sentenças que matam direta 

ou indiretamente), aprendeu a trivializar a vida e a 

morte, ambas descartáveis sob a produção em 

série do “capitalismo de barbárie”, ao amparo 

diuturno do irresponsável espetáculo midiático, da 

omissão do Estado e das instituições de 

controle
194

. 

 

E aqui estamos. Este é o nosso cenário, e do qual partimos para 

buscar uma resposta alternativa ou mesma substitutiva ao atual modelo 

do sistema de justiça criminal, que há muito se desviou do seu 

verdadeiro papel.  

Andrade, ao contextualizar nosso tempo, salienta o grau de 

superficialidade com o qual está ligada a geração de informação e 

conteúdo, usando como metáfora o fato de, assim como substituímos o 

ato de escrever, pelo ato de “teclar”, acabamos por substituir o 

verdadeiro conhecimento denso e reflexivo, pela “informação superficial 

e uma memorização efêmera” 
195

. 

A primeira abolição deve acontecer dentro de cada um de “nós”, 

mudando nossas percepções, atitudes, comportamentos, iniciando pela 

alteração da nossa linguagem, nosso principal instrumento para 

materializar mudanças de atitudes
196

. 

Se a linguagem é a principal ferramenta do “operador do direito” 

parece lógico a necessidade de alteração do vocabulário como ponto de 

partida para um novo paradigma. Hulsman ao defender a eliminação do 

que entendemos por “crime” ressalta que “não conseguiremos superar a 

lógica do sistema penal, se não rejeitarmos o vocabulário que o 

sustenta”, em primeiro lugar, o necessário é alterar a linguagem, o nosso 

vocabulário
197

. 

É inevitável, mesmo em um ambiente que se diz acadêmico, o 

uso de palavras “crime”, “criminologia” e “criminal” ligadas a 

estereótipos e a conceitos discriminatórios que são perpetuados por um 
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longo período. Assim, é necessário nos habituarmos a uma nova 

linguagem, que não reproduza visões estigmatizantes sobre pessoas, 

como “nós”, e situações, como as que “nós” vivemos. Hulsman, lista 

algumas novas terminologias em substituição: “atos lamentáveis”, 

“comportamentos indesejados”, “pessoas envolvidas”, “situações 

problemáticas”, como um primeiro passo em direção a derrubar as 

barreiras existentes entre “nós” e os nossos conflitos, “livres de uma 

partimentalização institucional, uma linguagem aberta facilitaria o 

surgimento de novas formas de enfrentar tais situações”
198

. 

Ainda que tenhamos traçado parte da critica necessária ao atual 

sistema, a fim de enfatizar a ineficiência da ferramenta utilizada pelo 

atual sistema penal para levar “justiça” às vítimas, assim como no caso 

laboratório, ainda é preciso realizar a análise no que diz respeito as 

“partes”, ou como entendemos, a clientela do sistema. 

 

3.2.2 Clientela do sistema no globalismo da “violência” 
 

O sistema foi feito, ou melhor, para validar um sistema com fins 

pré-determinados, este teve como objeto um “homem comum”, das 

palavras de Hulsman, ou ainda, o Homem Médio, de algumas teorias 

ainda existentes versando sobre direito penal. “Uma cômoda abstração 

para legitimar o sistema existente e reforçar suas práticas” 
199

. 

Este homem comum poderia ser descrito como “obtuso, covarde 

e vingativo”, sendo isto verdade, veríamos um sistema penal recheado 

de assassinos violentos, o qual serviria como único meio de proteção 

contra a violência gerada por tal homem previsto pelo sistema. Uma 

perfeição em prol da proteção da sociedade. 

Enquanto na realidade, as pessoas em concreto, exceto aquelas 

que já passaram pelo sistema criminal, ignoram por completo como 

realmente funciona tal sistema, mesmo estando todos “nós”, e não 

apenas os “outros” sujeitos a ele. Por mais que o sistema penal tal qual 

se apresenta, de maneira maniqueísta, onde, com o auxílio da mídia, 

fazem perpetuar a ideia da dualidade entre “bons” e “maus”, ficando, 

todos aquelas que defendem a “ordem” categorizados como o lado do 

“bem”, precisamos desafiar as ideias pré-concebidas, e repetidas pelos 

meios de comunicação e pelo senso comum, de que tais pessoas 
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identificadas e diferenciadas como “más” necessitam ser separadas das 

demais, para ficarem “impedidas de causar o mau”
200

.  

Não existem seres humanos “maus” ou seres humanos “bons”, 

por mais que algumas teorias criminológicas interpretadas de maneira 

equivocadas discordem
201

, o que existe somos “nós”, todos os seres 

humanos que mesmo na suas mais diversas excentricidades, possuímos 

as mesmas capacidades para sermos “bons” ou “maus”.  

Da mesma forma que não podemos afirmar que cada um de “nós” 

é essencialmente bom ou ruim, também não podemos negar que a 

bondade ou a maldade também não habitem dentre de cada um “nós”. 

Estes são apenas julgamentos moralizantes que nos distanciam ou criam 

situações as quais acabam por servir unicamente a manutenção do 

sistema: 
Penso que é ficção a crença de que somos bons e 

de que a maldade só existe fora de nós; para mim, 

essa ficção move as engrenagens do preconceito e 

da discriminação e, em maior escala, do 

terrorismo, das guerras e dos genocídios. Ela 

destrói o potencial de cura do ser humano e 

projetá-lo fora de nós, permite a demonização e o 

extermínio de outras pessoas e até de nações 

inteiras
202

. 

 
Inexiste um “abismo” entre um ser humano comum e um ser 

humano que pratica um ato em desconformidade com a lei, ou até 

mesmo um ato de violência, Simon afirma que na realidade todos “nós” 

temos um lado obscuro, o que impede a existência de classificações ou 

diferenças do tipo “eles” e “nós” 
203

. 
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Enquanto seres humanos que somos “nós” respondemos e 

atuamos no sistema global de uma mesma maneira, até onde nossa 

situação econômica não nos diferencie em níveis de consequências com 

as quais precisamos lhe dar, e níveis de segregação e severidade do 

sistema.  

O outro não existe, assim como o mau e o bem não podem ser 

separados. O que existe somos “nós”, todos corresponsáveis vivendo em 

uma mesma sociedade, precisamos encarar juntos os reais problemas 

que acabam por resultar em conflitos classificados como “penais”. 

Precisamos aceitar nossa parcela de reponsabilidade nas desigualdades 

socais e na situação de opressão e desrespeito ligadas ao capital na qual 

todos “nós” nos encontramos. A questão ambiental surge, também, para 

nos mostrar que todos vamos responder, todos vamos sentir os seus 

efeitos em maior ou menor escala (escala definida pelo poder 

econômico). O cuidado com o coletivo, com o outro e com o nosso 

meio, deve ser uma tarefa de todos, e não de uma parcela da sociedade, 

tampouco determina por uma parcela menor ainda detentora do poder 

econômico. 

Se a mudança das estruturas, a ponto de possibilitar o diálogo, e 

findar com os mecanismos de opressão, se mostra tão distante, podemos 

repensar mecanismos, a partir das bases, para que em cada micro 

comunidade, possamos desenvolver nosso poder de grupo, e 

retomarmos controle sob nossas demandas. 

Baratta, ao trabalhar o humanismo emancipatório, tem como 

grande objeto de pesquisa, segundo Andrade o “homem
204

” em si, a 

possibilidade da emancipação humana como um todo, e, logicamente, 

isso envolve um emancipar-se do sistema de justiça penal de maneira 

crítica
205

. 
O homem aparece não apenas como um sujeito 

que fala na relação de exterioridade face ao 

objeto, mas como sujeito que se inclui no lugar 
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do(s) sujeito(s) de quem se fala, sem pretender 

subtrair-lhes a voz. E não se trata de mera 

tolerância para com a diversidade do outro, 

encarado como um estrangeiro em relação a um 

eu ou a um nós. Trata-se de um respeito e de uma 

inclusão que o conduz a assumir a ótica do outro 

antes de constrangê-lo à ótica (privilegiada) do 

enunciador
206

. 

 
O homem objeto de pesquisa não se diferencia de “nós”, somos 

“nós”. Alguns destes “homens”, no entanto, serão objetos de atuação do 

sistema penal, enquanto outros nunca tomarão conhecimento de todos os 

seus malefícios. 

A percepção de que o sistema de justiça criminal é um 

mecanismo de controle social surge a partir do pensamento 

macroeconômico Karl Marx e explorado de forma a contribuir com para 

a manutenção do sistema capitalista. O que pode ser verificado de 

maneira empírica através das próprias estatísticas oficiais
207

. 

Na necessidade da produção da seletividade do sistema, há 

consequentemente a necessidade de fabricar culpados, uma vez que seu 

funcionamento atua a partir da confirmação da culpabilidade de um dos 

protagonistas do conflito, independente do que os demais consideram 

em relação a isso, o que, além de produzir a degradação de todos “nós” 

produz também a degradação das nossas relações
208

. 

A máxima na abordagem da criminologia crítica é a de que o 

“desvio”, tornado equivalente à criminalidade pelo sistema, não é uma 

qualidade intrínseca do ato, nem mesmo uma “entidade ontológica pré-

constituída à reação (ou controle) social, mas uma “etiqueta” dada pelo a 

sujeitos e atos específicos
209

. Esta especificidade é dada por processos 

sociais de “definição” que etiquetam alguém de “nós” como criminoso, 

e algumas das nossas atitudes como “crime”. 

 Para termos um agente, um homem objeto, este decorre de um 

fato, o fato evidenciado na contemporaneidade, o qual temos que 
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combater, já que é praticado por “homens maus” diz respeito a 

violência, assim como já aconteceu em outros períodos históricos, é que 

ela passou a ser tratada e retratada pela mídia, como algo comum, se 

tornou um discurso, maniqueisado com o auxilio da mídia, para a 

criação de um inimigo comum que mascara o real inimigo, o sistema 

capitalista atroz e excludente, e tem como resultado a geração de mais 

violência e segregação
210

. 

Leão conceitua a violência a partir da ideia de coerção não 

consentida em relação à liberdade, onde ficamos impedidos de exercer 

nosso poder de decisão ou de julgamento, se exteriorizando como uma 

“força” sob “nós” enquanto indivíduos ou enquanto grupo
211

. Vista a 

violência nessa abordagem, parece-nos impossível que o Estado ou 

qualquer outro ente, possa atuar de maneira a prevenir ou a evitar algo 

tão subjetivo dentro da esfera dos limites da liberdade de cada um de 

“nós”. 

Faz-se necessário diferenciar violência de agressão, as quais não 

são sinônimas, já que esta última diz respeito a um conteúdo agressivo 

em potencial pertencente a todos “nós” e de certo modo, impulsionador 

de mecanismos e defesa e inclusive de mudanças sociais, podendo de 

manifestar através da linguagem ou de ações físicas. Há em alguma 

agressividade um impulso criativo de mudança, de reforma, de luta. A 

problemática surge, quando a agressão perde seu caráter sadio e válido, 

e atinge a esfera de um de “nós” de maneira violenta gerando conflito
212

. 

Deste ponto inicia-se a abordagem para a transformação do conflito. 
A violência aparece de múltiplas maneiras: há a 

violência dissimulada na obrigação dos “bons” 

hábitos, de sempre obedecer às ordens, sem 

questioná-las, impostas que sejam sob quaisquer 

formas, tão comum em determinados regimes 

políticos e que deixa o seu caldo de cultura em 

grupos e formas de poder posteriores; há a 

violência anônima, feita através de textos legais 

para beneficiar pessoas determinadas, os fortes, 

incidindo sobre os fracos; há a violência dos 

condicionamentos; há uma violência que se diz 
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cega e irracional, vizinha da violência 

racionalizada; há a uma violência fixa, aceita e tão 

contundente que põe em crise todas as estruturas, 

desde os valores éticos e morais até os preceitos 

legais
213

. 

 

Parece nítido ao ponto de qualquer um de nós poder constatar que 

o sistema penal não conseguiu impedir a ocorrência de atos violentos 

como homicídios, roubos, lesões corporais, dentre outros, e mesmo 

cientificamente, a relação entre a existência desse sistema e a proteção 

por ele prometida. Não se pode afirmar que a existência ou a repressão 

do sistema penal resulte na diminuição dos números de acontecimentos 

violentos, pelo contrário.  
[...] o universo da violência é, antes de mais nada, 

um universo de dor e que se enfrentá-la como 

objeto teórico e de reflexão implica 

necessariamente um esforço de suspensão da dor: 

colocá-la em suspenso não implica, em momento 

algum, perdê-la de vista ou divorciar-se dela 

porque é a solidariedade para com a dor e o 

propósito de contribuir para superá-la que motiva 

a tentativa de resgatar para o problema a voz dos 

saberes emancipatórios
214

. 

 
O nonsense do direito penal inicia-se pela desconsideração do 

vivido, o qual não aparece em praticamente nenhum local. Em uma 

pesquisa desenvolvida por Hulsman, sobre o modo de sentenciar, na 

realidade dos Países Baixos, em meados de 1970, onde desenvolveu um 

modelo normativo para operacionalizar os princípios amplamente 

aceitos por juristas e criminologos para que se possa ter uma sentença 

considerada “justa”, ou seja, onde haveria proporcionalidade entre a 

pena e o delito, subsidiariedade do sistema penal, as informações sobre 

o agente a ser imputado, dentre outros princípios norteadores do sistema 

penal, ao analisar problemas concretos por este sistema de informática, o 

resultado em 100% das análises foi “nenhuma pena”: “jamais se 

reuniram todas as condições para que o tribunal pudesse impor uma 

pena justa, nos marcos do sistema”
215

. 
Um sistema que funciona com base na “irracionalidade”: 
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Compreendi, de repente, que o que fazemos com o 

Direito se parece com o que os romanos faziam 

com seus pássaros e suas aves. Vi que o direito, a 

teologia moral, a interpretação das entranhas, a 

astrologia..., no fundo, funcionam da mesma 

forma. São sistemas que têm sua lógica própria, 

uma lógica que não tema nada a ver com a vida ou 

com os problemas das pessoas. Em cada um 

destes sistemas, dizia eu, fazem-se depender as 

postas dos signos que nada têm a ver com as 

verdadeiras questões dadas. Para nós, a resposta 

esta no direito; para os romanos estava nas 

entranhas; para outros, se se acha na astrologia, 

mas o mecanismo é o mesmo...
216

 

 
O que o sistema tenta produzir é uma própria desumanização. 

Não há evidências da possível existência de uma “maldade” humana. 

São pessoas, pessoas com interesses e necessidades, que, como 

resultado do próprio sistema em que estão inseridas, produzem e 

reproduzem condutas violentas das quais algumas são categorizadas 

como condutas criminosas. “Cada ser é, ao mesmo tempo, 

profundamente diferente e existencialmente próximo”
217

. 

A impunidade, bandeira utilizada pela comunicação social para 

reclamar uma maior inflação do sistema penal, na verdade, funciona 

como regra e não um processo de disfunção do sistema. Segundo 

Andrade, o sistema penal foi formulado de maneira estruturalmente 

dedicada a administrar uma porcentagem inferior a 10% das infrações, 

constituindo a imunização e a impunidade a real interface negativa do 

sistema penal
218

. 

O processo continuo do status quo pela cumulação do capital, 

embora se fortaleça e exerça controle social e econômico através dos 

processos criminalização, trabalha em prol da imunidade e 

imputabilidade das “elites, dos estratos altos, altíssimos e médios, com 

criminalidades e responsabilidades abrigadas em Estados, instituições, 

empresas transnacionais, de múltiplo espectro e condutas criminais”, 

que vitimizam a todos “nós” enquanto humanidade, a natureza e os 
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demais seres vivos
219

. É o retrato do capitalismo globalizado neoliberal. 

E o que se pretende evitar a partir da análise do caso laboratório. 

Ao que parece, o aumento de penalidades, o aumento de atos 

previstos em lei como crime, não corroboram para a diminuição da 

“criminalidade” e o aumento da segurança, e o dualidade vítima/ofensor, 

não diminui o número de vítimas do mesmo sistema. 

Pode-se afirmar, fortemente que: cada um de “nós”, de todo e 

qualquer extrato social, faixa etária, etnia, gênero, opção sexual, 

escolaridade praticamos fatos que foram ou podem ser classificados 

como crime pelo legislador, e no mesmo sentido, somos todos “nós” 

vítimas de alguma conduta. Enquanto isso, a população carcerária 

brasileira segue sendo majoritariamente não branca, pobre, homem e 

jovem presente nos presídios. Com esse diagnóstico social, é possível 

afirmar que, tanto a impunidade, quanto a criminalização, e até mesmo a 

vitimização acabam por ser “orientadas pela seleção desigual de 

pessoas, de acordo com uma fortíssima estereotipia presente no senso 

comum e nos operadores do controle penal”
220

 e não na tentativa de 

diminuir uma criminalidade que o próprio sistema produz e alimenta, ou 

oferecer algum tipo de segurança que legitime o fatídico contrato social. 

O sistema penal se sustenta em um discurso de funcionalidade 

que deveria combater, no sentido de reduzir ou até mesmo eliminar, a 

intitulada “criminalidade”, através do ato legislativo, e de ações 

judiciárias e executivas, protegeria os bens jurídicos universais, o que 

geraria “segurança pública e jurídica”
221

. Podemos afirmar que de 

alguma maneira isso realmente ocorre ou esteve perto de ocorrer? 

Historicamente o que o sistema penal reproduz, seja material ou 

ideologicamente, desigualdades e assimetrias sócias, de classe, de 

gênero e de raça, uma verdadeira estratificação e exclusão social. 
É a própria intervenção do sistema (autêntico 

exercício de poder, controle e domínio) que, ao 

reagir, constrói e coconstitui o universo da 

criminalidade (daí o processo de criminalização) 

mediante: a) definição legal de crimes pelo 

legislativo, que atribuiu à conduta o caráter 

criminal, definindo-a (e, com ela, o bem jurídico a 

ser protegido) e apenando-a qualitativa e 

quantitativamente (criminalização primária); b) 

seleção das pessoas que serão etiquetadas, num 
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continuum pela Polícia, Ministério Público e 

Justiça (criminalização secundária); e c) 

estigmatização, especialmente na prisão, como 

criminosos, entre todos aqueles que praticam tais 

condutas (criminalização terciária)
222

. 

 

É preciso compreender que o sistema legal existente não serve a 

sociedade como um todo, mas aos interesses da classe dominante, com 

isso preserva-se os interesses econômicos de maneira a serem mantidos 

e promovidos, o controle do crime nada mais é do que “o meio 

coercitivo de fiscalizar ameaças à organização econômica existente”
223

, 

um meio concreto, e não apenas ideológico. O que acontece é um 

verdadeiro controle da população marginalizada através do que se 

considera “crime”, onde o Estado acaba por servir aos interesses da 

classe dominante e detentora do capital, transvestido através do que 

conhecemos por justiça. Há, ainda uma luta de poderes em um sistema 

institucionalizado de opressão, e isso acontece no âmbito interno e no 

âmbito externo. 

O Brasil fechou o ano de 2016 com a terceira maior população 

carcerária do mundo, com um total de 726 mil presos, dos quais 40% 

são presos provisórios, mais de 50% tem entre 18 a 29 anos e 64% são 

negros
224

. Isso desconsiderando a cifra oculta destes números, já que 

muitas situações que se enquadram em definições legais de crimes, não 

são levadas ao sistema penal, e segundo os criminologos, é um número 

bastante considerável
225

. Muitas das condutas tidas como “crimes” 
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talvez “nós” já tenhamos cometido, vamos cometer, fomos ou seremos 

vítimas. O fato de esse número ser tão extenso, não representa um 

problema em si do sistema, mas uma confirmação de sua falta de 

legitimidade. 

Hulsman ainda salienta para o fato da noção ontológica de crime 

ficar abalada em razão da cifra oculta, quando “nós” não levamos estes 

fatos identificados pelo sistema como crimes, é um sinal de que “nós” 

não o identificamos desta forma, como se pudéssemos separar de outros 

acontecimentos
226

. 

Em nossa análise, as partes envolvidas são os protagonistas do 

conflito, apenas elas podem decidir o modo como o qual querem 

resolve-lo, e se de fato vêm necessidade de resolvê-lo, assim como 

acontece todos os dias com danos causados na esfera civil.  

Na verdade, evidenciado pelas cifras ocultas, a maioria dos 

conflitos interpessoais já são “resolvidos” ou “transformados” fora do 

sistema penal, através de acordos, mediações, decisões privadas dos 

interessados, dentre outros meios de transformação de conflitos
227

.             

Outro diagnóstico a partir das cifra oculta é que, mesmo com um 

senso comum criado com o judiciário, consideramos, diariamente que 

determinados crimes não devem ser levados a justiça, ou porque nós 

mesmos não acreditamos que haja de fato justiça, o que legitima nossa 

hipótese principal do trabalho, ou ainda, porque nós mesmos operamos a 

seletividade do sistema penal, realizando um filtro prévio do que deve 

ser objeto de justiça institucionalizada ou não. 

Assim, como há uma seletividade ligada ao ofensor, existe 

também uma construção seletiva das vítimas do sistema, segundo 

Andrade, o sistema penal também é responsável por distribuir, e de 

maneira desigual, o papel de vítima em alguns estratos sociais, uma vez 

que o par “autor-vítima” é necessário para manter a lógica adversarial a 

qual presa, ideologicamente, o sistema de justiça penal, o que, na 

prática, gera uma “relação visceral”
228

, onde, para haver o 

reconhecimento da figura do “autor” é preciso que haja o 

reconhecimento de uma “vítima”, o que, na lógica de impunidade de 

outra parcela da população, contribui para a outra contra face do 
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processo de criminalização de desigualdades do sistema: a necessidade 

de reconhecer determinada parcela social como vítima. 

Tem-se, na lógica da produção legislativa que favorece o senso 

comum penal, a utilização do mesmo como “bandeira” do avanço da 

proteção de direitos de algumas minorias, pela existência e definição de 

determinadas condutas como “criminosas”, com a pretensão de obter 

através do sistema penal uma maior proteção em relação a sua causa, ou 

mesmo a redução da violência e dos danos por estes diversos 

seguimentos (ambiental, animal, de gênero, de sexualidade, de etnias, 

portadores de necessidades especiais, etc.), o que é impossível
229

. 

Surgem demandas múltiplas de proteção penal, as quais são 

percebidas pela sociedade como violência, e acabam enaltecendo 

necessidades, valores e ideologias, agregando a determinados indivíduos 

ou grupos sociais, como se tais demandas não fossem do interesse de 

todos “nós”. Aqui, encontramos as demandas por proteção ecológica, de 

animais, dentre outras.  

Ocorre que, mesmo estas demandas, que de alguma maneira são 

lançadas pelo sistema como uma proteção ligada a um grupo especifico, 

na diferença, apresentam sintomas das condicionantes estruturais deste 

sistema: um capitalismo explorador do trabalho, do mercado e do meio 

ambiente; patriarcal; coisificador e depredador dos animais (no geral). 

Fazendo perpetuar a desigualdade social usando da bandeira da 

proteção, estes discursos, segundo Andrade, escondem um interesse do 

próprio capital, e aqui exatamente paira a proteção penal ambiental: 
Pois, se é condição de sustentabilidade da vida, 

também o é da própria estrutura social e da ordem 

que ela constituiu. Desta forma, a demanda pela 

proteção penal do meio ambiente, que se 

substância no Brasil, por exemplo, nos termos da 

Lei nº 9.205/1998, com vasta criminalização 

ambiental, condensa ambiguamente necessidades 

do poder econômico e do mercado, e necessidades 

da comunidade, dos sujeitos sociais, do meio 

ambiente e dos animais
230

. 

 

Nada foge ao interesse do sistema.  

As leis, e esta afirmação feita por Hulsman não se referiria 
especificamente a situação brasileira, mas a ela também lhe cabe, são 

“produzidas” em um processo no qual não se pode identificar “nada de 
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democrático”, sendo “editadas na ignorância da diversidade de situações 

sobre as quais vão influir...”. Apenas mais uma evidência de que em 

nossa sociedade moderna “nada funciona segundo os modelos que nos 

foram propostos”
231

. 

Por mais valida que seja a demanda, por mais importante que seja 

o direito tutelado ao qual se busca proteção através da “criminalização”, 

e aqui incluímos fortemente a proteção ambiental e animal, além das 

demandas feministas, raciais e de gênero, a criação de um tipo penal, ou 

o aumento da penalidade de tipo penal existente não resulta em uma 

maior proteção destas minorias, o que se pode confirmar 

estatisticamente. 

Pelo contrário, a “resposta” estatal a demanda dessas minorias 

através da criação de novos tipos penais, só gera mais estratificação e 

desigualdades sociais. No estilo “lavar as mãos”, criam-se novos tipos 

penais e apuram-se situações em processos penais, como única resposta 

estatal a diversas demandas sociais que necessitam de políticas públicas 

fortes para a sua real proteção. Perde a causa, perde a sociedade num 

todo em detrimento da falsa ideia de conquista com a criação de mais 

um tipo penal. 

Parte desse sistema se vislumbra no caso em tela, onde, a atuação 

necessária do poder público, de maneira preventiva para evitar o 

desastre anunciado de Mariana, não se deu, pelo contrário, houve o 

incentivo público de tais práticas extrativista. Desastre causado, vidas as 

quais não se pode reparar, o poder público se apresenta com os seus 

“tipos penais”, como se tal solução fosse transformar o conflito. 

Passados mais de dois anos, as vítimas seguem sem ter uma resposta a 

demanda penal, apenas segue o curso do famigerado “processo penal” e 

todas as suas misérias
232

 prescritas desde os tempos de Carnelutti. 

Crimes que agridem uma ampla gama de indivíduos, como 

crimes ambientais, mas ainda assim ficam impunes, são mais um 

sintoma da seletividade do sistema penal. Crimes que lesam com toda 

uma coletividade, ao mesmo tempo em que geram o sentimento de 

impunidade o ultrapassam, ficando também, o sentimento de agressão e 

de descaso com a sociedade, visando única e exclusivamente o lucro
233

. 

A peculiaridade do caso em tela diz respeito a existência de 

empresas detentoras do capital e com capital estrangeiro, ocupando o 
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polo da ação destinado a classe estratificada da sociedade. Isso não 

isenta a estratificação do sistema, pelo contrário, reforça. Uma vez que, 

conforme vimos, este não prevê a possibilidade de responsabilização 

destas, no caso dos crimes mais graves. Ora, esta ficção jurídica criada 

pelos “operadores do direito” versa em todas as áreas jurídicas, podendo 

ser responsabilizada por qualquer infração no âmbito civil e 

administrativo, agora, em um sistema criado para estratificar a sociedade 

e excluir através da pena de reclusão parcela da sociedade especifica, 

qual seria o interesse em prever a responsabilidade penal de empresas? 

Por outro lado, crimes e “desastres” ambientais que envolvem 

grandes empresas ou conglomerados empresariais como é o caso de 

Mariana, acabam sempre por deixar nítida a estratificação social no que 

se refere a quem realmente sofre as consequências. 

Crimes e “desastres” ambientais que envolvem grandes empresas 

ou conglomerados empresariais como é o caso de Mariana, acabam 

sempre por deixar nítida a estratificação social no que se refere a quem 

realmente sofre as consequências, as verdadeiras vítimas. 

Enquanto, os empresários e as “companhias” são os únicos que 

realmente tem o direito de mover-se no mundo globalizado, estes estão 

livres para mudar-se, enquanto as consequências permanecem e 

permanecerão no local. No atual mundo globalizado, a mobilidade 

funciona com mais um forte fator de estratificação social. Quem possui 

poder de locomoção acaba por liderar a nova hierarquia, possuindo 

todas as vantagens advindas dessa mobilidade
 234

. 

As empresas, e em especial as empresas transnacionais são o 

“spiritus rector” da segregação global que impuseram ao planeta, um 

verdadeiro sistema internacional de produção, organizado por essas 

corporações, se constituindo nas “costas da sociedade mundial
235

”. Tais 

entes, no caso em tela, afastam as verdadeiras relações existentes e 

tornam as vítimas vulneráveis ainda mais vulneráveis. 

Dentre os vários tipos de responsáveis por atos em 

desconformidade com lei, e sob os quais parte de “nós” reclama uma 

ação efetiva por parte do sistema penal em relação a atos ligados ao 

campo econômico, financeiro e ecológico, todos aqueles que trazem 

prejuízo a coletividade, de qualquer maneira, a máquina penal continua 

sendo um sistema inoperante para, também, estes casos, onde nossa 

organização político-social capitalista atua com dois pesos e duas 

medidas. Nossa busca de tratamento igualitário deveria caminhar para o 
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favorecimento das garantias existentes e mecanismos pacíficos a todos, 

enquanto o sistema penal deve ser abolido, também, em relação a todos 

“nós”
236

. 

 

3.2.3 O processo de vitimização e a vulnerabilidade das vítimas 

 
Vítima também é uma figura historicamente marginalizada no 

sistema penal. O sistema “esqueceu” da vítima ao voltar-se para uma 

“pseudo” segurança jurídica e proteção do bens jurídicos, desde seu 

surgimento, com viés de castigo, sempre se negligenciou o papel da 

vítima nesta dinâmica. As críticas ao direito penal e ao processo penal 

pela negligência em relação a importância da vítima e a necessidade de 

atendimento as suas dinâmicas é anterior as perspectivas trazidas pela 

justiça restaurativa, surgem como o movimento, entre as décadas de 70 e 

80, identificado como vitimologia
237

. 

A vitimologia se ocupa em estudar a vítima na sua personalidade, 

seu processo de inter-relação com o vitimizador, as possíveis causas do 

processo de vitimização, questões de prevenção e reparação, aspectos 

biopsicossociais, voltando-se à analise causal dos fenômenos jurídicos 

que desencadeiam processos de vitimização individual ou coletiva, uma 

observação completa e multidisciplinar em relação ao ser que sofre de 

maneira injusta
238

. 

Porém, conforme nos ensina Gonçalves:  
A vitimologia, enquanto área do conhecimento 

autônoma da criminologia, não se restringe ao 

estudo da vítima do crime, abrangendo o estudo 

do conjunto das vítimas em diferentes contextos. 

Pode-se pensar nas vítimas de catástrofes naturais 

ou de problemas sociais e econômicos
239

. 
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Como teoria criminológica a vitimologia 
240

 tem como objetivo 

prioritário o estudo do comportamento da pessoa vitimizada, de sua 

gênese e de seu desenvolvimento, criando-se condições de ordem social 

para que ela possa exercer condições de resgate do dano sofrido no 

processo de vitimização, restituindo-se integralmente, no aspecto 

material e moral. A vitimologia se ocupa com vários níveis de atuação 

em diferentes contextos, se envolvendo com o estudo e a pesquisa para o 

desenvolvimento de questões práticas a assistência e proteção à 

vítima
241

.  

Vítima, um substantivo feminino, é termo que deriva do latim e 

significa pessoa ou animal dado em sacrífico ou destinado a alguma 

divindade ou rito sagrado, oferecido como forma de perdão pelos 

pecados humanos, deriva do verbo vincire, que significa atar ou amarrar, 

a pessoa ou animal dado em sacrífico após uma derrota
242

. Se 

procurarmos sinônimos para a palavra vítima encontraremos termos 

como “sofredor”, “padecedor” e “sacrificado”. É, no geral, a imagem 

que o inconsciente coletivo formou quando pensamos em uma vítima. 

Em 29 de novembro de 1985 foi adotado pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, através da Resolução 40/34, a Declaração dos 

Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e 

de Abuso de Poder, no intuito de que seus Estados Membros, a nível 

nacional e internacional, adotassem medidas que visassem garantir o 

reconhecimento universal e eficaz dos direitos das “vítimas da 

criminalidade e de abuso de poder”, fundamentando a adoção de tal 

resolução com base nos milhões de pessoas que em todo o mundo 

sofreram ou sofrem prejuízos em consequência de crimes, sem que seus 

direitos fossem devidamente reconhecidos, além de terem sofrido 

“injustamente perdas, danos ou prejuízos”, podem vir a serem 
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ameaçadas na futura persecução penal, aplicando medidas que reduzam 

seu processo de vitimização
243

. 

A Declaração dos Princípios Básicos de Justiça para as Vítimas 

de Delito e de Abuso de Poder reduz as vítimas aquelas que sofrem 

consequências de condutas tipificadas como delito penal: 
[...] as pessoas que individual ou coletivamente, 

tenham sofrido danos, inclusive lesões físicas ou 

mentais, sofrimento emocional, perda financeira 

ou diminuição substancial de seus direitos 

fundamentais, como consequência de ações ou 

omissões que violem a legislação penal vigente 

nos Estados-membros, incluída a que prescreve o 

abuso criminal de poder 
244

. 

 

A vitimologia amplia este conceito para incluir como vítima toda 

“pessoa física ou jurídica e ente coletivo prejudicado por ação ou 

omissão humana que constitua infração penal, ou não, desde que este ato 

seja uma agressão a um direito seu fundamental
245

”. 

O que nos parece é que não deve haver diferença entre quem se 

sente vítima e quem é previsto como vítima, independente do 

documento legal que o prescreve como tal. O alcance da qualidade 

vítima deve ocupar o mesmo alcance do dano desencadeador do 

conflito. 

Ainda, existem processos conhecidos como “vitimização”, um 

processo histórico, visível ou imperceptível, no qual o próprio agente ou 

um grupo vem a ser vítima a partir de sua própria conduta ou da conduta 

de terceiros, a partir de uma série de ações ou de omissões, não apenas 

um ato isolado, transformando um de “nós”, um grupo, um segmento da 

sociedade ou até uma nação como destinatário de atos de violência, em 

detrimento da sua cor, sexo, idade, condição sócia, opção sexual, 

etnia
246

, e, acrescentaríamos outras espécies. 
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São exemplos de processo de vitimização guerras, inclusive as 

desencadeadas pelo Estado contra o “pseudo” crime, a miséria, políticas 

econômicas, sistema prisional e acidentes, como acidentes de trabalho. 

Outro grupo que sofre do processo de vitimização são as vítimas 

diretas dos danos decorrentes do conflito penal, a extensão do dano 

sofrido, por fim, não se encerra com o fim da agressão ou lesão sofrida 

pelo ato desencadeador, o sistema perpetua esse sofrimento, em um 

processo de auto responsabilização e estigma social, sofrem danos 

psicológicos oriundos tanto dos atos praticados pelo próprio sistema, 

que a coloca em situações vexatórias ou a desconsidera, as tratando 

como parte de uma investigação criminosa, ferindo sua privacidade e 

ignorando suas demandas por respostas
247

. 

Durante o período da idade média, com a tomada do poder pela 

igreja e pelos senhores feudais, o poder da vítima passou a ter papel 

secundário, já que quem controlava os “males” dos delitos, passou a ser 

o responsável por receber os valores referentes a indenizações, o que se 

perpetuou com o surgimento do Estado moderno e seu poder punitivo, 

passou a neutralizar a vítima tornando o conflito penal em um conflito 

puramente simbólico e formal entre o Estado e o autor do ato
248

.  
[...] o surgimento do direito penal moderno 

implicou o afastamento da vítima da justiça 

criminal, não somente devido à intenção de se 

afastar ao máximo os sentimentos de vingança na 

aplicação da justiça, desejada pela vítima, mas 

principalmente devido à assunção da poder e força 

que representa para o Estado a detenção do ius 

puniendi, além das vantagens econômicas com o 

confisco de bens do acusado [...]
249

. 

 

Hoje, no entanto, estamos vivendo o processo de redescobrimento 

da vítima, desde o fim da segunda guerra mundial, junto ao surgimento 

do termo “vitimologia
250

”, buscando uma maior valorização do seu 
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papel, um inicio de um processo marcado por movimentos sociais, como 

feministas, LGBT‟s e de populações em estado de vulnerabilidade, 

embora o Estado ainda perpetue um verdadeiro abandono às vítimas. 

A busca deste movimento é por uma maior participação direta da 

vítima no processo, viabilizando uma reparação dos seus danos. (mas 

seria esta resposta suficiente?) 

Algumas vertentes
251

 da teoria da vitimologia seguem no 

paradigma do atual sistema penal, não rompendo com a ideia de crime e 

criminoso, buscando a inclusão da relevância da vítima dentro dessa 

lógica. Suas reivindicações, no entanto, merecem consideração, e podem 

ser inclusive atendidos dentro do novo paradigma aqui proposto: 

necessidade de inclusão e destaque a vítima no processo (procedimento), 

assistência à vítima, ressarcimento dos seus prejuízos (na medida do 

possível). 

No presente trabalho a análise é sobre o papel da vítima no atual 

sistema penal, em especial as vítimas de Mariana
252

, sem adentrar no 

estudo da vitimologia de maneira profunda, movimento de extrema 

relevância no contexto social, mas o qual busca uma adaptação do 

sistema para a satisfação das expectativas das vítimas e da sociedade, o 

que, conforme o exposto até este ponto, não é suficiente para transpor a 

complexa ineficiência geral e global do sistema penal. 

O conceito de vítima por si só, em algum ponto parece 

insuficiente. Se observarmos o caso de Mariana, as “vítimas” somos 

todos “nós” em algum sentido, ao ponto que em algum sentido todos 

“nós” somos corresponsáveis pela tragédia ocorrida enquanto 

negligentes e silenciosos diante de um sistema que sempre ameaçou ruir. 

Cabe-nos questionar a posição das vítimas diretas dessa tragédia, 

vulneráveis e as quais sentem com maior impacto os seus reflexos em 

suas vidas como um todo. Outra vítima direta a qual é preciso trazer 

para a discussão trata-se de entes despersonalizados em nosso atual 

sistema penal: o Rio Doce, o Oceano Atlântico, a fauna e a flora. Que, 

embora não recebam “reconhecimento” jurídico do papel de “vítimas” 

diretas neste processo, podendo ocupar o polo passivo da ação, ainda 
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assim sofreram diretamente suas consequências, as quais independente 

de uma questão meramente formal em prol de uma “pseudo” segurança 

jurídica devam deixar de ocupar seu papel por “direito”, por mais vazio 

que este termo costume se apresentar. 

Uma das muitas ficções advindas do sistema penal é a 

necessidade social ou privada da reação punitiva. Na verdade, é muito 

mais difícil as vítimas de atos em desconformidade com lei terem o 

desejo de que as pessoas envolvidas sejam “punidas” em razão do 

conflito gerado, ou do que por ventura tenha sofrido
253

, uma vez que 

enquanto seres humanos que somos, agimos de maneira bastante 

diferente em relação a diferentes atos, e mesmo a um mesmo ato, 

variadas podem ser as nossas reações, e ainda, as diferentes 

interpretações que cada um de “nós” é capaz de fornecer a um mesmo 

ato. 

“Nós”, quando vítimas diretas ou indiretas, quando nos sentimos 

ameaçados, reivindicamos ao sistema ajuda e proteção, possuímos 

demandas especificas de acordo com cada caso, tendo como certo 

apenas que o estado atual do sistema de justiça não nos fornece nem 

proteção, nem ajuda
254

, tampouco se atem as nossas demandas. 

E, conforme afirma Hulsman, não é possível sustentar que um 

reforço do sistema seja a resposta para um aumento de proteção ou 

auxilio a “nós” enquanto vítimas, ou quando nos sentimos ameaçados, 

um reforço do sistema, pelo contrário, só agravaria a situação já que, no 

atual sistema penal “nós” enquanto vítimas não temos nenhum 

espaço
255

. 
[...] a rigor a vítima não sente a necessidade de um 

procedimento penal contra um autor determinado, 

e organizou, com a concordância das autoridades, 

uma espécie de fase de conciliação, para os casos 

graves, quando havia uma relação preexistente 

entre delinquente e vítima. [...] Se constatou que, 

numa boa parte dos casos, a vítima não requeria 

que se procedesse á persecução penal. 

 

Um dos pontos principais das ideias defendidas pela vitimologia, 

diz respeito à vitimização secundária, que corresponde à alienação da 

vítima no curso do processo penal. A vítima no curso do processo penal, 
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como abordamos no primeiro capítulo, não recebe informações quanto 

ao seu papel, sobre a situação do agente, ou atenção jurídica quanto as 

suas necessidades e demandas.  

 Jorge desenvolveu um estudo de caso para verificar os reais 

interesses das vítimas através de entrevistas realizadas com estas nas 

varas criminais de Maceió- AL e pode verificar como resultado o 

afastamento da vítima do processo penal, e a consequente falta de 

comunicação entre o agente e a vítima, e entre o Estado e a vítima, a 

incompatibilidade de interesses entre estes, dos desejos e anseios das 

vítimas em relação aos atos do Estado. O que, afasta a vítima e os 

demais envolvidos de qualquer contato com o ideal de justiça
256

. 

A reparação dos danos à vítima é ponto de crucial importância e 

totalmente desconsidero desde a tomada do poder punitivo pelo Estado. 

Isso se deu, sobre o argumento de que o ato em desconformidade com a 

lei é visto apenas como um enfrentamento entre o agente e a lei de 

autoria do Estado, esquecendo-se da base da prescrição legal, as relações 

socais e o conflito humano, o que desencadeia expectativas distintas da 

pretensão punitiva do Estado, que passa a tratar a vítima como mero 

objeto
257

. 

Assim, uma demanda legitima da vitimologia, que vai ao 

encontro dos princípios da justiça restaurativa é a necessidade de 

reparação dos danos, para além dos danos materiais puramente, mas de 

qualquer dano que a vítima venha a ter sofrido em decorrência do 

conflito gerado pelo agente.  

Nesse sentido a reparação do dano se torna uma “expressão da 

reprivatização do conflito
258

”, devolvendo a parte o direito sobre seu 

conflito, e com isso devolvo seu papel de protagonismo, evitando com 

isso que a vítima sofra com a segunda vitimização proporcionada pelo 

próprio sistema penal. 

Sobre a vulnerabilidade das vítimas ou o nível de vulnerabilidade 

ao qual a vítima pode estar submetida, este esta diretamente relacionada 

à proporção de risco ao qual ela esta exposta, por pertencer a uma 

classe, grupo, estrato social ou minoria, ou ainda se encaixar em 

determinado estereótipo
259

.   

A justiça restaurativa se pré-dispõem a atender as vítimas e 

devolver seus papel de protagonismo no processo, em certo nível 
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rompendo com o esta polaridade entre vítima e ofensor, o que, em um 

nível macro a diferencia da concepção de vitimologia.  
Ninguém é inteiramente inocente e ninguém pode 

dizer que é inteiramente culpado. Há a vítima 

testemunha, que ficou horas em uma Delegacia 

Policial, aguardando o momento de ser atendida. 

Há a vítima réu, que sofre o processo, que padece 

e que, muitas vezes, é injustiçada. Há a vítima 

preso. Todos nós, ao mesmo tempo, somos 

vítimas, desculpem-me o neologismo, e 

“vitimizadores”. Isso é indiscutível
260

.  

 
No Brasil, vigora a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 que 

tutela os crimes contra o meio ambiente, elevando este ao patamar de 

bem jurídico tutelado. Entende-se as demandas de alguns movimentos 

sociais que cobram uma resposta do Estado através da tipificação de 

determinadas condutas, ou o aumento de pena em relação a elas, como 

uma ferramenta de proteção. No entanto, isso na prática não funciona, 

em razão de todos os argumentos das teorias criminológicas até aqui 

levantadas e, no caso da proteção do meio ambiente pela ineficiência da 

lei penal em si. 

A lei dos crimes ambientais prevê a possibilidade de crime 

ambiental praticado por pessoa jurídica, nada a mais que uma ficção 

jurídica, como já o havia feito a Constituição Federal de 1988 em seu 

artigo 225, § 3º. As sanções previstas para a pessoa jurídica, que não 

pode ter sua liberdade restringida, são de multa, restrição de direitos 

como a suspensão parcial ou total das atividades, a proibição de 

contratar com o Poder Público, e ainda a prestação de serviços à 

comunidade através do custeio de programas e de projetos ambientais. 

Como visto até aqui, o núcleo da proteção jurídica, o que se 

pretende restaurar e o foco principal de uma demanda deve ser a relação 

humana, o conflito, e não ficções jurídicas que tornam o caso concreto 

ainda mais distante da realidade das populações e ainda mais 

desumanizado. Como a responsabilidade penal de uma ficção jurídica 

não é uma “tradição” nas nossas legislações, tal previsão abre espaço 

para interpretações diversas dos aplicadores do direito e a adaptações, o 

que diante do capital que possui o controle do sistema, demonstra seu 

perigo. 
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No Brasil existem três correntes sobre a responsabilidade penal 

de uma ficção jurídica, a primeira é que, enquanto ficção jurídica, esta 

não pode cometer crime e que na verdade esta sendo responsabilizada 

por ato de terceiro, uma segunda que aceita a possibilidade de 

responsabilização penal de pessoas jurídicas, e a terceira que, não 

podendo ser individualizada a pena, não há crime. No caso laboratório 

temos uma denúncia do Ministério Público Federal onde ficções 

jurídicas são elencadas como agentes do crime, “acusadas”, no entanto 

apenas de crimes com previsão especifica da legislação de crimes 

ambientais, como penalidades administrativas e cíveis. Ou seja, sem 

encarceramento. 

De pronto, não se pode negar que o meio ambiente é uma vítima 

de conflito social, e de que esta sujeito a violência, assim como os 

demais seres. No entanto, também somos todos vítimas da degradação 

ambiental quanto coletividade, degradação esta oriunda de conflitos 

sociais, os quais, em todos os graus envolvem pessoas e seres, e não 

ficções jurídicas. Nossa proposta é convidar ao circulo para o processo 

de responsabilização, reparação do dano e contato com a vítima e suas 

demandas, as pessoas envolvidas no conflito, as pessoas as quais foram, 

em certo grau, responsáveis pelo resultado, pessoas estas que podem 

interagir entre si, transformar o conflito, e que podem verdadeiramente 

evitar, no futuro, que casos que como esses, voltem a acontecer. Mas os 

reais responsáveis, os reais detentores do poder. 

Por mais que a visão de organismo seja sustentada por algumas 

vertentes criminológicas
261

, a ideia de uma sociedade que funciona tal 

qual um organismo onde devemos preservar sua ordem, num mesmo 

sentido o meio ambiente deve ser preservado enquanto parte desse 

organismo, as partes desse organismo por si só são os pontos 

verdadeiramente importantes, em cada um dos seus detalhes, cada célula 

desse organismo deve ser levada em consideração. Seja para a proteção, 

seja para a responsabilização. 

Até nos parece válida a hipótese de pesquisa levanta em 

detrimento da ineficiência do sistema vigente, e do encontro existente 

entre o que a justiça restaurativa pode oferecer, e o que as vítimas 

necessitam. No próximo capítulo, nos cabe confirmar se a justiça 

restaurativa pode ser uma ferramenta não-violenta que oferte justiça 
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ambiental as vítimas de Mariana, ou se estamos dissertando sobre uma 

utopia. 
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4 JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO FERRAMENTA DE 

JUSTIÇA AMBIENTAL: UM PARADIGMA NÃO-VIOLENTO 

 

“A utopia está lá no 

horizonte. Me 

aproximo dois 
passos, ela se afasta 

dois passos. Caminho 
dez passos e o 

horizonte corre dez 

passos. Por mais que 

eu caminhe, jamais 

alcançarei. Para que 

serve a utopia? Serve 
para isso: para que 

eu não deixe de 
caminhar.” 

– Eduardo 

Galeano –  
 

No presente capítulo, busca-se responder, após a abordagem 

teórica e a análise do caso laboratório, o problema de pesquisa: pode a 

justiça restaurativa ser uma ferramenta de justiça ambiental voltada às 

vítimas em substituição ao sistema criminal? 

Para isso, primeiramente vamos abordar questões envolvendo a 

ideia de utopia, e sua possível função, histórica e norteadora. Uma 

perspectiva cientifica de como se dá a construção e a superação de 

paradigmas de acordo com a teoria de Kuhn, para passarmos as questões 

propositivas. 

Como modelo aberto e flexível que quer o rompimento com o 

sistema, a justiça restaurativa necessita de um “parâmetro” para a 

proteção dos direitos e garantias mais fundamentais de todos “nós”, o 

que propomos através da perspectiva de direitos humanos construída por 

Douzinas. 

Acreditamos que para a justiça restaurativa ser uma ferramenta de 

alteração social dos quadros de injustiça, e com isso também das 

injustiças ambientais, é preciso desenvolver um modelo próprio, 

pensado para a nossa realidade e com ferramentas que trabalhem com 

quebra da linguagem opressiva e possam descontruir um paradigma.  

Essa justiça restaurativa seria aquela que usa das técnicas das 

ideias da comunicação não-violenta para construir seu ideal de justiça, 
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onde a comunicação é porta de entrada para uma mudança de cultura 

não-violenta, uma cultura que olhe para o “ser humano” para o qual se 

destinam as teorias. 

 

4.1 ENTRE A UTOPIA E A MUDANÇA DE PARADIGMA: FOCO 

NA LINGUAGEM 

 

Utopia é o nome atribuído aos nossos sonhos desde o século XVI 

graças a Thomas Morus, desde os tempos em que parte da nossa cultura 

e rotinas antigas começaram a desaparecer, nossos antigos hábitos e 

convenções enfraqueceram, momento que o uso da violência começou a 

se mostrar mais frequente, ou, as pessoas passaram a assim identificar as 

novas ações nada ortodoxas. Quando More escreveu a “Utopia” sobre 

um mundo livre de ameaças imprevisíveis, os riscos e erros do 

improviso de da experimentação passaram a se tornar “a ordem do 

dia”
262

. 

Morus de alguma maneira reconhecia que seu projeto de uma 

vida boa, um mundo limpo de insegurança e de medos era como um 

sonho, e nomeou esse sonho de “utopia” unindo as palavras gregas 

“eutopia” que significa um lugar bom e “outopia” que significa lugar 

nenhum. Sua obra pode ser identificada como uma das primeiras críticas 

fundamentadas desenvolvidas contra o regime burguês relatando a 

situação de opressão e sofrimento do povo inglês durante o período final 

do feudalismo e o reinado de Henrique VII, criando uma sociedade 

imaginária na qual não existia a propriedade privada, vivia-se em 

comunidade de bens e do solo, de maneira horizontal, sem diferença 

entre campo e cidade, sem trabalho assalariado, não existia luxo ou 

gastos com supérfluos, serve de obra histórica para o socialismo 

pensando uma sociedade que vive de maneira comunitária
263

. 
Em toda a parte onde a propriedade for um direito 

individual, onde todas as coisas se medirem pelo 

dinheiro, não se poderá jamais organizar nem a 

justiça nem a prosperidade social, a menos que 

denomineis justa a sociedade em o que há de 

melhor é a partilha dos piores, e que considereis 

perfeitamente feliz o Estado no qual a fortuna 

pública é a presa de um punhado de indivíduos 
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insaciáveis de prazeres enquanto a massa é 

devorada pela miséria
264

. 

 

Desde então, não aprendemos muito com Morus, ao passo que 

demos a conotação ao termo “utopia” como algo que fica ao nosso 

norte, algo que temos em mente, mas dificilmente alcançaremos, 

enquanto seu real significado diz respeito a um lugar ou estado ideal de 

completa felicidade e harmonia. Será que isso seguirá sendo apenas uma 

descrição imaginativa? 

O sonho dos utopistas, segundo Bauman, precisa de duas 

condições para nascer: um sentimento irreversível, não necessariamente 

bem definido, de que a sociedade como se encontra não esta 

funcionando de maneira adequada e que não há possibilidade de 

alteração desse quadro sem uma “revisão completa”, mas também é 

preciso a confiança na capacidade humana de superar este estágio e 

realizar esta tarefa, uma verdadeira crença em nós humanos de que, 

podemos sim: 
Em suma, era necessária a confiança de que, sob a 

administração humana, o mundo poderia ser 

colocado numa forma mais adequada à satisfação 

das necessidades do homem – não importa quais 

fossem ou pudessem ainda vir a ser essas 

necessidades
265

. 

  
A utopia pode ser a eterna caça a uma raposa inalcançável, mas 

ainda que nos faça sair da inércia exerce sua função social, e nos parece 

um bom início de perspectiva quando se quer mudanças estruturais, 

embora tenhamos que focar na alteração concreta de estruturas estatais 

para o fim real dos mecanismos de opressão, por mais distante e 

inalcançável que pareça, desde os tempos de Morus. 

Cientificamente, conforme as teorias de Thomas Kuhn, existe a 

possibilidade de mudarmos paradigmas, para isso o foco inicial deve ser 

na alteração das ferramentas utilizadas para chegarmos ao novo. 

Kuhn afirma através de um argumento circular que um paradigma 

é algo que a comunidade cientifica partilha, através de seus 

instrumentos, ao passo que uma comunidade cientifica é aquela que 

compartilha um paradigma
266

. 
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Segundo Andrade uma teoria que se quer cientifica não se 

caracteriza por suas opções, pressupostos epistemológicos ou seus 

resultados, mas “pela forma paradigmática de exteriorização”. Assim a 

ciência existe, para Kuhn, quando existe um modelo compartilhado por 

um grupo, definindo o sentido de dada pesquisa, seu âmbito e 

principalmente seus instrumentos. Do mesmo modo um pesquisador 

será identificado como um cientista, quando se identificar com esta 

comunidade, na utilização destes instrumentos
267

. 

Seguindo nossa construção de raciocínio, o que se vislumbra, na 

busca de uma utopia que se quer realizada de forma prática e cientifica, 

precisa abandonar a denominada “ciência normal” e ir a busca da 

“ciência extraordinária”, quando nos voltamos a um paradigma em crise, 

que já não mais consegue dar conta de resolver os problemas de acordo 

com as regras já vigentes até o momento que precisa ser substituído por 

outro, os problemas vão sendo solucionados e novos vão surgindo, 

resultando em uma “revolução cientifica”, onde o cientista 

extraordinário “rompe com o paradigma tradicional ao perceber suas 

falhas ou anomalias e busca um novo instrumental para resolve-las”
268

.  

Contudo, a maioria das revoluções cientificas estão acontecendo, 

e acontecem de maneira silenciosa, uma vez que, conforme o abordado 

no capítulo inicial desta dissertação, não possuímos uma boa relação 

com o passado, e em especial com o passado considerado superado, 

logo, reescrevemos o passado com base no presente sempre que 

sentimos que tal passado foi superado, de maneira a superestimar o 

presente e entendendo a construção histórica como algo linear, o que, 

atrasa nosso processo de superação dos problemas e nos leva a cometer 

os mesmos erros de maneira sistemática. Isso caba por resultar em uma 

atitude da comunidade cientifica em “fazer com que a História da 

Ciência pareça linear e cumulativa, tendência que chega a afetar mesmo 

os cientistas que examinam retrospectivamente suas pesquisas”
269

. 

Como se os próprios contextos históricos, em determinadas 

comunidades cientificas não fizessem parte da construção da ciência. 

Nesta lógica, como o já abordado em capítulo anterior, se a 

linguagem e a utilização de conceitos são a principal ferramenta dos 

juristas, a possibilidade de alcançarmos uma “revolução cientifica” 

ganham um norte quando nos voltamos a utilizar novos instrumentos, 

uma nova comunicação, de maneira não-violenta, seja ela escrita ou nas 
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dinâmicas sociais e nas práticas de transformação de conflitos, que 

poderemos iniciar o processo de construção de um novo paradigma. 
Acreditamos, no entanto, que a justiça restaurativa 

representa um novo paradigma aplicado ao 

processo penal que busca intervir de forma efetiva 

no conflito que é exteriorizado pelo crime, e 

restaurar as relações que foram abaladas a partir 

desse evento
270

. 

 

A própria semântica da ideia de justiça, na nomenclatura de 

justiça restaurativa precisa ser repensada já que, estamos falando e 

utilizando uma mesma palavra, enquanto queremos dizer outra coisa. 

O poder dos juristas encontra-se no seu discurso. É sua 

ferramenta de atuação, e pode ser sua ferramenta de mudança, já que o 

poder não é algo que se tem de maneira inata, é algo que se exerce. 

Podemos exercer nosso poder a partir das agências institucionais que 

administram o sistema penal reproduzindo a ideologia do senso comum, 

e em “nossas agências de reprodução ideológicas (universidades, 

institutos, etc.), onde o poder é limitado e condicionado a essas 

agências. Zaffaroni afirma que os operadores do direito penal optaram 

por exercer seu poder através de discursos, enquanto o poderiam fazer 

através de “decisões adequadas à realidade” sacrificando sua própria 

orientação racional e suas capacidades
271

. 

Não nos cabe aqui, o debate referente a consideração de teorias 

jurídicas como cientificas ou não, ao passo que estamos fazendo 

referência a diferenciação de Warat para o senso comum teórico e a 

teoria cientifica. Dito isto, interessante ainda assim, é pensarmos sobre 

serem apenas consideradas como ciência aquelas áreas em que pode 

existir o progresso
272

, logo, se queremos ser e fazer ciência, o progresso 

na superação dos atuais problemas, de um sistema e paradigma de 

justiça falido, parece ser a opção. 

Dito isto, passamos a exposição de construção de um novo 

paradigma, que se quer restaurativo, para verificar a possibilidade deste 

ser uma resposta ao problema de pesquisa proposto: uma justiça 

ambiental as vítimas. 
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4.1.1 Um parâmetro “legal” para um novo paradigma de justiça 

aberto 
 

Em que pese não faça parte do nosso recorte de pesquisa uma 

análise de direitos em si, ao propormos um novo paradigma de justiça, 

que seja não opressivo, que tenha alcance transnacional dos indivíduos, 

não-violento, de maneira aberta e participativa em substituição ao atual 

modelo de justiça criminal é necessário algum parâmetro de proteção. 

Descartada a face negativa ligada a possibilidade de utopia de tal 

proposta, nos parece necessária a adoção de alguns parâmetros que nos 

protejam dentro deste sistema, sem que com isso caíssemos num padrão 

de repetição em usarmos uma nova ferramenta em um velho sistema, ou 

ainda, um novo sistema que opere de acordo com antigas ferramentas. 

Para cumprir esta função de limite do exercício de um modelo de 

justiça aberto e participativo, que respeite os direitos fundamentais 

daqueles a ele submetidos para a transformação de seus conflitos, o 

convite é feito aos Direitos Humanos, aquelas garantias elencadas 

através das lutas, enquanto construções sociais e não direitos dados em 

declarações. 

Marx e os marxistas nos ensinaram que os direitos humanos são 

constructos políticos os quais não apenas “escamoteiam” algumas 

importantes maneiras pelas quais o poder é exercido, como também 

podem servir para desafiar os mesmos mecanismos de poder que geram 

opressão e dominação
273

. 

Baratta ao traçar seu modelo de legislação penal mínima, a partir 

do marco teórico marxista, delimitou esse mínimo a partir do respeito 

aos direitos humanos, estes direitos, segundo o autor, possuem uma 

função negativa enquanto limite e uma função positiva de indicação dos 

possíveis objetos de tutela a serem protegidos, o que aqui é proposto 

para a submissão da transformação de conflitos, em uma perspectiva de 

garantias internacionalmente reconhecidas, com o cunho não só de 

previsão, mas com sentido pedagógico.
274

 

As vantagens das previsões trazidas através dos direitos humanos, 

diz respeito a algo superior ao próprio Estado, e, portanto, freia algumas 

de suas possibilidades de exercer opressão, e a ideia de humanidade 

enquanto uma só, com a qual temos de trabalhar quando abordamos essa 
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temática, já que as injustiças são como materializações do esquecimento 

de que a humanidade existe no rosto de cada um de “nós”: 
Quando a lei tenta interromper a abertura social e 

fixar identidades, os direitos humanos a 

denunciam por injustiça. Quando a lei se esquece 

do sofrimento da pessoa que comparece perante 

ela, em nome de consistência racional e igualdade 

formal, os direitos humanos  denunciam sua 

imoralidade
275

. 

 

Com Douzinas, aprendemos que os direitos humanos constroem 

serem humanos
276

. No sentido de que, todos os direitos e garantias 

considerados direitos humanos, são aqueles tão fundamentais sem os 

quais é impossível exercer a qualidade de “ser humano” inerente a cada 

um de “nós”. 

E esta característica construída de “humano”, o qual me garante 

determinados direitos se dá na medida em que o outro me reconhece 

como humano, sendo “eu” reconhecido como “humano” serei “eu” 

detentor de direitos humanos. Douzinas exemplifica tal situação com a 

condição dos animais e dos escravos, aos quais não são considerados 

“humanos” pelo sistema institucional, uma vez que a eles não são 

assegurados os direitos humanos, sendo que nada em sua essência os 

impede de ter tais direitos
277

.  

Os direitos não são exclusivamente posses ou coisas, os direitos 

envolvem também relações, podem ser definidos como são regras pré-

definidas, de maneira institucional, que irão especificar como podemos 

nos relacionar com os demais. Quando falamos de direitos, estamos 

falando mais em fazer algo, do que em ter algo, logo, o foco da justiça 

deve ser o fim da opressão nas relações, e não apenas na distribuição de 

posses e bens, para então poder afastar a opressão
278

. 

Na tentativa de romper com a ideia de diferença existente entre 

seres humanos, a fim de romper com a lógica de polos (opressor-

oprimido e ofensor-vítima), sem negar nossa história, aprender com ela 

e superar nossas faces sombrias: 
[...] entre o Ocidente “super-humano”, branco, 

heterossexual masculino em uma extremidade, e o 

não-humano, os prisioneiros dos campos de 
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concentração ou os refugiados em fuga, na outra. 

Torna-se mais ou menos humano por meio da 

distribuição vigiada de direitos é o jeito moderno 

de criar sujeito como animal social
279

. 

 

Douzinas afirma que “ser é existir junto”. Assim, os direitos 

humanos são o reconhecimento no âmbito político e legal da 

intersubjetividade da identidade humana
280

. No entanto, ao que tudo 

indica, esse processo fracassa quando caímos na perspectiva do “outro” 

e não de que somos “nós”. 

Todas as objeções ligadas a implementação de mecanismos de 

solução e transformação de conflitos estão diretamente ligadas ao 

afastamento do nosso sentimento de humanidade. Vemos a todos como 

os “outros”, desconfiamos do ser que podemos ser, confiamos e 

vivemos em um sistema que cria e reproduz opressão porque nos 

convence de que somos violentos, de que existe um mau a ser 

combatido, cria distância e barreiras, o que gera ainda mais conflito, e 

segue alimentando esse sistema. 

Quando estamos em um conflito reclamando algum direito, isso 

envolve duas demandas: uma bem especifica, sobre critérios da sua 

personalidade ou sobre uma situação que o fere, como não sofrer na sua 

integridade física, no seu meio, ser tratado com igualdade, dentre outros; 

mas também existe uma solicitação bem mais ampla no sentido de ter 

“sua plena identidade reconhecida em suas características singulares”. 

Queremos ser vistos, em nossa individualidade e na nossa qualidade de 

seres humanos, na plenitude de nossos direito, sem opressão, queremos 

empoderamento. Na prática, queremos ser vistos, queremos o “amor da 

outra pessoa” e solicitamos isso a um grande terceiro, outro institucional 

representado pela lei, este sim, diferente de “nós” ainda que composto 

por “nós”. Nas injustiças aparentes nas violações de direitos humanos 

podemos vislumbrar isso de maneira mais clara: “o não-reconhecimento 

ou a violação de um direito humano traz à tona e enfatiza as dificuldades 

do sempre frágil projeto de formação da identidade por meio do 

reconhecimento do outro
281

”.  

Já quando exercermos direitos, entramos em uma “trégua” com 

os demais, abandonamos a ideia de rivalidade, “nós” segundo Douzinas, 

deveríamos ser encorajados a compartilhar nossos valores e nossos 
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interesses para podermos criar os laços necessários de identificação. 

Para que haja justiça, é preciso que nos identifiquemos com a totalidade. 

O eu pode ser feliz em ser nós quando perceber que “nós”, juntos, 

vamos tratar o eu o melhor possível. Ao mesmo tempo em que “nós” 

ficaremos felizes em tratar o eu o melhor possível pois entendemos que 

ele é um de “nós”, assim, sermos juntos, estaremos agindo de acordo 

com o nosso ponto de vista enquanto humanidade
282

. Assim, numa 

sociedade sem dissociação do “eu” e do “nós” não há lugar para 

injustiças. 
Um rosto com medo ou dor vem, em sua 

singularidade, para assombrar seus semelhantes 

tanto quanto seus perseguidores. O trauma deve 

ser negado, deve ser mandado embora para seu 

lugar que é também um não-lugar, o inconsciente. 

O carrasco encobre a cabeça do executado como 

defesa contra o rosto sobre o qual o sofrimento 

indelével e indescritivelmente se inscreve e o 

qual, após descarte ou morte, persegue o 

perseguidor
283

. 

 

É necessário o rompimento destes estereótipos em um novo 

paradigma de justiça que se preocupe com o seu resultado e não apenas 

com o seu processo. Necessário é olharmos para os direitos feridos e as 

relações rompidas, mas mais do que isso, olhando para a situação real e 

concreta no agora, pensando na possibilidade, inclusive, de uma 

mudança de cultura, não é possível estigmatizarmos outro ser humano, 

tal qual “nós” com os mesmos direitos e deveres, como um “criminoso”, 

“réu”, “condenado”, “presidiário”. Se sairmos do superficial e levarmos 

nossa análise as estruturas da sociedade, veremos que em algum sentido 

somos todos “vítimas”. Vítimas de um sistema, o qual se apresenta de 

maneira desafiadora, para a dualidade com a qual costumamos olhar a 

vida e a nós mesmos, sido criado e operado também por pessoas, assim 

como “nós”, e dentro do que defendemos, também precisam do mesmo 

olhar.  

O exercício da não-violência é diário e árduo. Somos todos 

vítimas e todos somos ofensores. 
Se pudermos definir nossa humanidade dessa 

forma, tendo como pressuposto nossa relação com 

os demais, então o dano causado a quem quer que 
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seja produzirá um dano em nós mesmos. Muito 

além da punição do agressor – pela qual se produz 

um novo dano –, o importante é reparar o mal 

causado e restabelecer o relacionamento entre as 

pessoas, compreendendo-se que todas foram, de 

alguma forma, feridas pelo ato indesejável
284

. 

 

Como vimos até aqui, a justiça restaurativa visa a partir de um 

processo de cocriação entre todas as partes interessadas, vítimas diretas 

e indiretas, agente, comunidade e demais envolvidos no conflito, para 

que juntos construam desde o processo, até o resultado, o melhor 

caminho, em busca de transformação para o seu conflito, e a reparação 

dos danos causados em algum grau. 

É um convite a um processo cooperativo, onde, se tem o 

protagonismo, mas também se tem as responsabilidades que com ele 

advêm, envolvendo todas as partes, de maneira autônoma e ativa, para 

transformarem seu conflito.  

Esse protagonismo proporcionado pela justiça restaurativa 

proporciona um espaço de fala, onde é possível trazer como elemento 

para a transformação do conflito e a reparação dos danos, qualquer 

expressão de sentimento ou emoção vivenciados ou ainda vividos, 

demandas materiais e imateriais, uma vez que, quando se fala em 

justiça, uma justiça que esta destinada as pessoas que a compõem, não 

se pode negligenciar do plano de ação todas as necessidades deste 

indivíduo, quer sejam emoções, sentimentos ou aspectos materiais. Cada 

um destes detalhes compõe o humano de cada um de “nós”, logo, cada 

uma destas questões deve ser considerada para a transformação do 

conflito. 

Se, até aqui entendemos a necessidade de romper com o 

paradigma, em razão da falência do sistema, que um novo paradigma 

advém com novas ferramentas, e que para a construção de um novo 

paradigma é preciso que tenhamos garantida nossa humanidade para 

construirmos uma justiça não-opressiva, ou seja, nossa proposta é 

trabalhar a justiça restaurativa como novo paradigma de justiça, em 

substituição ao sistema criminal inoperante e violento, olhando para a 

perspectiva das vítimas, desenvolvendo os instrumentos e abordagens 

trazidos pela comunicação não-violenta. 
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4.1.2 A importância da linguagem no novo paradigma restaurativo 

 

A linguagem e a sociedade nos convidam há milênios a ser de 

terminada maneira e até tal ponto, que não é permitido conhecer o meu 

próprio eu, sendo construído através de uma realidade externa a mim 

completamente violenta e diversa da minha realidade interna. Somos 

levados a criar hábitos e a repetir padrões, e, quando não me conheço 

não sou capaz de entender quais são minhas verdadeiras demandasse 

não as conheço, um terceiro perfeitamente pode as elencar em meu 

lugar. 

A “linguagem” é um substantivo feminino que engloba todo e 

qualquer meio sistemático de se comunicar tanto ideias como 

sentimentos, podendo ser feita através de signos escritos, sonoros, 

gráficos e até gestuais, onde eu possa me expressar, entender e ser 

entendido.  

Através da construção da linguagem sou convidado a conhecer e 

a expressar minhas reais necessidades, sem que um ente 

institucionalizado precise as fazer por mim. Linguagem para além do 

sentido de como me comunico, mas pelo próprio poder de comunicação 

em si, pelo diálogo e pela consciente do que tenho contato através do 

modo como me comunico. Mas para isso preciso da oportunidade de 

falar e ser ouvido. 

Apenas conhecendo minhas verdadeiras demandas posso 

conhecer minha ideia de justiça. Uma vez que eu posso construir tanto 

um estado de terror interno, quanto um estado de graça
285

. 

Em um conflito, existem partes distintas com interesses 

antagônicos. São elas e não um terceiro quem conhece verdadeiramente 

este conflito e suas consequências, as quais se darão nas suas vidas. 

Quem deve ter, nesta situação, o papel de fala e decisão sobre a 

transformação deste conflito, sobre as responsabilidades que deverão ser 

assumidas e arcadas? As próprias partes? Ou um terceiro que vive a 

seguir outros interesses? 

Existe um processo de emancipação da opressão do atual modelo 

de justiça que se dá de maneira simples a partir do paradigma 

restaurativo: ato da fala. Na justiça restaurativa o lugar de fala, o papel 

de fala o verdadeiro centro do círculo de maneira prática é o diálogo 

entre as partes envolvidas no conflito. É a maneira “tribal” a qual somos 

reensinados de sentarmos todos, em círculo, olharmos uns aos outros 
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enquanto iguais, ouvirmos as necessidades dos demais e expressarmos a 

nossa necessidade. Isso é justiça restaurativa, uma prática. 

Um convite intimidador a classe de operadores do direito, que 

perde seu lugar confortável de reprodução do senso comum em “peças” 

processuais  as quais descrevem e reclamam pelos direitos das pessoas 

de maneira incompreensível pela maioria delas próprias. Criando um 

distanciamento e uma necessidade de dependência entre as pessoas para 

quais os direitos se destinam e os seus intermediadores, em razão da 

construção de uma estrutura jurídica da qual nem os próprios juristas 

dão contata. 

O convite é um retorno ao simples. A solução do conflito através 

do diálogo, verdadeiro e horizontal: “a fala tem seu ritmo próprio e este 

se perde no texto escrito
286

”. 

Existem dois processos de “emudecimento”. Um deles é o 

analfabetismo institucionalizado com o qual nosso Estado foi conivente 

durante décadas: “o analfabetismo representa a perda de uma função 

humana como a comunicação”. E o segundo diz respeito a uma mudez 

em razão da surdez alheia. Quando falo e não sou ouvido, logo desisto 

de falar. Nossa mudez foi gerada pela surdez do Estado
287

. 

O fato de se dar voz as pessoas, algo tão inerente a nossa 

qualidade de “ser” humano, segundo Rego e Pinzani é a afirmação da 

própria dignidade humana, a partir do reconhecimento do direito das 

pessoas de participarem do discurso de justificação dos estados das 

coisas que afetam suas vidas, para a formação e a atuação da sua 

autonomia individual. A ideia de autonomia trabalhada pelos autores, 

diz respeito ao sujeito capaz de afirmar-se perante outro, capaz de agir 

conforme um projeto pessoal de vida boa e de considerar a si e aos 

demais indivíduos como capazes de estabelecerem relações de direito e 

deveres, em outras palavras, quando é capaz de ver a si e aos demais 

como titulares de direitos e possuidores de deveres 
288

. 

Freire reforça a importância do dialogo para o processo de 

emancipação dos meios de opressão e como ferramenta para a tomada 

de consciência, como um fenômeno humano, acaba revelando nas 

palavras a tradução do próprio “humano” presente em cada um, como 

um processo que assim como nos leva a ação da fala, nos proporciona, 
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também, a reflexão sobre o que falamos, de modo que esta dicotomia os 

torne desassociáveis já que: “Não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”
289

.  
A existência, porque humana não pode ser muda, 

silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 

palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 

homens transforma o mundo. Existir, 

humanamente, é pronunciar o mundo é modificá-

lo. O mundo pronunciado, por sua vez se volta 

problematizado aos sujeitos pronunciantes, a 

exigir deles novo pronunciar
290

. (grifo do autor)  

 

Freire afirma ter se deparado, durante a realização de cursos de 

capacitação pelo país, com o “medo” da maioria dos participantes em 

relação a sua tomada de consciência, a sua participação social, 

acreditavam que a conscientização era perigosa, que a consciência 

crítica era de alguma maneira anárquica, o que lhes causava medo da 

própria liberdade que tal consciência os possibilitaria: “Apenas a 

conscientização lhe permitirá participar do processo histórico”. Tanto a 

conscientização somente se dará de maneira participativa através do 

diálogo
291

.  

Segundo Salm e Leal este (re)empoderamento que se dá através 

do poder da fala na prática restaurativa é o verdadeiro rompimento com 

o velho paradigma de justiça, e o início de um novo paradigma 

restaurativo rompendo também com a opressão e injustiça do paradigma 

antecessor preocupado com suas formalidades e cumprimentos legais 

em detrimento das pessoas reais: “[...] para romper com as suas 

procedimentalidades castradoras e de solução de conflitos com a 

produção de dor adicional”
292

. 

Independente da existência de conflito, e este precisa parar de ser 

encarado como algo negativo, e precisa ser visto como algo que pode ser 

transformado com resultados positivos, mas principalmente quando o 

conflito existir, o diálogo entre os verdadeiros protagonistas precisará 

acontecer. Warat já afirmava que: 
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[...] os juristas pensam que o conflito é algo que 

tem de ser evitado. Eles o redefinem, pensando-o 

como litígio, como controvérsia. [...] Jamais os 

juristas pensam o conflito em termos de 

satisfação, o conflito como forma de inclusão do 

outro na produção do novo
293

. 

 

Os conflitos, de acordo com teorias sociológicas, são inerentes a 

qualquer sistema social, não deixarão de ocorrer, e acabam por 

funcionar como verdadeiras molas propulsoras de mudanças, 

funcionando, da mesma maneira, também como distúrbios na ordem dos 

sistemas sociais, mas de maneira dialética, solicitam esforços para o 

desenvolvimento de estratégias a fim de transformá-los de maneira 

construtiva
294

. 

Segundo Ferreira os conflitos são inerentes a qualquer sistema 

social, no entanto podem funcionar como propulsores das mudanças 

sociais necessárias. O consenso é encara do pelo autor apenas como uma 

contingência
295

. 

De maneira histórica, os conflitos funcionaram como 

impulsionadores de formações sociais importantes para o crescimento e 

desenvolvimento das sociedades
296

. A diferença e o aspecto negativo 

esta em como encaramos e reagimos a este conflito, já que a 

problemática não se encontra no conflito em si, mas na violência que 

pode estar presente no próprio conflito, ou na resposta estatal, 

institucional e até mesmo privada que se dá a ele. 

Quando estamos diante de casos concretos envolvendo conflitos 

ambientais, o que se vislumbra é a presença de muitas vozes, muitas 

falas, muitas demandas que deixam de ser ouvidas e atendidas. Acredita-

se que isso se dá pela inadequabilidade do modelo de responsabilização 

vigente para tratar de conflitos tão complexos na esfera penal e que pode 

ser superado pelo paradigma restaurativo. 

Assim, se partirmos de que os conflitos são intrínsecos a natureza 

da vida em sociedade, e que carregam em si potencialidades positivas de 

transformações, “propulsoras de mudanças rumo à reorganização dos 

arranjos de tomada de decisão”, qual seria o melhor mecanismo para 

esta construção, para que, se alcance essa transformação? 
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No caso prático o desastre já esta consumado. Podemos 

transformá-lo levando atendimento a demanda das vítimas e criando um 

nova cultura de proteção e responsabilidade na proteção ambiental e 

social das comunidades que, em razão do capital, dependem do 

extrativismo, ou gerarmos ainda mais violência ativa e passiva através 

do Estado. 

Nossa proposta é um convite ao diálogo, de maneira não-violenta 

e restaurativa. 

 

4.1.3 Uma linguagem não-violenta para um novo paradigma 

 

A linguagem pode ter diversas formas e signos. Pode se dar 

através da fala, da escrita, de maneira gestual ou ainda artística. E, pode 

se dar de maneira violenta ou não-violenta. Com o convite para a 

superação do paradigma retributivo do sistema criminal para a adoção 

de um sistema restaurativo empoderador, podemos desenvolver novas 

ferramentas que elevem ao máximo a não-violência não só para os 

modelos de transformação de conflitos, mas a nossa vida como um todo. 

A comunicação não-violenta é uma alteração em nossa principal 

ferramenta de atuação, jurídica e social. Um convite para praticarmos a 

não-violência em nossa vida, em vários aspectos, mas tendo como porta 

de entrada a alteração da nossa forma de comunicação. 

Vivemos hoje a profundidade da cultura de guerra e de violência 

em nossa sociedade, e consequentemente isso se transfere a nossa 

linguagem e ao modo como nos relacionamos. A comunicação não-

violenta, nesse contexto, é um convite ao desenvolvimento da empatia, 

ensinando a nos colocarmos verdadeiramente no lugar do outro (outro 

no sentido de alguém que não eu), como um método, tal qual 

ferramentas de negociação, para a transformação de maneira pacífica de 

um conflito. 

Segundo Barter, o termo “nãoviolência”, sem o hífen seria o mais 

correto já que ressalta a ideia de outra terminologia, uma não violência 

não de estagnação, uma palavra não em função do que ela realmente 

significa “não pelo que ela é, mas pelo que ela evita ser”. Tendo como 

seu núcleo o cuidado com a vida de uma maneira geral e global, uma 

“nãoviolência” que alcance a todos os seres, todas as formas de vida
297

. 

Sofremos violência de todos os modos em razão da construção 

dessa cultura. Sofremos violência de maneira passiva. O sistema penal, 
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por exemplo, gera violência de maneira passiva na vítima, o que vem a 

responder de maneira violenta como resposta a uma agressão. Segundo 

Arun Gandhi, neto de Gandhi e responsável pelo M. K. Gandhi Institute 
for Nonviolence, é a violência passiva que alimenta a “fornalha da 

violência física” e neste sentido, “como podemos apagar o incêndio se 

antes não cortamos o suprimento de combustível que alimenta as 

chamas?
298

”. 

Diferentemente de outros tipos de práticas e de conhecimentos, a 

comunicação não-violenta preocupa-se com a geração de conhecimento 

através da prática de maneira artesanal, em um processo de constante 

pesquisa. Enquanto o caminho acadêmico acostumou-se a acumular 

conhecimento de maneira muito anterior à ação, a comunicação não-

violenta se volta a construir através da prática o novo paradigma, como 

um constante processo de construção que se envolve como o inter, intra 

e transpessoal.  

Barter utiliza o exemplo do salva-vidas para demonstrar a 

importância do conhecimento prático para além do teórico na 

transformação de conflitos através da comunicação não-violenta, Já que 

a comunicação não-violenta ensinada na teoria sem o aprofundamento 

prático, é o mesmo que um nadador formado exclusivamente através de 

aulas teóricas, você não gostaria de estar com ele em uma piscina. 

Segundo Barter é um caminho verdadeiramente artesanal, construído de 

maneira não-opressiva. Muito mais do que entender, a ideia principal é 

treinar, aprendendo com a prática constante em todas as nossas relações. 

De modo que se possa viver a “justiça” da não-violência no dia-a-dia, 

não como algo que eu busque “decifrar” o seu significado, mas como 

algo que eu vivencio, de modo que construo e vivo a justiça
299

. 

A comunicação não-violenta (CNV) possui uma ferramenta 

bastante didática, desenvolvida por Rosemberg a partir de técnicas 

dinâmicas que visão desarmar argumentos perigosos criando conexões 

no canal da empatia e da compaixão. O autor acredita que possuímos 

uma natureza compassiva, uma tendência natural para dar e receber, mas 

a cultura do individualismo do capital nos fez desviar dela e nos 

comportarmos de maneira violenta, contra nossa própria natureza, 
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explorando e oprimindo os demais. O convite da CNV é nos colocarmos 

novamente neste estado compassivo natural e inerente a todos nós
300

. 

A linguagem tem papel crucial para a esta alteração de cultura, 

segundo Rosemberg, que nos convida a utilizarmos as palavras de 

maneira consciente, não como reações, com atenção, buscando o 

entendimento no lugar do julgamento, utilizando os 4 componentes 

desenvolvidos pelo autor: 1) a observação; 2) sentimento; 3) 

necessidades; e 4) pedido. Observamos os fatos unicamente, sem 

julgamentos ou avaliações, identificamos os sentimento envolvidos, as 

reais necessidades que se encontram encobertas por tais sentimentos, e 

por fim expressamos nossa vontade através de um pedido especifico e 

claro
301

. 

Esta ferramenta é utilizada para a transformação de conflitos já 

que considera todos os movimentos inerentes a nossa condição de 

humano, quando envolvido e um conflito, e nos convida a uma nova 

maneira de olhar para ele, para então nos expressarmos sobre ele, e 

transformarmos tal conflito.  
A CNV serve como recurso valioso para 

comunidades que enfrentam conflitos violentos ou 

graves tensões de natureza étnica, religiosa ou 

política. O avanço do treinamento em CNV e seu 

uso em mediações entre partes em conflito em 

Israel, no território da Autoridade Palestina, na 

Nigéria, em Ruanda, em Serra Leoa e em outros 

lugares têm sido motivo de especial satisfação 

para mim
302

.  

 

Estamos acostumados a utilizar uma “comunicação alienante”, 

que nos prende a um mundo de julgamentos e avaliações onde tudo 

pode ser classificado como certo ou errado, bom ou mau, normal ou 

anormal, responsável ou irresponsável. Um mundo rico em palavras que 

nos afastam, sem ao mesmos nos questionarmos sobre qual o parâmetro, 

quem determinou o que é bom ou mau, o que é certo ou errado. 

Fazemos uso de “julgamentos moralizadores” a todo o momento sem ao 

menos percebermos, o que é levado ao sistema e a nossa ideia de justiça.  
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A linguagem proposta por Rosemberg facilita a transformação de 

conflitos pois nos auxilia a expressar de maneira direta nos reais 

necessidades, sem julgamentos, uma vez que, classificar e julgar pessoas 

estimula ainda mais a violência, uma vez que nos separa, assim como 

comparações. Existe diferença entre afirmar que “a violência é ruim” e 

“tenho medo do uso da violência para resolver conflitos, por esta razão 

valorizo outros meios”
303

. 

Rosemberg sustenta que esta comunicação alienante ao mesmo 

tempo em que se origina de sociedades baseadas na hierarquia e na 

dominação, sustenta essas sociedades. Quanto mais utilizarmos a 

linguagem do julgamento, quanto mais formos instruídos a pensar em 

termos de certo e errado, mais seremos treinados a procurar em 

instâncias maiores exteriores, autoridades que definirão o que é certo ou 

bom: “quando estamos em contato com nossos sentimento e 

necessidades, nós, humanos, deixamos de ser bons escravos e 

lacaios”
304

. 

Se preocupando com a prática, a CNV se propõe a acontecer em 

todas as esferas da vida, não apenas para a transformação de conflitos, 

mas ligada a ideia de justiça de modo que evite a ocorrência dos 

conflitos, colocando a justiça através da não-violência como uma 

escolha ético- política.  

Segundo Barter existem três esferas de aplicação da CNV: I) a 

intrapessoal: dentre todas as opções que eu tenho para “ser”, posso 

desenvolver meu “ser” de maneira não-violenta, “eu” me volto para 

mim mesmo e me enxergo de maneira não-violenta, num processo 

continuo de “sendo” humano e não “ser” humano; II) o interpessoal: 

onde acontecem o maior número de conflitos. Segundo Barter é através 

deste diálogo que me surpreendo com todas as maneiras que possuímos 

para existir e coexistirmos juntos. Onde podemos enriquecer as vidas 

uns dos outros, de maneira mútua e contínua. É através dos demais que 

vejo a mim mesmo; III) e por fim, a esfera coletiva: é o âmbito social e 

também sistêmico, ele vai além das relações interpessoais, mas nem por 

isso as abandona. Aqui acontecem as relações interpessoais, 

intrapessoais e sistêmicas ao mesmo tempo, as relações que 

permanecem, que vão além de um único momento, onde mais pessoas, 

em outro tempo ou outro local experimentarão os reflexos da violência 

ou de um agir não-violento
305

.  
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Comunidade é o âmbito da vida, do qual não podemos fugir. 

Todas as escolhas individuais realizadas se dão sempre dentro de uma 

coletividade, terão de alguma maneira impacto na coletividade, e no 

meio ambiente do qual fazem parte. Assim, vivemos em um sistema de 

interdependência. Por mais que alguns pactos sociais “ocultos” nos 

obriguem a agir da maneira que seja mais agradável e esperada pela 

sociedade, na verdade o que eu sempre esperamos do outro em um 

diálogo é parceria e colaboração
306

.  

A violência, entendida como algo global, que gera efeitos 

inclusive na psique, “destrói no violentado a capacidade de confiar no 

outro” o que impede uma saudável harmônica convivência social
307

. 

Assim, para definirmos parâmetros de justiça não opressivos, num 

contexto de um novo paradigma que possui como ferramenta a 

linguagem, nossa busca deve ser pela não-violência, e a CNV, como 

ainda iremos demonstrar, parece ser a ferramenta mais adequada dentro 

do delineamento teórico e análise do caso concreto, realizado até este 

ponto. 

 

4.2 JUSTIÇA AMBIENTAL ATRAVÉS DA JUSTIÇA 

RESTAURATIVA: UMA POSSIBILIDADE NÃO-VIOLENTA PARA 

VÍTIMAS DE CONFLITOS AMBIENTAIS 

 

A hipótese ao nosso problema de pesquisa diz respeito à 

possibilidade de um novo paradigma de justiça restaurativa como 

modelo de justiça criminal para crimes ambientais que esteja em 

consonância com a justiça ambiental e ofereça respostas mais 

satisfatórias às vitimas, a partir do caso laboratório, porém real, de 

Mariana/MG. Neste item vamos propor de uma justiça restaurativa não-

violenta como novo paradigma de justiça, buscando responder ao nosso 

problema de pesquisa a partir das bases teóricas desenvolvidas e da 

análise laboratorial do caso concreto. 

 

4.2.1 Na prática: um novo modelo de justiça não-violento e 

restaurativo 
 

A justiça restaurativa hoje não é mais simplesmente um modelo 

alternativo para resolução dos conflitos, mas um movimento social que 

já possui mais de 50 anos. Suas origens são milenares e presentes nas 
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mais diversas culturas dos povos originários dos mais diversos locais do 

planeta. 

Conflitos, como vimos, são inerentes a nossa condição de 

humanos e, é bem verdade, somente acontecem com pessoas com as 

quais nos importamos ou com situações realmente relevantes em nossa 

vida social. Assim, a justiça enquanto luta contra a opressão, quer seja 

sistemática, quer seja individual, se torna algo que precisa ser construída 

por todos nós, no dia-a-dia, e nosso convite é para que seja de maneira 

não-violenta. 

A justiça que propomos se dá na prática, onde tudo flui de 

maneira muito mais natural do que na sua tentativa de ser 

conceitualizada ou explicada, onde os envolvidos delimitam seus 

principais pontos. Assim, nos cabe aqui pontuar ou exemplificar como 

isso pode acontecer, e questões que são imprescindíveis para que 

aconteça. 

Primeiro, como já mencionado no primeiro capítulo, é a 

necessidade da voluntariedade. Em um primeiro momento, este pré-

requisito fundamental para a prática restaurativa pode parecer um 

empecilho para que se torne factível a realização desse novo sistema, 

mas ele é extremamente importante como marco não opressivo para a 

instauração de um novo paradigma que quer se dar de maneira não-

violenta e em respeito aos direitos fundamentais dos envolvidos, logo, a 

coerção seria uma reprodução do velho sistema. 

Estando todos de maneira voluntária há a formação do círculo 

restaurativo, e este círculo acontecerá de maneira diferente para cada 

conflito em especifico. Isso faz parte da essência do que é ser 

restaurativo, um modelo que não é imposto, mas sim criado entre e para 

os participantes e envolvidos de acordo com sua realidade e 

peculiaridades de cada conflito. Nesse sentido um sistema restaurativo 

nunca será para os outros, sempre será para “nós”, nunca será imposto, 

há apenas uma “inspiração” em sistemas anteriores para cocriarem seus 

próprios sistemas. 

Poderão ser participantes do círculo todos aqueles que de alguma 

maneira se sentiram afetados direta ou indiretamente pelo conflito, a 

comunidade e lideranças locais nas quais se deu o conflito, que podem 

tanto ser vítimas de maneira indireta como corresponsáveis ou ainda 

responsáveis pelo conflito, os agentes responsáveis pelo conflito, e um 

facilitador nomeado pela própria comunidade, que conheça sua 

realidade e seus costumes. A participação da comunidade e demais 

lideranças poderá ser desconsiderada se as partes diretamente envolvidas 

se sentirem de qualquer maneira coagidas ou intimidadas pela sua 
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presença. Como já visto em capítulo anterior, o diálogo exclusivo com 

as vítimas unicamente, na tentativa de atender suas demandas, já é 

justiça restaurativa. 

Segundo Barter, para formação de um círculo de justiça 

restaurativa não-violento, os participantes precisam focar em 3 

perguntas guias, com base no que os próprios participantes conhecem e 

esperam de um sistema de justiça, a partir de uma proposta não-violenta: 

“1) O que funciona bem em um sistema de justiça? 2)O que não 

funciona bem em um sistema de justiça? 3) Se o sistema fosse 

exatamente alinhado aos nossos valores, como ele seria?”
308

. 

Os próprios envolvidos nomeiam os demais envolvidos para 

formação do círculo. Formando um acordo para buscar uma 

transformação de maneira restaurativa com base no diálogo respeitoso e 

empático. 

Como o modelo é aberto, eu posso cria-lo de acordo com o caso 

concerto. Para o caso laboratório, a contribuição da justiça restaurativa 

estaria, ainda, na possibilidade de nomearmos representantes como 

poder de fala e protagonismo para as vítimas não personificadas do 

conflito. Como é o caso dos animais não-humanos, da fauna, do Rio 

Doce, da bacia hidrográfica como um todo da região, das gerações 

futuras, da economia local, dentre outros aspectos identificais pelos 

próprios envolvidos. 

Essa é uma nova perspectiva de superação das limitações 

impostas pelo atual sistema abarrotado de questões formais e 

procedimentais que tornam a justiça ainda mais opressiva e distante das 

nossas reais necessidades. 

Proposto isso, já seria possível responder se a justiça restaurativa 

é de fato uma alternativa que oferece justiça ambiental as vítimas de 

Mariana?  

 

4.2.2 É possível uma justiça criminal não-opressiva como 

ferramenta de justiça ambiental? 

 

Em que pese todo o abordado até este ponto da pesquisa, e como 

não poderia deixar de ser, muitas são as objeções e questionamentos 

sobre a aplicação da justiça restaurativa em casos práticos e mais 

complexos, como o caso laboratório da presente dissertação, cobrando 

um resultado de acordo com os parâmetros traçados pela justiça 

ambiental. 
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Existe uma interconexão entre o homem e a natureza, assim, a 

partir dos marcos teóricos apresentados, é possível concluir que a 

destruição material da natureza corresponde a “degeneração material e 

espiritual do homem, que, sufocado pelo sistema e pelas desigualdades 

dela decorrentes, fica alienado da vida, vindo a ocasionar, em visão 

última, o seu desprezo pela degradação da natureza
309

”. 

Importante retomar o que entendemos por justiça ambiental. A 

justiça ambiental, em consonância com o caso de Mariana, pode ser 

entendida como a compreensão dos mais vulneráveis como vítimas de 

uma proteção ambiental desigual, com foco no déficit de 

responsabilidade do estado e não no déficit de capacidade de defesa dos 

envolvidos
310

. 

Tratando-se a justiça ambiental de área de estudo crítico, que se 

volta para o estudo e luta contra as injustiças sofridas de maneira 

desproporcional por parcela da população em decorrência da sua classe 

social ou sua cor de pele, ou ainda sua localização geográfica, causadas 

pela degradação ambiental produzida pelo capital e os detentores de 

poder, em nível teórico não se colocam empecilhos para a justiça 

restaurativa atuar em benefício das vítimas, como uma opção crítica em 

substituição ao sistema criminal. A análise e dúvida ainda restam no 

campo da prática, e da complexidade dos casos reais. Acreditamos que, 

em decorrência do próprio modelo proposto e suas características, 

apenas no caso concreto de maneira empírica seria possível afirmar sua 

possibilidade de sucesso. Em uma abordagem teórica, afirmamos que 

sim, é possível e recomendável. 

Já que, nenhuma das teorias ou pesquisas consultadas e trazidas 

nesta dissertação fazem referência a impossibilidade de aplicação da 

justiça restaurativa em decorrência da complexidade do conflito, pelo 

contrário, os autores defendem que, quanto maior a complexidade do 

caso, mais resultados positivos podem ser alcançados através da 

utilização deste novo paradigma. 
Considero, e tendo em conta a experiência 

consolidada de outros países, que não é 

conveniente limitar o acesso à Justiça Restaurativa 
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somente às vítimas de delitos leves, posto que já 

se demonstrou que é igualmente ou inclusive mais 

útil para fatos delitivos mais gravosos
311

. 

 

Morris, em pesquisa dedicada exclusivamente a lhe dar com as 

críticas destinadas à justiça restaurativa, agrupou o que considerou como 

as principais em tópicos, que segundo o autor são respondidas sempre 

em nível empírico, mas “em certas ocasiões, a validade das críticas só 

pode ser questionada quando nos remetemos de volta aos valores da 

justiça restaurativa
312

”. Em nossa leitura, todas as críticas já foram 

respondidas, no campo da teoria, com a exposição de valores e 

princípios da justiça restaurativa. Quanto ao fato de algumas destas 

críticas acontecerem na prática, somente na análise das experiências 

práticas, feitas uma à uma, seria possível identificar se ocorrem ou não, 

em razão da abertura do presente modelo. Já que, impossível é que 

“erros” aconteçam, já que, no próprio modelo atual, com tantas 

previsões e garantias, é impossível prever o que acontecerá na prática, 

sendo que, o que se vê como resultado são violações e mais violência.  

Algumas das críticas que Morris apresenta e refuta são que: a 

justiça restaurativa acaba por violar direitos subjetivos; a justiça 

restaurativa aumentaria a rede de controle social; a justiça restaurativa 

trata o crime como algo trivial; a justiça restaurativa não produziria 

mudanças reais; a justiça restaurativa aumenta os poderes da polícia; a 

justiça restaurativa não possui mecanismos para trabalhar com as 

diferenças de poder; a justiça restaurativa encoraja o poder de vigilância 

dos demais; e à justiça restaurativa não possui legitimidade suficiente
313

. 

De todas as críticas aqui expostas, a que nos chama mais atenção, 

e com a qual também encontramos certa preocupação, diz respeito às 

diferenças de poder. Todas as demais qualquer leitura superficial de uma 
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teoria comprometida com a prática restaurativa é capaz de demonstrar o 

contrário. Agora considerando o caso laboratório e os diferentes níveis 

sociais e de poder econômico existentes entre as partes, este é um ponto 

no qual também consideramos a necessidade de real consideração. 

Ainda assim, se comparado ao atual sistema, consideramos que a 

tentativa prática ainda é válida e que, apenas na prática será possível 

criar mecanismo que tragam uma verdadeira horizontalidade as relações. 

E que, ainda assim, comparado ao sistema penal atual, esta diferença 

causaria menos impacto no modelo restaurativo. 

Gomes apresenta outras objeções em relação à implementação 

desse modelo a casos concretos, desconsiderando alguns impedimentos 

legais ainda existentes, apresentam fragilidades e podem ser facilmente 

refutáveis através do até aqui desenvolvido. Os principais problemas 

levantados seriam
314

:  

I) Pelo argumento de que não oferecia as mesmas garantias dos 

procedimentos formais de justiça: o que, conforme o aqui já explanado, 

a previsão das garantias existem, mas, ao invés de elencadas pelo Estado 

são elaboradas pelas partes envolvidas e, também, por elas garantidas, já 

que no sistema usual, conforme é possível ver diariamente, as garantias 

previstas em legislação nem sempre, ou quase nunca, são garantidas 

pelo Estado;  

II) Não seriam válidas para todos os conflitos: a única coisa que 

impossibilita a sua realização é a negativa das partes em participar, por 

respeito a sua autonomia e garantia da voluntariedade, não há conflito 

em especifico que não possa ser submetido a esta proposta;  

III) Estrutura delineada, pessoas qualificadas, mediadores 

especializados: conforme o já abordado até este ponto, este argumento 

não condiz com o modelo de justiça restaurativa aqui proposto, onde o 

conflito é devolvido as partes, a única necessidade é a vontade de 

transformar o conflito, com escuta ativa, de maneira que nos ligue aos 

demais e a nós mesmos. 

É preciso considerar que, embora a justiça restaurativa tenha uma 

longa história, seu formato moderno é relativamente recente e é 

necessário mais tempo para que seus valores essenciais sejam traduzidos 

em boas práticas contemporâneas e para que boas práticas possam ser 

ensinadas e serem aprimoradas elas precisam acontecer.  

Outro ponto importante e prejudicial a justiça restaurativa diz 

respeito ao número extensos de projetos nomeados como restaurativos 

os quais em verdade não refletem seus reais valores e servem de 
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“bônus” processual a parcela da população: “O rótulo „justiça 

restaurativa‟ deve ser utilizado com muito cuidado; do contrário, 

práticas afastadas do que ela realmente significa continuarão a prover 

munição a seus críticos”. Pesquisas empíricas como a desenvolvida em 

parceria com o Conselho Nacional de Justiça e a Fundação José Arthur 

Boiteux da Universidade Federal de Santa Catarina
315

 são práticas 

importantes para que possamos ter dados concretos com os quais, tanto 

avançar, no sentido de superar os defeitos apontados na prática, como 

ter argumentos empíricos em detrimento das críticas. Muitas são lacunas 

da teoria restaurativa em detrimento do próprio tipo de modelo de 

justiça, mas muito maiores são suas possibilidade de sucesso prático.  
[...] tanto pontos de vista positivos quanto 

negativos podem ser utilizados para observar as 

mesmas informações. Utilizei anteriormente a 

diferença existente entre dizer “somente 30%” e 

“um percentual tão grande quanto 30%”. A 

linguagem escolhida neste exemplo dá o formato 

e as características de uma “prova” apresentada e, 

provavelmente, das conclusões alcançadas. Isto 

significa que os leitores devem estar bastante 

atentos quando se sustentam em interpretações e 

conclusões de outros e que devem tentar, sempre 

que possível, tirar suas próprias conclusões sobre 

qualquer dado apresentado
316

.  

 

Morris salienta que, independente das críticas a justiça 

restaurativa tem muito mais a oferecer do que qualquer outro modelo de 

justiça até então apresentado. Segundo o autor existem provas “fortes o 

suficiente para embasar a afirmação de que, de forma geral, a justiça 

restaurativa oferece mais às vítimas do que os processos da justiça 

criminal tradicional”, uma vez que seu grau de satisfação com os 

acordos de reparação alcançados são muito maiores que atual resposta 

judicial, além de terem reduzido o nível de medo em relação à nova 

ocorrência do conflito, e parecem ter uma melhor compreensão sobre o 

motivo que levou o agente a praticar o ato em desconformidade com a 

lei. Há também fortes provas de que, em um nível geral, a justiça 

restaurativa conta mais com os infratores do que os processos criminais 
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da justiça tradicional, já que ao invés de serem convidados a se 

defender, eles são convidados a se envolverem com o procedimento, 

com a oportunidade de dizer o que querem e como se sentem, 

entendendo e concordam com as decisões feitas e conjunto
317

.  

Outro ponto é a evidente redução de custos, que podem vir a 

serem aplicados em políticas públicas para reais transformações sociais 

uma vez que não há necessidade de manter uma estrutura da magnitude 

do sistema de justiça criminal atual, em razão de o procedimento em si 

ter um custo infinitamente reduzido se comparado ao atual, e em razão 

da diminuição da reincidência apontada por pesquisas, quando 

comparados com infratores semelhantes lidados somente pelas cortes 

criminais. Assim, há muitas razões para “nos sentirmos encorajados” a 

utilizar a justiça restaurativa. Morris, ao refutar as críticas, faz um 

desafio aos críticos da justiça restaurativa: “o que os sistemas criminais 

convencionais atingiram nos últimos dez anos mais ou menos? Duvido 

que seja tanto assim
318

”. 

Mesmo com objeções, muitas são as contribuições possíveis da 

justiça restaurativa no caso prático. Primeiramente, no aspecto local. Por 

mais que os danos ambientais em sua maioria sejam decorrentes de 

políticas econômicas globais, a solução para os conflitos dele oriundos 

devem vir da perspectiva local que sentirá de maneira mais direta, e 

desigual, suas consequências e já que “certamente a comunidade local 

melhor saberá resolver suas problemas, identificar a maneira como 

determinada questão afeta sua vida”
319

. 

Outro ponto é seu aspecto colaborativo, que propicia os processos 

de tomada de consciência já que, somente através de espaços de diálogo, 

poderemos avançar na proteção do meio ambiente, uma “luta pela vida e 

pela assunção na existência humana no seu sentido mais profundo, o 

sentido da dignidade de sujeito
320

”. 

Parola ao trabalhar a mesma temática salienta os resultados 

positivos que a adoção do modelo de justiça restaurativo pode trazer aos 

envolvidos no conflito, pelas seguintes razões: “em primeiro lugar, 

porque no âmbito do direito ambiental é central a ideia de que os crimes 

corporativos e individuais são cometidos não apenas contra indivíduos, 
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mas podem causar a vitimização de uma comunidade como um todo
321

”. 

Dando destaque a flexibilidade da justiça restaurativa, que permite que 

vítimas por vezes não identificáveis, como as gerações futuras e a 

própria natureza. 
É necessário aumentar o emprego da JR já que ela 

é compatível com os princípios do direito 

ambiental. Dessa forma ela pode ser usada como 

uma ferramenta para implementar deveres 

ecológicos, para desenvolver uma consciência 

ecológica, para transformar não só o infrator em 

um cidadão ecológico, mas também todas as 

pessoas afetadas pelo crime ambiental, e 

finalmente incentivar a mudança em direção a 

uma sociedade ecológica
322

. 

 

Almassi escreve sobre o que chamou de JAR - justiça ambiental 

restaurativa, que para ele a JAR teria dois campos principais de atuação, 

o primeiro para a restauração da degradação ecológica e o segundo para 

conflitos de interesse e exploração interespécie, utilizando a ideia de 

restauração no sentido dado por Walker onde a reparação é das relações 

e não um retorno ao status quo. Propondo justamente que o foco seja 

nas vítimas da degradação ambiental enquanto os reais beneficiários dos 

projetos de restauração propostos por sua teoria. Os direcionando no 

sentido de atender as necessidades, os valores e da perspectiva daqueles 

que sofreram com a injustiça ambiental sejam eles animais humanos ou 

não-humanos
323

. 

Esta é outra perspectiva que representa um avanço no paradigma 

restaurativo. Entendemos que, não existe empecilho para que animais 

não-humanos não sejam considerados como “sujeitos de direito” ao 

moldes do paradigma atual no círculo restaurativo, onde podem ser 
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representados e terem suas demandas atendidas tais quais as vítimas 

humanas. 

Existem críticas, porém, sobre a identificação das reais vítimas no 

caso de injustiças ambientais, já que para a formação do círculo 

restaurativo é preciso a participação destas
324

, a fim de dar sentido ao 

que propõe tal teoria. Em nossa análise, a justiça ambiental diz respeito 

à injustiça sofrida por pessoas em decorrência degradação ambiental, e, 

injustiças no geral são sentidas por pessoas, só a necessidade de 

existirem mecanismos de justiça em razão de pessoas sofrerem 

injustiças, ou ainda as consequências destas. 
Da mesma forma como as campanhas por justiça 

ambiental podem se estender às inquietudes 

relacionadas à raça, classe e nacionalidades, 

também nós podemos entendê-las como extensões 

da desigualdade que perpassa por gerações, como 

alterações climáticas induzidas pelo homem tão 

poderosamente evidenciadas
325

.  

 

Tal crítica diante do caso laboratório pouco se sustenta uma vez 

que, diversas são as vítimas identificáveis, bem como seus familiares e 

demais pessoas da comunidade que foram afetadas direta ou 

indiretamente pelo desastre de Mariana, originando um conflito penal 

que precisa ser transformado a fim de ter as demandas e necessidades 

destas vítimas atendidas. 

Almassi sugere que adotemos um pluralismo ético ambiental que 

facilite a identificação das vítimas como grupo de indivíduos diferentes 

que se juntam para fazer o trabalho de compensação ecológica, 

representando espécies e ecossistemas, nos fazendo avançar enquanto 

superação dos conflitos: “discordâncias sutis ainda permanecem, com 

certeza, e até que ponto nossas diferenças serão frutíferas na prática, 

permanece uma questão em aberto
326

”. 

A justiça restaurativa para uma justiça ambiental pode oferecer 

um sistema de reparação de danos, voltado às vítimas, verdadeiramente 

engajado, através de seu sistema deliberativo buscando o melhor para o 

meio ambiente como um todo, convidando os responsáveis pela 

degradação ambiental a entenderem o alcance dos danos assumindo sua 
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responsabilidade, em detrimento de processos de defesa pura e simples, 

como quer o sistema criminal da lógica capitalista e adversarial. 

 

4.2.3 Por um modelo próprio para a superação de injustiças 

 

Importante também é pensarmos uma justiça restaurativa própria. 

Todos os exemplos históricos abordados no decorrer deste trabalho, e 

apresentados pelos autores que trabalham com o tema, possuem uma 

característica em comum: foram elaborados a partir da realidade para o 

qual se destinavam, de acordo com a cultura local, com os hábitos, como 

que parecia familiar e justo de acordo com os valores daquele 

determinado grupo social. 

Zehr alerta para o fato de que nem sempre o paradigma mais 

recente é o melhor modelo: “interpretar a história como progresso é uma 

falácia comum”. Nem sempre o que se desenvolve no presente é melhor 

do que o que foi desenvolvido no passado. Deste modo, outros modelos 

de resolução de conflitos dominaram a maior parte da história, e são 

completamente desconsiderados na contemporaneidade
327

. 

Mesmo que esta pesquisa possua questões de direito e relações 

internacionais, enquanto interesse da matéria sobre as quais versão as 

injustiças aqui relacionadas, o fim justiça o qual se busca chegar como 

resultado da pesquisa nos parece algo que precisa ter um recorte próprio 

de acordo com cada caso concreto, e neste caso, abandona o âmbito 

internacional, para ter um olhar intimista de acordo com a realidade de 

cada comunidade a qual se destina. 

Nossas culturas, nossos hábitos, nossa condição social, nossa 

localização geográfica, muitos são os aspectos externos que nos 

diferenciam em razão de parâmetros de justiça e éticos que elencamos, e 

consequentemente dos diferentes níveis de oportunidades aos quais 

temos acesso. Assim como uma “ideia” de justiça precisa ter um norte o 

qual seja possível universalizar, seus aspectos da práxis a trazem a 

necessidade de um modelo aberto para que possa alcançar o fim ao qual 

se destina. 

A justiça restaurativa, neste sentido, e em especial a justiça 

restaurativa a qual utilizada da comunicação não-violenta como 

ferramenta, parece, de acordo com o até aqui abordado, ser um modelo o 

qual olha para o interesse dos envolvidos, considerando suas realidades 

diversas, para de maneira coletiva, construírem juntos a justiça. 
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De acordo com a análise do caso laboratório abordado, a 

diferença social e questões transnacionais podem se apresentar como 

desafios a serem superados, mas também acreditamos que isso precisa 

se dar na prática, caso a caso, o que não pode ser “pensado”, mas precisa 

ser observado no caso concreto, e não tido como um empecilho para a 

sua realização. 

É preciso romper com os padrões importados de ferramentas de 

justiça. Nós podemos e devemos pensar em um modelo de justiça 

restaurativa que atenda as nossas necessidades de acordo com cada caso 

concreto.  
Desde a perspectiva da Criminologia Crítica, é 

fundamental a tentativa de esculpir um conceito 

de Justiça Restaurativa para a margem, isto é, para 

que se construa um modelo de Justiça 

Restaurativa latino-americano, ainda que a matriz 

teórica seja importada de centro, é fundamental 

que a prática institucionalizada na margem seja 

inventada
328

. 

 

As práticas de justiça locais, pela América Latina, a muito se dão 

e encontram fundamento no pluralismo jurídico. Conhecidas como 

justiça comunitárias, variaram muito ao longo da história, conforme 

local e época, porém, sem suma, Zehr identifica o valor dos costumes 

como fórmula para auxiliar na resolução dos conflitos
329

.  

Por mais que haja a sua previsão em nosso ordenamento como 

fonte de direito, os costumes foram completamente desconsiderados da 

nossa prática jurídica, com exceção das questões envolvendo direito 

internacional, enquanto seguiu sendo valorizado no interior de nossas 

comunidades, criando regras sociais e resolvendo conflitos quando estes 

não são levados ao sistema. 

A justiça comunitária na contemporaneidade nasce dentre do 

contexto do pluralismo jurídico, ou seja, do rompimento com os ideais 

homogeneizadores e universalistas, para a adoção de um novo modelo 

de pensamento de formulação teórica e analítica plural, a qual reconhece 

a existência de diversas realidades “de múltiplas formas de ação prática 

e da diversidade de campos sociais com particularidades próprias” não 
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reducionistas, um espaço de alteridade que se dá no campo prático
330

. 

Tal qual os moldes aqui propostos como justiça restaurativa. 

Esse pluralismo no qual se dá a justiça comunitária pode ser 

entendido como uma nova noção do princípio, de natureza liberal, de 

tolerância: 
Na medida em que a natureza humana é motivada 

por necessidades concorrentes, por disposições de 

vida marcadas por conflitos de interesses e pela 

diversidade cultural e religiosa de agrupamentos 

comunitários, o pluralismo resguarda-se através 

de regras de convivência pautadas pelo espírito de 

cooperação e pela prática do diálogo 

intercultural
331

.  

 

Para Zehr o que se entende por justiça, pode ser mais bem 

verificado junto a estas práticas de justiça comunitária, do que junto a 

justiça estatal. Uma vez que empodera as pessoas envolvidas para 

resolverem seus conflitos dentro dos seus termos, buscando a 

responsabilização e a indenização, olhando para as necessidades da 

vítima e da comunidade, sem que um terceiro tenha de lhe impor o 

justo
332

. 

Resta nos questionar, dentro de todo o abordado, o que é justiça 

para as pessoas as quais a justiça se destina: o que a vítima considera 

como justiça? 

Seria uma tarefa bastante árdua, a qual as teorias de justiça que 

visam a especulação e o universalismo, de maneira “ahistórica” e 

formal, já se debruçaram por um longo período, criar um parâmetro de 

justiça através das lentes das vítimas que pudesse a todos ser estendido 

de maneira universal, pensando em questões sociais, de não opressão, e 

de justiça ambiental. 

Possível é, de acordo com o até este momento apresentado, 

pensarmos em um modelo de justiça que possa, a partir do caso concreto 

e da prática, ofertar a cada uma das vítimas sua própria ideia de justiça, 

através de ferramentas não-violentas de se pensar em justiça. A justiça 

restaurativa e as práticas de comunicação não violenta, em um primeiro 

momento podem se apresentar como uma ferramenta utópica e distante 

da nossa realidade, mas, enquanto concordarmos e partirmos de que 
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precisamos superar nossa realidade e que para isso é preciso um modelo 

que nos sirva de parâmetro norteador, a justiça restaurativa e as 

ferramentas oferecidas pela comunicação não-violenta parecem cumprir 

esse papel. 

A mudança de paradigma é necessária e possível, para isso 

podemos iniciar com a mudança das ferramentas que nós, como juristas, 

utilizamos para “operar” o direito. Afastando-nos do senso comum, e 

nos aproximando da práxis, através de uma linguagem não violenta, de 

ferramentas que cessem com a opressão, e de um modelo de justiça que 

pouco à pouco se afaste da opressão do sistema e se aproxime das 

comunidades e pessoas reais em situações reais e distintas, para as quais 

se destinam a justiça. 

A opressão causada pelo sistema e abordada no decorrer dessa 

dissertação, atinge as pessoas as quais o sistema é feito e se destina de 

maneira distinta e desigual, de acordo com a classe social a qual 

pertence, ou lugar do globo em que se encontra, e ao meio ambiente no 

qual habitamos, de maneira universal e sem qualquer fronteira, já que 

neste âmbito, não existe nada “fora” ou “exceção”. 

O resultado dessa pesquisa não possui a pretensão de alterar 

estruturas sociais institucionais que causam injustiças em nível global 

diariamente, mas deixar a reflexão de um recorte necessário. As 

injustiças geradas pelas ferramentas de opressão do sistema precisam ser 

freadas em algum sentido, e dentro do recorte ao qual se destina essa 

dissertação, qual seja, a justiça em um nível ambiental a vítimas de 

desastres de grande magnitude, pode ser alcançada através da 

simplicidade das ferramentas que olham para todos os envolvidos a 

partir do elemento ao qual todos pertencemos, independente da classe 

social, nacionalidade, raça, gênero ou opção sexual: nossa qualidade de 

seres humanos vivendo num mesmo lugar e desejando as mesmas 

coisas. Não existe o outro, não existe outro lugar, não existe outro 

tempo: existimos “nós”, existimos “aqui” e existimos “agora”. 

Existe na justiça restaurativa uma possibilidade de verdadeira 

construção da justiça, de maneira não opressora, construída através do 

poder de fala devolvido a cada individuo, e da ideia de verdadeira 

responsabilização dos agentes envolvidos. 

Em última análise nossa proposta também é provocativa, no 

sentido de criar o debate em relação à necessidade de superação do 

nosso atual “tempo-espaço”, porém de maneira propositiva, ainda que 

sejam necessárias mais pesquisas e, principalmente, experiências 

práticas para que a mudança aconteça a partir daqueles para os quais a 

mudança se destina. Uma construção teórica também de maneira 
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horizontal e não-opressiva, fora da dinâmica dos “pensadores x objeto 

da pesquisa”. Nosso objeto de pesquisa é vivo, é dinâmico e possui 

capacidade de alterar sua própria realidade. Cabe a nós o auxilio e a 

observação para a real superação do nosso tempo. 
Falo de um tempo-espaço em que 

o mercado se tornou o princípio 

regulador básico, total e 

totalizador: globalizado, 

crescente desagregador na 

competitividade de interesses 

particulares que só faz agigantar. 

Falo de um tempo em que o 

espaço público e coletivo, da 

dimensão planetária à dimensão 

local e institucional se 

transmudou de um especo 

potencialmente de ninguém e de 

todos em espaço bélico dominado 

pela lógica mercantil, pela 

política e pela publicidade 

espetacular, também pela 

burocracia gerencial. Falo de um 

tempo em que a informação está 

a colonizar a formação; a 

eficiência a colonizar a 

competência e a sabedoria; a 

produtividade e o produto a 

colonizar o processo. O 

consumidor a colonizar o 

cidadão. 

- Vera Regina de Andrade -  
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa iniciou como uma crítica propositiva aos 

nossos processos históricos, sobre diversos mecanismos de opressão 

desconhecidos ou ignorados e contrapostos às teorias do “senso 

comum”, as quais seguem sendo reproduzidas. O quadro de injustiças 

em uma perspectiva de mundo globalizado ganha cada vez mais recortes 

e aspectos diante da construção cultural do individualismo a serviço do 

mercado. A abertura das fronteiras levou a uma perda de controle sobre 

os reais responsáveis pelo comando, pelas injustiças e pelas opressões. 

Capitais abertos, sem rostos e sem nome controlam o mercado, e 

consequentemente nossa realidade.  

Resultado deste cenário, conforme abordado pelas teorias críticas 

trazidas como teorias de base, são injustiças no campo do direito 

internacional global envolvendo a dominação de oportunidades, uma 

justiça que não dá conta nem das próprias injustiças que gera. Isso, em 

aspectos mais pontuais e voltados ao recorte do presente trabalho, 

resulta em um sistema criminal opressivo, e em uma série de injustiças 

envolvendo nosso planeta como um todo: injustiças em nível ambiental. 

Apresentamos os marcos teóricos dos movimentos por justiça 

ambiental e justiça restaurativa para abrir caminho para a análise da 

denúncia do caso de Mariana/MG e a análise da criminológica para 

delimitar o nonsense do atual sistema de justiça para desenharmos um 

modelo de justiça restaurativa como ferramenta de justiça ambiental, 

porém não-violento e não opressivo devolvendo o protagonismo do 

conflito a vítima, com um modelo próprio para superação de injustiças. 

Conforme o transcorrido até este ponto, é dado que existe um 

problema envolvendo a maneira que o sistema escolheu para dividir 

recursos e oportunidades, construindo barreiras entre quem pode e quem 

não pode, divisão que não aconteceu de maneira aleatória, foi pré-

determinada pelos detentores de poder que formaram a sociedade. No 

entanto, este é um diagnóstico, um dado histórico, mas não é a resposta 

que procuramos, a resposta que buscamos será dada através do caminho 

que escolhemos, e ele pode ser um caminho de não-violência. 

Como conclusão desta pesquisa acadêmica, entendemos que ficou 

demonstrado, a partir das teorias de base utilizadas, através do estudo de 

caso laboratório e da análise criminológica sobre a inoperância do atual 

sistema combinado a complexidade do caso delineado e da escassez de 

medidas na seara criminal em relação às vítimas, uma possibilidade de 

abertura para a aplicação da justiça restaurativa como um novo 

paradigma de justiça que pode se adequar ao caso concreto para atender 
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as demandas dos principais interessados de maneira não-violenta, a 

partir de uma nova linguagem e de um modo próprio de se transformar 

conflitos. 

Com isso, não se afastam alguns obstáculos que precisam ser 

superados para o seu sucesso, como a regulação de poder das partes 

envolvidas, a necessidade de uma série de desconstruções ligadas ao 

atual sistema criminal com o qual estamos habituados, a necessidade de 

rompermos com o hábito do julgamento e da dicotomia entre certo e 

errado, bons e maus, para uma abertura da possibilidade de nos vermos 

todos como iguais, com as mesmas necessidades e sentimentos, para que 

possamos caminhar para a superação dos modelos de justiça que nos 

afastam e criam ainda mais opressão. 

O caso laboratório traz, para além da justiça criminal, questões 

envolvendo a justiça ambiental, e suas desigualdades em relação à 

degradação ambiental, um desafio colocado para a justiça restaurativa 

como problema desta pesquisa. Por fim, pudemos concluir que no 

campo teórico existe uma comunhão de valores entre estes movimentos, 

e a possibilidade de aplicação prática para que se possa construir uma 

justiça restaurativa que dê conta de qualquer tipo de injustiça, 

envolvendo humanos, não humanos e meio ambiente, como elementos 

desassociáveis da nossa vida em sociedade. 

Para isso, entendemos que uma pesquisa futura, que envolva a 

análise de casos práticos, e casos laboratório práticos seria o objeto mais 

adequado, e principalmente para trazer a perspectiva dos envolvidos e 

não apenas do corpo cientifico que realiza a análise. 

Concluímos com o convite para a reflexão sobre nossos atuais 

mecanismos de violência e opressão, presentes no nosso dia-a-dia, para 

que possamos pouco a pouco superá-los. Ultrapassar o campo do 

“saber” racional e cientifico para nos debruçarmos sobre o que 

realmente tem relevância, o campo da “vivência”.  

Entendemos que a principal conclusão a que chegamos é que a 

própria procura por alternativas que se sobreponham ao sistema 

tradicional de “pseudo” justiça é um caminho que encontra nas práticas 

propostas pela justiça restaurativa ferramentas de transporte importantes 

e colaborativas, especialmente pelo reestabelecimento do local legítimo 

da vítima neste caminhar.  

Outras práticas devem ser incentivadas, desenvolvidas e 

pesquisadas. O importante é não pararmos pelo caminho, não aceitarmos 

o lugar onde estamos, e percebermos dentro de nós se o “mapa” 

realmente faz sentido.  
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