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RESUMO 

 

Os altos índices de agressões a LGBTs somados à insatisfação com o modelo de 
justiça criminal fomentam discussões sobre métodos alternativos de resolução de 
conflitos ligados a minorias. Através de um cruzamento de dados entre as principais 
pesquisas dos últimos anos sobre LGBTfobia no Brasil e os estudos teóricos sobre a 
viabilidade da Justiça Restaurativa, é intuito deste trabalho investigar nuances que 
merecem ser aprofundadas. A chegada da JR no Brasil através da Resolução 225 
do CNJ suscitou diversos debates sobre o tema. Estas discussões, contudo, não são 
novas no país. Inicialmente, busca-se uma melhor compreensão sobre Justiça 
Restaurativa e sua chegada em território brasileiro. Posteriormente, tenta-se 
entender melhor o perfil dos conflitos LGBTfóbicos. O trabalho alude aos principais 
argumentos sobre a criminalização da LGBTfobia e às autoras e aos autores 
brasileiros que trabalham com a Justiça Restaurativa. Se os conflitos LGBTfóbicos 
denunciados revelam uma gama de relações interpessoais que antecedem as 
violações, como esperar que um ramo do direito, que guarda respostas prontas, 
padronizadas e não criativas resolva, e não agrave, a situação das pessoas 
envolvidas? Analisa-se que a Justiça Restaurativa possui diversas ferramentas 
capazes de proporcionar um fechamento do conflito. Contudo, a potencialidade de 
seu uso pode ser mascarada por um desvirtuamento. É objetivo deste trabalho 
mostrar quais experiências devem nortear a atuação da Justiça Restaurativa 
brasileira, a fim de que seu uso possa abranger conflitos LGBTfóbicos. A experiência 
no exterior também é capaz de revelar as potencialidades do método, principalmente 
se observada a característica mais sedutora da Justiça Restaurativa: a capacidade 
de se adaptar a diferentes realidades. A resolução dos conflitos por esse meio deve 
estar em consonância com a atuação de diferentes agentes, incluindo a polícia. No 
final, também é apontado como esta instituição pode melhorar no tratamento das 
pessoas LGBTs. 

 
Palavras-chave: LGBTfobia; Justiça Restaurativa; Criminologia Crítica. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho envolve a interseção entre dois temas muito preocupantes no 

Brasil: a falibilidade do sistema de justiça criminal e a LGBTfobia.  

 O Grupo Gay da Bahia (GGB) estima que, no ano passado, 343 lésbicas, 

gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros - LGBTs foram mortos 

barbaramente no país. Este alto índice de violações em uma sociedade punitivista 

implica no clamor por tomadas de decisões imediatas pelo via do Direito Penal. No 

entanto, a posição do Brasil de terceira maior população carcerária do mundo1 

revela uma possível contradição na demanda da criminalização. 

 Ainda assim, a forte relação historicamente construída entre o crime e o 

castigo permanece e é reiterada por alguns movimentos sociais. Está-se, então, 

diante de um terreno fértil para implementação de políticas criminais encarceradoras 

que "neotipificam" condutas e geram mais aprisionamentos. 

 Esta lógica, contudo, não pode limitar a discussão sobre as diferentes 

maneiras de resolver conflitos. A Justiça Restaurativa, surgida a partir de parte 

expressiva do movimento de vítimas, de questões levantadas pelo abolicionismo 

penal e de movimentos que envolvem as comunidades, apresenta-se, inicialmente, 

como um estratégia interessante. 

 Resta então, em um primeiro momento, tecer considerações iniciais sobre um 

novo paradigma de justiça. Perguntas como "No que consiste a JR?", "Como 

ocorreu a chegada da JR no cenário brasileiro?", "Quais os principais agentes e 

documentos envolvidos na fase inicial e qual o estágio que a JR encontra-se no país 

atualmente?" integram este capítulo. No final, ainda são realizadas ponderações 

sobre o Projeto de Lei 7.006/2006. 

 Em um segundo momento, investigam-se os conflitos LGBTfóbicos, com o 

objetivo de aprofundamento sobre quem são as pessoas as quais constituem esses 

dados, de que maneira e onde elas são violentadas e o que os números das 

pesquisas contempladas podem revelar. Posteriormente analisa-se a inoperância do 

sistema criminal de justiça para com uma possível criminalização da LGBTfobia. 

                                                        
1
 http://s.conjur.com.br/dl/censo-carcerario.pdf Acesso em 12 de Maio de 2017. 
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 A última parte tem por finalidade realizar um cruzamento entre os dois temas. 

Quais os riscos inerentes a JR à luz de experiências brasileiras passadas? O que 

uma experiência de JR com LGBTfobia permite concluir? Como superar alguns 

óbices à efetiva implementação? 

 A metodologia utilizada consiste em um levantamento bibliográfico das 

principais obras e autores relacionados às temáticas abordadas e um levantamento 

das principais pesquisas brasileiras realizadas nos últimos anos sobre a temática 

LGBT. 
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1 - HORIZONTE RESTAURATIVO 

a porca 
 
a escrivã é uma pessoa 
e está curiosa como são 
curiosas as pessoas 
pergunta-me por que bebi 
tanto não respondi mas sei 
que a gente bebe pra morrer 
sem ter que morrer muito 
pergunta-me por que não 
gritei já que não estava 
amordaçada não respondi mas sei 
que já se nasce com a mordaça 
a escrivã de camisa branca 
engomada 
é excelente funcionária e 
datilógrafa me lembra muito 
uma música 
um animal não lembro qual. 

Adelaide Ivánova 

 

1.1 - Uns quês e porquês 

 Inspirada em costumes aborígenes e indígenas dos maoris e dos navajos, a 

Justiça Restaurativa2 - JR alastrou-se a partir das décadas de 70 e 80 nos Estados 

Unidos da América, no Canadá e na Nova Zelândia (BACELLAR, GOMES e MUNIZ, 

2016, p. 321).  

 Nos anos 90, havia o interesse de pesquisadores em reverter a ineficiência e 

altos custos do sistema de justiça tradicional, mas também, a busca pela 

responsabilização dos infratores e atenção às necessidades e interesses das vítimas 

(2005, apud PALLAMOLLA, 2009, p. 34).  

 De acordo com Rosenblatt (2016, p. 114), contudo, não se pode falar em um 

conceito unívoco de JR. Pois, apesar de alguns países já utilizarem esta modalidade 

há algum tempo (Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia etc.), ainda 

trata-se de um modelo confuso (ou inacabado) de resolução de conflitos.3  

                                                        
2
 Em consonância com Denscombe (2010, p. 62, apud ROSENBLATT, 2015, p. 103), este termo 

surgiu de um artigo intitulado "Além da Restituição: Restituição Criativa" publicado por Albert Eglash 
em 1977. 
3
  Laurrauri (2004, p. 443, apud PALLAMOLLA, 2009, p. 54) alerta para alguns perigos dessa falta de 

conceituação, a saber: primeiramente o risco de que práticas que não respeitam os princípios da 
justiça restaurativa sirvam para avaliações negativas e segundamente a dificuldade de avaliação dos 
programas, já que não se sabe exatamente o que se pretende alcançar com eles. 
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 Outrossim, o que se busca pela via da JR, por quem acredita neste modelo, é 

o resultado da influência de diversos movimentos, a saber: o abolicionismo penal, o 

qual contestou o papel de instituições repressivas e mostrou seus efeitos 

destrutivos; o movimento que redescobriu a vítima; e o movimento que exaltou a 

comunidade (JACCOUD, 2005, apud PALLAMOLLA, 2009, p.36). 

 As tentativas de conceituação a seguir seguem inacabadas, mas buscam 

explicitar alguns pontos fulcrais à temática. 

 A JR compreende em um conjunto de práticas que preconiza o envolvimento 

mais inclusivo possível entre as partes. Este envolvimento deve propiciar, através de 

diferentes mecanismos, um elevado e relevante grau de participação. 

(ROSENBLATT; MELLO, 2015, p. 104). Os processos dialógicos utilizados pelas 

comunidades na resolução de seus conflitos, com a participação de todos os 

atingidos pela questão, são características marcantes das práticas restaurativas. 

 Zehr (2008 p. 170) menciona que a ótica restaurativa contrapõe-se à ótica 

retributiva.  Enquanto esta considera o crime uma violação contra o Estado, tendo 

que a justiça determinar a culpa e infligir a dor por meio de regras sistemáticas e 

rígidas, aquele percebe o crime como uma violação de pessoas e relacionamentos, 

a qual cria uma obrigação de corrigir erros através do envolvimento das partes 

diretamente afetadas e da comunidade. 

 Portanto, isso significa encarar as noções de crime e de justiça através de 

novas lentes, com o objetivo de algum dia enxergar um novo paradigma 

completamente diferente (ZEHR, 2008, p. 169). 

 Essa "nova lente" possui estreita relação com discussões da Criminologia 

Crítica. À vista disso, Nils Christie (1977), já apontava para a chamada "apropriação 

estatal dos conflitos". De acordo com esta ideia, o Estado, em determinado 

momento, tomou para si o direito de julgar os conflitos, quando concentrou poderes 

que legitimaram sua atuação e seu fortalecimento como ente.  

 Esse roubo de conflito, segundo o autor (CHRISTIE, 1977), também é feito 

pelos advogados, juízes, promotores e todos os especialistas do Direito. Christie 

afirma haver essa apropriação, pois quando os serviços advocatícios são acionados, 

frequentemente a visão dos fatos pela parte, suas opiniões sobre o caso e seus 
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argumentos são considerados inúteis à elaboração da defesa e são deixados de 

lado.4 

 Nessa linha: 

O sistema de controle punitivo atual representa uma das muitas 
oportunidades perdidas para envolver os cidadãos nas tarefas que têm uma 
importância imediata para eles. A nossa sociedade é de monopolizadores 
de tarefas. Nesta situação, a vítima é "o" grande perdedor. Ela não só foi 
ferida, sofreu ou perdeu algo materialmente e o Estado tomou a sua 
compensação, mas também perdeu o interesse em seu próprio caso. É o 
Estado quem entra no cone de luz, não a vítima. É o Estado que descreve 
as perdas, não a vítima. É o Estado que aparece nos jornais, raramente é a 
vítima. É o Estado que tem a capacidade de falar com ofensor, mas nem o 
Estado, nem o ofensor estão interessados em prosseguir com a conversa. A 
vítima poderia ter morrido de medo, ter ficado paralisada pelo pânico ou ter 
ficado com raiva. Mas nunca teria deixado de se envolver. Teria sido um 
dos dias mais importantes de sua vida. Algo que pertencia à vítima foi tirado 
(CHRISTIE, 1977 , p. 170).

5
 

 É por isso que, em consonância com Laurrari (2004, apud PALLAMOLA, 

2009, p. 40), algumas vertentes do abolicionismo penal propõem a substituição do 

modelo tradicional de justiça pela recuperação do conflito pelas partes, prevendo até 

mediadores ou terceiros. A comunidade, nesta ótica, deveria ser capaz de solucionar 

conflitos ou encaminhá-los para a esfera do Direito Civil. 

 Para mais, a chamada "revitimização" ou "vitimização secundária" é mais uma 

prova da falibilidade do sistema criminal em lidar com conflitos interpessoais. Trata-

se de uma violência de ordem diferente da agressão física, da exploração da força 

de trabalho, da pobreza e da miséria. É um cerceamento de vontades e participação 

da vítima que opera a partir do momento em que esta busca formalmente uma 

resposta do Poder Judiciário a "seu" conflito.  

 Isto ocorre também porque o Judiciário deve obedecer a procedimentos 

rígidos e imutáveis, manuseados por profissionais nem sempre qualificados e 

                                                        
4
 Christie exemplifica com o caso o qual o cliente - uma pessoa que havia colaborado com nazistas - 

não ficou satisfeito com seu advogado, mesmo este tendo conseguindo, no caso em tela, a menor 
pena. É que, para tal, o advogado caracterizou o acusado como débil, carente de habilidades, inapto 
social e organizacionalmente sem talentos, o que teria magoado profundamente o cliente. 
5
 No original: El sistema de control punitivo actual representa una de las tantas oportunidades 

perdidas de involucrar a ciudadanos en tareas que tienes una importancia inmediata para ellos. La 
nuestra es una sociedad de monopolizadores de tareas. En esta situación, la víctima es "el" gran 
perdedor. No sólo ha sido lastimada, ha sufrido o ha sido despojada materialmente, y el Estado toma 
su compensación, sino que además ha perdido la participación en su proprio caso. Es la Corona la 
que ingresa al cono de luz, no al víctima. Es la Corona la que describe las pérdidas, no la víctima. Es 
la Corona la que aparece en los diarios, rara vez la víctima. Es la Corona la que tiene la posibilidad de 
hablar con ele delincuente y, ni la Corona ni el delincuente están particularmente interesados en llevar 
adelante esa conversación. La víctima podría haber estado muerda de miedo, paralizada por el 
pánico o furiosa. Pero no hubiera estado desinvolucrada. Hubiera sido uno de los días más 
importantes de su vida. Algo que pertenecía a esa víctima le ha sido arrebatado. 
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acostumados com - ou "viciados a" - enxergar através das lentes clássicas do 

Direito.  

 Segundo Oliveira (1999, apud ROSENBLATT, 2015, p. 86), a chamada 

vitimização secundária perpassa pelas situações as quais as vítimas são 

destratadas nas Delegacias de Polícia, possuem uma limitada participação no 

processo, desconhecem o andamento do "seu" caso e seus direitos, não são 

atendidas nas suas expectativas de reparação de danos etc.6 

 Sobre revitimização LGBT no Brasil, o Relatório Pensando a Segurança 

Pública (2016) aponta que:  

O mesmo foi encontrado por Dalton (2007) e, recentemente no Brasil, por 
Prado et al. (2013) numa pesquisa empírica sobre a formação dos policiais 
a respeito da população LGBT em cinco estados brasileiros: Goiás, Santa 
Catarina, Alagoas, Minas Gerais e Pará. Esses últimos mostram que o 
preconceito homofóbico é parte constitutiva da dinâmica institucional e da 
formação dos agentes, o que se reflete nas formas despectivas de 
atendimento e na recusa de investigar crimes homofóbicos. Não há política 
de apoio a esses grupos nas unidades policiais e os que mais sofrem com 
as discriminações são os travestis e os transexuais.  

 Com fito de esquivar-se dos problemas apontados pela Criminologia Crítica e 

de garantir que a vítima não seja mais uma vez apagada, tolhida e violentada 

durante esse processo, é fundamental elencar alguns valores. 

 Braithwaite (2002, apud ACHUTTI, 2014, p. 53) sugere que os valores 

restaurativos devem ser divididos em três grupos, a saber: 1) valores obrigatórios 

(constraining values), 2) valores que devem ser encorajados (maximising values) e 

3) valores de um encontro bem sucedido. 

 Sobre o primeiro grupo, afirma (2002, p. 8, apud ACHUTTI, p. 53) tratar-se de 

valores os quais não podem ser mitigados, pois podem comprometer de forma 

severa o caráter restaurativo da prática.  

 A fim de que os encontros não sejam opressivos, elenca-se, neste primeiro 

grupo, outros valores, tais quais a não dominação, o empoderamento (isto é, partes 

devem expressar o que realmente desejam e a maneira pela qual querem resolver 

os conflitos), o respeito aos limites (a decisão não pode causar degradação ou 

humilhação), a escuta respeitosa, a igualdade de preocupação pelos participantes, a 

accountability/appealability (o direito de submeter o acordo à análise de um Tribunal 

                                                        
6
 Sobre revitimização, é possível compreender nitidamente o tema a partir da leitura de "O Martelo" 

(2016) da recifense Adelaide Ivánova. A autora, ao ser revitimizada pelos mais variados órgãos e 
instâncias que compõem nosso sistema de justiça criminal, canalizou toda sua angústia e sofrimento 
na obra. 
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ou de optar pelo julgamento no sistema tradicional de justiça em vez da JR) e o 

respeito aos direitos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos e na 

Declaração dos Princípios Básicos da Justiça para as Vítimas de Crime e Abuso de 

Poder. 

 No segundo grupo, Braithwaite (2002, p. 11, apud ACHUTTI, 2014, p. 53) 

afirma que há os valores os quais relacionam-se aos objetivos dos encontros 

restaurativos, tal qual a reparação dos danos materiais ou minimização das 

consequências emocionais do conflito, restauração da dignidade, prevenção de 

novos delitos etc. Este conjunto de valores não possui a rigidez que o primeiro grupo 

tem, podendo existir a relativização em alguns momentos. 

 Já no terceiro grupo, encontram-se as manifestações espontâneas das partes 

ao longo ou após o encontro, a exemplo do pedido de desculpas, o perdão pelo ato, 

o sentimento de remorso, dentre outros. Estas manifestações não podem ser 

cobradas, apenas indicam o desempenho do fechamento daquele conflito. 

 A falta de regras definidas, rígidas e imutáveis demonstra uma certa 

maleabilidade na mecânica da prática restaurativa. A JR é moldável a diferentes 

contextos e situações.  

 Alguns dos principais modelos são listados por Walgrave (2008, p. 31-41, 

apud ACHUTTI, 2014). Aqueles que há um forte apelo ao apoio à vítima envolvem 

serviços de apoio e não pressupõem a participação do ofensor. Aqui, há uma 

atuação de forma auxiliar ao sistema de justiça criminal, reparando os danos 

sofridos pela vítima.  

 Já no modelo de mediação entre vítima-ofensor, o mediador não buscará 

forçar um entendimento entre as partes, mas possibilitar um diálogo entre os 

envolvidos. Pode ocorrer encontros cara-a-cara ou com o mediador atuando como 

um mensageiro. Alguns programas admitem a participação da comunidade.  

 Há também as conferências restaurativas. Elas funcionam majoritariamente 

na justiça juvenil, envolvem a vítima, o ofensor e os integrantes das suas 

comunidades de apoio e possuem o objetivo de encontrar uma solução construtiva 

para os problemas e danos causados. 

  Os círculos de sentença e cura são fortemente ligados a tribos indígenas do 

Canadá e EUA. Assumem a modalidade de círculos de cura (almejam restaurar a 

paz na comunidade afetada) ou círculos de sentença (comunidade de 

"cojulgamento" com a presença de uma juíza ou juiz) 
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 Por mim, porém não exaurindo todos os modelos, existem os conselhos de 

cidadania. A partir destes, são realizados encontros comunitários os quais visam ao 

reparo do dano causado. Nesta modalidade, vítima e ofensor raramente possuem 

voz ativa no caso, pois cabe ao conselho a decisão final. 

 

1.2 - A Chegada ao Brasil 

 Uma tendência mundial que foi incentivada oficialmente pela Organização das 

Nações Unidas - ONU entre 1999 a 2002 repercute paulatinamente no ordenamento 

jurídico brasileiro.  

 Pois que, neste ínterim, a ONU, diante do sentimento de insatisfação geral 

em relação ao sistema formal de justiça, visando a mudanças de padrões de 

raciocínio e procedimentos deste, emitiu três resoluções (1999/26, 2000/14 e 

2002/12) e, finalmente, editou a Resolução da Assembleia Geral nº 56/261, a qual 

definiu princípios dos programas de JR.  

 Contudo, apenas em 2015 o Conselho Nacional de Justiça consolidou a 

Portaria nº 16. Esta, ao instituir as diretrizes do biênio 2015-2016 para a gestão da 

Presidência do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, consubstanciou no seu inciso 

VII ("contribuir com o desenvolvimento da Justiça Restaurativa"), o novo e, ao 

mesmo tempo, antigo, anseio.  

 Esse hiato entre a Resolução nº 56/261 da ONU em 2002 e a Portaria nº 16 

do CNJ em 2015, contudo, não significou dizer que a discussão e prática 

estacionaram no país.  

 Inaugurando internacionalmente a discussão no Brasil, um Seminário em 

Brasília, em 2003, promovido pelo Instituto de Direito Comparado e Internacional de 

Brasília - IDCB contou com a participação do assessor da recém criada Secretaria 

da Reforma do Judiciário (ligada ao Ministério da Justiça), Renato Campos Pinto de 

Vitto. Este, a partir do envio de uma delegação à Nova Zelândia  - país referência 

nesse tipo de solução de conflitos -, trouxe subsídios necessários para o primeiro 

programa de incentivo à JR no Brasil, o “Promovendo Práticas Restaurativas no 

Sistema de Justiça Brasileiro” (PENIDO, MUMME e ROCHA, 2016, p. 175). 

  A respeito deste programa, Renault e Lopes (2005, p. 11) comentam: 



 17 

Esta iniciativa, envolve uma dimensão teórica, consistente no 
aprofundamento da avaliação do modelo restaurativo, e uma dimensão 
prática, que consistirá no teste e avaliação das práticas restaurativas 
aplicadas no âmbito da apuração de atos infracionais cometidos por 
adolescentes em conflito com a lei e no âmbito dos Juizados Especiais 
Criminais, por meio de três projetos-piloto.  

 Em 2005, tem-se que uma parceria entre o Ministério da Justiça e o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD resultou em três projetos-

pilotos. Um em Porto Alegre (Projeto “Justiça para o Século 21”), coordenado pela 3ª 

Vara do Juizado Regional da Infância e da Juventude; outro em São Caetano do Sul 

(Projeto “Justiça, Educação, Comunidade: Parcerias para a cidadania”); e o terceiro 

em Brasília, no Juizado Especial Criminal do Núcleo Bandeirantes. 

 Também é fruto da parceria entre o Ministério da Justiça e o PNUD dois 

Seminários Internacionais, oficinas de treinamento e publicação de livros (“Justiça 

Restaurativa: Coletânea de Artigos “ e “Novas Direções na Governança da Justiça e 

Segurança”) (FLORES, BRANCHER, 2016, p. 89).  

 Neste mesmo ano de 2005, após o 1º Simpósio Brasileiro de Justiça 

Restaurativa, foi divulgada a Carta de Araçatuba/SP, a qual, de acordo com Penido, 

Humme e Rocha (2016, p. 175) é considerada como a base principiológica da JR no 

Brasil. 

 O impulso inicial, malgrado a descontinuidade de implantação dos programas 

restaurativos em outros espaços diferentes de São Paulo, Rio Grande do Sul e 

Brasília, resultou em diversas avaliações e produções acadêmicas ao longo dos 

últimos 12 anos. Trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e 

teses de doutorado ratificaram, dessa maneira, a pertinência do tema. 

 Pode-se compreender a empolgação gradual com a temática a partir do 

momento em que analisam-se alguns dados.  

 Por exemplo, em São Caetano do Sul (SP), entre maio de 2005 a dezembro 

de 2007, 260 círculos restaurativos foram realizados em escolas, na comunidade e 

na Vara da Infância e Juventude. Destes, em 231 (88,84%) chegaram-se a acordos. 

Entre os acordos, 223 (96,54%) foram cumpridos efetivamente (MELO, EDNIR, e 

YAZBEK, 2008, p. 21). Isso significa dizer que, em 231 casos, uma pena de 

natureza criminal foi evitada, havendo, contudo, a responsabilização dos envolvidos. 

 Em se tratando de uma cidade na qual 30% dos processos do Fórum são 

devidos a Boletins de Ocorrência abertos por iniciativa de pessoas da comunidade 
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escolar, faz-se importante reconhecer o impacto considerável do método em São 

Caetano.7 

 Já em Porto Alegre, entre 2005 e 2007, 95% das vítimas que participaram dos 

processos restaurativos afirmaram estar satisfeitas com o resultado. Elas 

mencionaram que, a partir do momento em que puderam falar ao infrator sobre 

como foram afetadas pelos danos, perceberam uma responsabilização mais efetiva. 

Também disseram, a partir da experiência, ser possível olhar para o infrator não 

mais como um estranho, mas como uma pessoa. Além disso, 90% dos jovens 

infratores aprovaram a experiência, mencionando que se sentiram tratados com 

mais respeito e justiça (ACHUTTI e PALLAMOLLA, 2012 p. 1101).8   

 A JR é oficialmente integrada à agenda do Judiciário em meados de 2014, 

quando um termo de cooperação foi assinado com a Associação dos Magistrados do 

Brasil (AMB).  

 Nesta senda, em observância às mais recentes diretrizes do CNJ, criou-se, a 

partir da Portaria 74/2015 deste conselho, um Grupo de Trabalho dedicado a 

"desenvolver estudos e propor medidas para contribuir com o desenvolvimento da 

Justiça Restaurativa no país" (FARIELLO, 2016). O grupo é constituído por membros 

do CNJ e magistrados de diversas regiões do país e possui como objetivo minutar 

uma resolução para implantação e estruturação de um sistema restaurativo de 

resolução de conflitos em tribunais estaduais e federais.  

 Ao considerar que diversas práticas restaurativas já vinham sendo 

executadas, fez-se importante editar uma resolução que, ao mesmo tempo, 

contemplasse as diferentes práticas e metodologias já utilizadas e padronizasse 

alguns procedimentos. Por conseguinte, um das produções mais recentes e 

                                                        
7
 O Estado de São Paulo, sem dúvidas, foi um dos pioneiros na implantação da cultura restaurativa. 

O Ministério da Educação, ao repassar recursos à Secretaria da Educação do Estado em 2006 
contribuiu na implementação dos primeiros programas. Já em relação ao diploma legal inaugural, 
Salmaso (2016, p. 56) afirma que a Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo, em 2014, foi 
responsável pela normatização inicial no Poder Judiciário. Isso sem contar com os núcleos de 
pesquisa criados com o intuito de vislumbrar essa nova possibilidade, como é o caso do criado pela 
Associação Paulista de Magistrados (APAMAGIS). 
8
 Em solos gaúchos, o projeto "Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de justiça Brasileiro" 

(parceria da Secretaria da Reforma do Judiciário, PNUD, UNESCO, Secretaria Especial de Direitos 
Humanos e Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS) estabeleceu parcerias, em 2005, 
com 17 instituições representativas do Sistema de Justiça, do Governo Estadual do Rio Grande do 
Sul, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Conselhos Setoriais, organizações da sociedade civil e 
academia. O Centro de Práticas Restaurativas, proveniente da experiência piloto em Porto Alegre, foi 
acoplado oficialmente à estrutura do TJRS por meio da Resolução nº 822/2010 do Conselho da 
Magistratura (COMAG TJRS) (FLORES e BRANCHER, 2016, p. 95). Esse foi um dos primeiros 
passos para que houvesse a difusão da prática no Estado e no país. 
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importantes do referido Grupo de Trabalho é a Resolução 225. Com esta, as 

diretrizes para implementação e difusão da prática são finalmente delineadas pelo 

Poder Judiciário. 

 No entanto, de acordo com a resolução, cabe ao Conselho regulamentar 

perante o Poder Judiciário o procedimento restaurativo, tratando desde sua definição 

até a sua estruturação e aplicação prática.  

 Em tratando-se de uma alteração cultural sobre como se enxerga o crime, 

saindo da perspectiva de punição e sofrimento para o diálogo e entendimento, 

estariam os operadores do direito - extremamente viciados em seguir regras rígidas 

e contaminados pela associação do crime ao castigo - realmente aptos a 

proporcionar essa mudança? 

 

1.3 - O Projeto de lei 7.006/2006 

 A edição do projeto de lei 7006/2006, de iniciativa da Comissão de Legislação 

Participativa da Câmara, é consequência da busca pela implementação de práticas 

restaurativas. A norma prevê, através da alteração do Código Penal e de Processo 

Penal, a criação de núcleos de JR, sem especificar que práticas deverão ser 

adotadas.  

 Em relação aos pontos negativos, Achutti (2014, p. 177) menciona que, ao 

vincular as possibilidades de encaminhamento aos núcleos de JR à solicitação do 

juiz, do Ministério Público ou da autoridade policial, há um atentado à autonomia das 

partes, já que estas, por si mesmas, não podem solicitar diretamente a adoção do 

método restaurativo.  

 Além disso, há explícita menção de que apenas em casos em que a 

personalidade e os antecedentes do agente, as circunstâncias e consequências do 

crime ou contravenção penal ensejarem o uso de práticas restaurativas é que o juiz 

deve encaminhar os autos ao núcleo. Os termos, além de vagos - o que confere 

margem para decisões arbitrárias -, reforça mazelas do positivismo criminológico 

sobre o acusado, proporcionando seletivismo penal. 

 Ademais, em consonância com Raffaella Pallamolla (2009 apud ACHUTTI, 

2014, p. 179), pode-se sintetizar os riscos do projeto de lei em três pontos: 1) o 

intenso controle do Poder Judiciário e Ministério Público quanto os 

encaminhamentos e conteúdo dos acordos; 2) como não há referência a que crimes 
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e contravenções possibilitam o encaminhamento, pode-se haver o envio apenas de 

casos de menor potencial ofensivo; e 3) a semelhança estrutural e de linguagem que 

carrega os artigos de JR com o Direito Penal pode ocasionar na colonização 

imediata do sistema pelas tradições e práticas do sistema de justiça criminal vigente. 

 Ainda que se possa tecer críticas relevantes à norma, há um potencial a ser a 

ser desenvolvido, dada as possibilidades de encaminhamento aos núcleos e de 

arquivamento do inquérito ou processo penal quando o procedimento for exitoso. 

 Após essa breve explanação sobre no que consiste esta prática, bem como 

apontada a evolução desta no território brasileiro, é perceptível que a chegada da JR 

encontra-se em um estágio irregressível. Passa-se a analisar, a partir de então, 

alguns componentes intrínsecos aos casos de LGBTfobia, a fim de, posteriormente, 

ponderar sobre a viabilidade da aplicação da JR e algumas especificidades desta 

modalidade de resolução de conflitos.
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2 - AS CORES DA BANDEIRA 

"Já que foi colocado, como lastro, este Juízo responde: futebol é jogo viril, varonil, 
não homossexual."

9
 

Manoel Maximiano Junqueira Filho, Juiz de Direito em 05/07/2007 

 

2.1 -  Medo de quem? 

 A classificação primeva feita psicólogo estadunidense George Weinberg em 

1969 de "temor de estar no mesmo lugar ou em contato próximo com homossexuais; 

e, no caso dos homossexuais, a autoaversão" (MASIERO, 2014, p. 24) precisa ser 

contextualizada.  

 Afinal de contas, quando a travesti Dandara foi espancada brutalmente até a 

morte10, o termo "homofobia" foi evocado. Por outro lado, quando uma Faculdade de 

Direito recusa-se a permitir que a bandeira do arco-íris referente a lésbicas, gays, 

bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros - LGBTs permaneça erguida, 

também se utiliza o referido termo para classificar o comportamento da Direção. 

Sendo assim, cabe perguntar: quais as situações abarcadas por esse medo? 

 É nesta toada que Borillo (2010, p. 34, apud MASIERO, p. 33) define a 

homofobia como: 

uma hostilidade geral, psicológica e social contra aquelas e aqueles que, 
supostamente, sentem desejo ou têm práticas sexuais com indivíduos de 
seu próprio sexo. Forma específica de sexismo, a homofobia rejeita, 
igualmente, todos aqueles que não se conformam com o papel 
predeterminado para seu sexo biológico. Construção ideológica que 
consiste na promoção constante de uma forma de sexualidade (hétero) em 
detrimento de outra (homo), a homofobia organiza uma hierarquização das 
sexualidades e, dessa postura, extrai consequências políticas. 

 A escolha por adotar o termo LGBTfobia, e não homofobia, reflete um desejo 

de não centralizar as pautas dos movimentos LGBTs, ainda que simbolicamente, 

nas reinvindicações associadas aos homens homossexuais brancos.  

 Pois, para além de pautas como o casamento homoafetivo e a possibilidade 

de adoção por casais homossexuais, as demandas são inúmeras, a saber: uso do 

nome social, uso do banheiro de acordo com identidade de gênero, retificação do 

                                                        
9
 Extraído da decisão que nega prosseguimento à queixa-crime do jogador Richarlyson contra o 

diretor administrativo do Palmeiras, José Cyrillo Júnior. Processo nº 936/07. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte/20070803-caso_richarlysson.pdf. Acesso em 11 de Maio 
de 2017. 
10

 http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39227148 
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sexo no registro civil, aborto seguro e acompanhamento médico para homens trans, 

proteção às travestis em situação de pista, regulamentação da prostituição, abrigos 

LGBTs, despatologização de qualquer identidade que fuja à heterossexista11, dentre 

outras. 

 Essas demandas, malgrado distintas entre si, incidem sobre diferentes 

manifestações da LGBTfobia.  

 A primeira é referente à tentativa de anulação da diversidade, através da 

violência real (MASIERO, 2014, p. 29), tal qual ocorreu com Dandara. A segunda 

ocorre quando o Estado institucionaliza a discriminação injusta, como acontece na 

patologização das identidades trans. 

  A última decorre da cultura LGBTfóbica, a qual torna a heterossexualidade 

uma norma social, política, econômica - e praticamente natural -, ocasionando na 

superioridade dos que se adequam a esse parâmetro. Este último tipo de violência é 

bastante disseminado e ocorre sempre que, a despeito do discurso oficial de 

tolerância e respeito, considera-se inaceitável qualquer política de igualdade, a fim 

de perpetuar as diferenças entre o homo e heterossexual (MASIERO, 2014, p. 32).12 

 Em suma, pode-se atribuir à LGBTfobia a definição que Daniel Borillo (2010, 

p. 22, apud MASIERO, 2014, p. 24) associou à homofobia: uma rejeição não apenas 

ao indivíduo, mas à "homossexualidade como fenômeno psicológico e social". 

 Para investigar se é possível utilizar-se da JR para a solução de conflitos 

LGBTfóbicos, faz-se necessário um "mergulho" mais profundo nos dados de 

violência sobre essa população específica. Muitos conflitos dessa ordem carregam 

especificidades as quais, em um momento posterior, podem ser comparadas às dos 

conflitos sofridos pelas mulheres no âmbito doméstico. Para mais, debruçar-se sobre 

esses dados permite a reflexão sobre que tipo de ajuda é necessária e se o Direito 

Penal, através da criminalização, é capaz de atender às LGBTs. 

                                                        
11

 Heterossexismo, nas palavras de Masiero (2014, p.) é "a ideologia que outorga o monopólio da 
normalidade à heterossexualidade, fomentando o desdém em relação àqueles que se afastam do 
modelo de referência". 
12

 Em relação ao status "natural" e "neutro" que a heterossexualidade assume no senso comum, é 
oportuno analisar outro fragmento da decisão prolatada no caso do jogador Richarlyson: "O que não 
se mostra razoável é a aceitação de homossexuais no futebol brasileiro, porque prejudicariam a 
uniformidade de pensamento da equipe, o entrosamento, o equilíbrio, o ideal... Para não se falar no 
desconforto do torcedor, que pretende ir ao estádio, por vezes com seu filho, avistar o time do 
coração se projetando na competição, ao invés de perder-se em análises do comportamento deste, 
ou daquele atleta, com evidente problema de personalidade, ou existencial; desconforto também dos 
colegas de equipe, do treinador, da comissão técnica e da direção do clube." Processo nº 936/07, 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte/20070803-caso_richarlysson.pdf 
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2.2 -  Um recorte de conflitos LGBTfóbicos  

 Os depoimentos abaixo foram extraídos do portal de notícias recifense13 e 

ilustram uma faceta recorrente de alguns conflitos LGBTfóbicos: muitos deles 

acontecem entre pessoas com algum grau de parentesco e intimidade. 

Duas semanas atrás, tive uma discussão em casa e meu pai me agrediu, 
disse que preferia levar um tiro a ter um filho gay. Minha mãe é evangélica e 
diz que isso não é coisa de Deus, que o homem nasceu para a mulher. Eu 
falei que não mudaria, tenho plena consciência de que nasci assim. O único 
jeito de mudar seria morrendo - Denner (nome fictício), 23 anos. 
 
Minha mãe descobriu que eu era lésbica quando pegou meu celular e viu 
uma troca de mensagens minhas com minha primeira namorada, aos 14 
anos. Disse que meu pai, se estivesse vivo, teria muita vergonha de mim. 
Foi bem difícil, acabei terminando o namoro, e, aos 16, saí de casa por um 
mês. Quando voltei, ela não tocou mais no assunto, mas, com o tempo, fui 
mostrando que eu era normal e apresentei minha atual namorada. Elas 
conversaram, choraram e ficaram amigas. Hoje em dia ela me aceita do 
jeito que sou - Marcela (nome fictício), 21 anos. 
 
Quando falei para minha mãe que era gay, ela começou uma confusão 
dentro de casa. Gritava muito comigo, não aceitava. A discussão aconteceu 
um dia antes do seu aniversário, e, mesmo assim, eu comprei um presente 
para ela, que ignorou. Ela fingia que eu não existia e nem olhava na minha 
cara - Thiago (nome fictício), 23 anos. 

 Ora, não é preciso muito para saber que esse tipo de violência é manifestada 

nas suas mais diferentes formas, assumindo as diferentes modalidades 

anteriormente elencadas e incidindo nos mais variados ambientes da esfera pública 

e privada. Em qualquer lugar do mundo, os locais de passagem ou permanência das 

pessoas LGBT são espaços potenciais de violência. 

 Em alguns casos, não há duvidas de que qualquer intervenção do Poder 

Público é capaz de ferir a autonomia das pessoas de administrarem seus próprios 

conflitos; em outros, é possível identificar que direitos constitucionalmente 

garantidos, tais quais a integridade física e a saúde, o direito de ser assistido, criado 

e educado estão sob ameaça.  

 Contudo, ao buscarem o Estado, a fim de que suas identidades sejam 

respeitadas e que a violência cesse, essas e esses sujeitos ainda deveriam possuir 

alguma ingerência na resolução de seus problemas. Os dados a seguir comprovam: 

                                                        
13

 Disponível em http://noticias.ne10.uol.com.br/grande-recife/noticia/2016/05/17/conheca-historias-
de-pessoas-que-sofreram-homofobia-na-familia-615294.php. Acesso em 30 Outubro de 2016. 
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atribuir respostas padronizadas, tal qual uma pena de reclusão, a conflitos tão 

plurais é incidir diretamente sobre a autonomia das e dos LGBTs e ignorar a 

pluralidade e complexidade da violência. 

 Em uma das seções do "Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil", 

realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência (2016), analisou-se o 

perfil de conflitos LGBTfóbicos denunciados ao Poder Público em 201314. Há 3.398 

violações de direitos humanos no ano examinado, feitas através de 1.965 ligações 

ao Disque Direitos Humanos.  

 Averiguou-se que, em 32,1% dos casos, os suspeitos eram conhecidos da 

vítima15, além de que, em 36,1% de todas as violações, os direitos humanos foram 

infringidos dentro de casa - da vítima (25,7%), do suspeito (6,0%), de ambos ou de 

terceiros (4,4%) -, na rua (26,8%) e outros locais como escola, delegacias de polícia, 

hospitais, igrejas, local de trabalho e outros (37,5%)16.  

 Nesse sentido, afirmam Simões e Facchini (2009, p. 26): 

Na contramão das expectativas de crescente tolerância e liberdade sexual, 
a homofobia persiste entre nós, sobretudo na forma velada e menos 
espetacular da humilhação e da segregação cotidianas, que ocorrem em 
contextos de proximidade, na família, na escola, entre vizinhos e 
conhecidos. Pode-se dizer, sem medo de errar, que sofrer algum tipo de 
insinuação, ofensa verbal ou de ameaça de agressão física faz parte da 
experiência social de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais no 
Brasil.    

                                                        
14

 As denúncias foram realizadas pelo Disque Direitos Humanos (Disque 100), pela Ouvidoria do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e pela Ouvidoria da Secretaria para a Política de Mulheres (SPM). Há 
também uma coleta de dados realizada através da análise de casos vinculados à mídia - pesquisa 
hemerográfica -, a qual gerou resultados diferentes e paralelos aos das denúncias. Em relação ao 
Relatório de 2012, dois fatores foram prejudiciais à pesquisa de 2013. O primeiro deles é o fato de 
que as denúncias caíram vertiginosamente (no ano de 2012, 3.031 denúncias foram realizadas, ao 
passo que, em 2013, o número caiu para 1.695). De acordo com o Relatório (2016, p. 13): "(...) a 
redução pode estar ligada ao número denúncias efetuadas, a problemas técnicos de registro dos 
dados, entre outros. E no caso específico do Piauí atribui-se o aumento à maior eficácia da rede de 
enfretamento às violações homofóbicas neste estado da federação". O segundo fator é que as 
denúncias, na pesquisa mais recente, poderiam ser feitas por qualquer pessoa, e não somente as 
vítimas, o que compromete a apuração de detalhes sobre os ocorridos. Em 32% dos casos, os 
denunciantes não conheciam as vítimas (BRASIL, 2016, p. 14) 
15

 O enorme índice de não informação (27,7%) é decorrente do fato de que nem sempre as e os 
denunciantes conhecem vítima e suspeito. Isso significa que a porcentagem de suspeitos conhecidos 
pela vítima pode ser ainda maior. Na pesquisa realizada em 2011, em 61,9% dos casos, o suspeito 
era conhecido da vítima. 
16

 Em relação aos homicídios contabilizados pelos dados hemerográficos do mesmo relatório, tem-se 
que 25,7% aconteceram dentro da casa da vítima. 
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 Sobre as diferentes modalidades de LGBTfobia, as mais frequentes 

materializaram-se na violência psicológica (40,1%), na discriminação17 (36,4%), na 

violência física (14,4%)18 e na negligência (3,6%).  

 Em relação às violências psicológicas, as mais frequentes foram as de 

humilhação (36,4%), as de hostilização (32,3%), as de ameaça (16,2%) e  as de 

injúria/calúnia/difamação (7,6%).  

 Já em relação às negligências, 58,1% referem-se à falta de amparo e 

responsabilização, 16,2% à falta de assistência à saúde, 4,1% à falta de alimentação 

e 2,0% à falta de limpeza/higiene. 

 Em suma, a pesquisa - a qual resta como uma das poucas em escala 

nacional sobre a temática nos últimos anos19 - aponta que, a cada dia, 5,22 pessoas 

foram vítimas de violência LGBTfóbica do total dos casos reportados no país em 

2013. 

 Essas constatações não buscam camuflar a enorme quantidade de 

homicídios cometidos contra essa população. O Brasil é um dos países mais 

manchados de sangue LGBT em escala mundial. É importantíssimo deparar-se com 

o famigerado dado que garante ao país a posição central no pódio da intolerância: a 

cada 25 horas um LGBT é assassinado brutalmente neste país (GGB, 2016).  

 Contudo, é perceptível que, dada à variedade de naturezas dessas 

agressões, é necessário tentar responder as seguintes perguntas: no que implica 

padronizar respostas às agressões LGBTfóbicas através da criação de um novo tipo 

penal? Para onde a Criminologia Crítica vem apontando em relação a tipificação de 

novas condutas?  

 

2.3 - Criminologia Crítica e LGBTfobia 

 De acordo com Clara Moura Masiero (2014, p. 109), através da emergência 

do Estado intervencionista (o qual rompe com o modelo de Estado liberal pré-crise 

                                                        
17

 De acordo com Rios (2009, p. 54, apud MASIERO, 2014, p. 25), discriminação é a materialização, 
no plano concreto das relações sociais, de atitudes diferenciadas relacionadas ao preconceito.  
18

 Destas, 52,5% correspondem a lesão corporal e 36,6% a maus tratos. 
19

 Uma das limitações deste trabalho, além dos dados subnotificados, é a escassez de pesquisas 
realizadas com maior precisão e detalhes. Além disso, em relação ao Relatório aludido, a não 
obrigatoriedade de envio de dados das Secretarias de Segurança Estaduais à União; a ausência nos 
Boletins de Ocorrência policiais de um campo específico que identifique a orientação sexual, a 
identidade de gênero ou a motivação homofóbica nos registros comprometem o resultado da 
pesquisa. 
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de 1929), consolidou-se um novo modelo de Estado: o Social de Direito. Em 

decorrência deste papel estatal, uma nova concepção do Direito, chamada de Direito 

Regulativo, também passou a existir. A partir desta ótica, espera-se que o Direito 

tenha realizações políticas. Assim, a regulação de problemas e conflitos sociais 

cotidianos deveriam ser a principal preocupação do Direito, de acordo com este viés. 

 O avalanche de novas normas penais permeia a política legislativa brasileira, 

sobretudo nos últimos trinta anos. O movimento de lei e ordem possuiu uma 

perceptível influência no Brasil. Desde a década de 80 até os dias atuais, no âmbito 

penal, foram aprovadas as leis de colarinho branco, de preconceito racial, de prisão 

temporária, dos crimes contra a ordem tributária, dos crimes contra a ordem 

econômica, do crime organizado, dos crimes ambientais, da lavagem de dinheiro, do 

transplante de órgãos, de tortura, o código de defesa do consumidor, o código de 

trânsito brasileiro etc. (MELLO, 2015, p. 68). 

 O clima de insegurança acrescido a uma postura que espera do Direito a 

resolução de males estruturais da sociedade é um terreno fértil para a aprovação de 

medidas recrudescedoras do sistema carcerário. Esta soma de fatores reforça a 

ideia de que os movimentos sociais devem contar irrestritamente com o Direito 

Penal. Pois, as demandas por segurança, à luz desta postura, deveriam perpassar 

necessariamente por este ramo do Direito. 

 É inegável que os dados sobre a violência LGBTfóbica (contra a vida, contra 

a integridade física, contra a liberdade sexual), sobretudo extraídos de uma 

sociedade inserida no contexto de uma cultura punitivista como a brasileira, induzem 

pensar no instrumento mais radical (Direito Penal) como alternativa destas pessoas 

e grupos vulneráveis. (CARVALHO, 2012, p. 206).  

 Porém, o que parece ser ignorado na discussão é que um dos princípios 

basilares do Direito Penal, a saber o da intervenção mínima (ou ultima ratio), limita a 

atuação estatal perante a tipificação de novas condutas.  

 Assim, apesar de o Direito Penal só dever ser utilizado se for um meio 

necessário para proteção de algum bem jurídico específico - pois geralmente há 

outras formas de atuação por outros ramos -, ele é evocado como se fosse capaz de 

sozinho resolver todas as mazelas sociais. Nesta ótica, o Direito Penal converte-se 

em prima ratio, tornando-se um instrumento repressivo e simbólico (BARATTA, 

2004, p. 180). 
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 Além do inchaço do aparato normativo, há de se ponderar a respeito das 

funções prometidas pelo ordenamento jurídico criminal. De acordo com Salo de 

Carvalho (2012), a Criminologia Crítica foi capaz de demonstrar que a 

criminalização, por si, não é capaz de reduzir as violências. Para além dessa 

incapacidade, o campo do direito não consegue se desvencilhar da seletividade 

penal. É  que a "lupa" incidente sobre as condutas relevantes para o Poder Público 

tende a incidir sempre sobre as mesmas pessoas: negros e negras, imigrantes, 

pessoas em situação de rua, manifestantes, LGBTs etc.  

 Ademais, na prática, a seletividade, acredita Vera de Andrade (2009) é  

operacionalizada pelo Direito Penal. Segundo a criminóloga-crítica, ao passo que há 

menos garantias constitucionais, mais cumpre-se a função instrumental da 

criminalização seletiva e da legitimação do sistema penal. 

 Isso contribui, de acordo com Andrade (2009), para uma ocultação dos efeitos 

da seletividade, já que, por haver um cumprimento ínfimo de garantismo e, em 

contrapartida, um cumprimento demasiado da seletividade, a segurança pública é 

confundida com a exclusão de indivíduos indesejados. Portanto, é nessa lógica que 

opera o sistema penal, pois a chamada "eficácia instrumental invertida" é regra e é 

mascarada por preceitos formais - tais quais a legalidade - no Estado Democrático 

de Direito.  

 Outrossim,  

O controle penal capitalista, que a dogmática se propõe a racionalizar, em 
nome dos Direitos Humanos e da segurança jurídica exigidos pelo Estado 
de Direito e o Direito penal liberal, é o mesmo controle que ela utiliza para 
operacionalizar e legitimar, mesmo que opere seletivamente e viole, 
sistematicamente, os Direitos Humanos, configurando um suporte 
importante na manutenção da desigual distribuição da riqueza e do poder. 
(ANDRADE, p. 180, 2009).                

                Nessa ótica, a relação do Direito Penal com os Direitos Humanos torna-se 

ambivalente. Pois, ao passo em que visa-se à proteção dos Direitos Humanos a 

partir da expansão do rol de condutas tipificáveis, há uma utilização de novos 

mecanismos que infringem outros Direitos Humanos não tutelados (MASIERO, 

2014, p. 118). Melhor explicando: com a expansão do sistema penal, há também 

mais espaço para as arbitrariedades do seletivismo do Estado, perpetuação das 

condições degradantes das prisões e um acirramento da discrepância da 

desigualdade material e de poder entre pessoas de diferentes condições sociais. 
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 Como depositar, então, as esperanças da redução de delitos tão 

diversificados, os quais exigem estratégias complexas e abstratas, em uma mesma 

resposta? A estrutura da criminalização não é capaz de comportar a diversidade da 

vida social e o nível de complexidade dos conflitos entre as pessoas, dada às 

respostas padronizadas e as quais priorizam o afastamento e neutralização das e 

dos indivíduos.  

 De mais a mais, trata-se de um problema estrutural que toma forma nas mais 

variadas instâncias. Sobre o assunto, de acordo com as pessoas LGBTs 

entrevistadas pelo Relatório "Pensando a Segurança Pública" (2016): "(...) vários 

consideraram que, mesmo se os crimes homofóbicos forem tipificados legalmente, o 

tratamento oferecido pelos policiais e guardas vai depender do profissional que 

atende, pois o preconceito e a discriminação não desaparecem somente com a letra 

da lei".  

 Mire-se, então, no exemplo da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), pois os 

pontos positivos dela devem nortear a resolução de conflitos que envolvem LGBTs.  

 As vantagens da Maria da Penha, aos olhos de Salo de Carvalho (2012, p. 

203), dizem respeito ao fato de que a lei reconheceu a multidisciplinariedade desse 

tipo de conflito, permitindo a criação de um sistema processual autônomo que não 

pode ser interpretado dentro das categorias ortodoxas da dogmática jurídica. Esses 

conflitos não conseguem ser classificados como apenas 'penais' ou 'civis'. Projetou-

se, então, um modelo inédito de solução de conflitos. 

 Os três eixos de intervenção da referida lei são: medidas criminais, para a 

punição do agressor; medidas de proteção da integridade física e dos direitos da 

mulher, voltadas ao agressor, e medidas assistenciais, para atendimento 

psicológico, jurídico e social às mulheres em situação de violência; e, o terceiro, 

medidas de prevenção e educação, as quais conferem estratégias para fazer cessar 

o ciclo de violência e da discriminação de gênero (PASINATO, 2010, p. 220, apud 

ACHUTTI, 2014, p. 127). 

 Reconhecidos os limites da atuação nos moldes do sistema punitivo vigente, 

há de se investigar quais as implicações do tratamento de conflitos LGBTfóficos 

pelas lentes restaurativas. Que tipo de erros devem ser evitados e como superar os 

principais percalços desta nova proposta? 
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3 -  UMA INTERSEÇÃO ENTRE JR E LGBTFOBIA 

Solução às vezes nenhuma 
Ou vês alguma saída 
Se não tem esperança sobra 
Quando tem ela pede comida 
Sofrida a boca esquece 
Do barulho do estômago aflito 
Que o bico seca sem água 
Que exige e consegue viver 
Que não quer mas precisa, de fome, 
Pensar rápido, roubar e correr 
 
Não era esse seu ofício 
Nem o que sonhava pra si 
Mas a fome não mede o porvir 
E exige na pança o peso 
Se ileso consegue fugir 
Não entende como passou 
Só sabe que precisava 
Não teme quase nada 
Suas asas que seguem inteiras 
Pairam na beira do perigo 
Não tem vício praticamente 
Não sente arrepio na vista 
Não tem quase medo de nada 
Mas teme ainda a polícia 

 

Karina Buhr 

 

3.1 - Aprendendo com os Juizados Especiais Criminais e a Lei Maria da Penha 

 Para Daniel Achutti (2014), o insucesso da Lei dos Juizados Especiais dividi-

se em três pontos, a saber: o déficit democrático nacional; a forte cultura jurídica 

legalista do Brasil; e a racionalidade penal iluminista. 

 O déficit mencionado, é apontado por Pastana (2009, p. 44, apud ACHUTTI, 

2014, p. 107) devido a um sistema eleitoral desproporcional e frágil, marcado por um 

ausente exercício de cidadania, pois a sociedade brasileira é movida pelo 

clientelismo e autoritarismo. O descontentamento popular com a democracia no país 

gera um sentimento de desconfiança nas cidadãs e cidadãos brasileiros com as 

instituições democráticas. 

 O segundo ponto, aponta Boaventura de Souza Santos (2008, p. 68-71, apud 

ACHUTTI, 2014, p. 107-108) possui relação com diferentes fatores, tais quais o 

protagonismo das e dos magistrados na resolução de conflitos, pois eles são 

enxergados como os únicos capazes de interpretar fidedignamente a lei; a 
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despersonalização sistêmica, visto que os erros cometidos parecem ser apenas 

problemas da lei, das outras instâncias, dos outros Poderes, das outras instituições, 

mas nunca das e dos operadores; o refúgio burocrático, a partir de uma preferência 

por tudo que é institucional e burocraticamente formatado; e o afastamento das e 

dos julgadores da realidade dos autos do processo. 

 Em relação ao último ponto, trata-se de certo apego a princípios da cultura 

jurídica dos séculos XVIII e XIX, os quais impedem a reformulação de pressupostos 

necessários para a "troca de lentes".  

 Nesta ótica, Pires (1999, apud ACHUTTI, p. 102) define que há alguns 

obstáculos a serem vencidos para que haja o abandono dessa racionalidade: é 

preciso começar a enxergar a mediação, reconciliação e compensação como meios 

adequados para resolução de delitos graves; deve-se abandonar a ideia de que a 

justiça significa repressão e que a proteção da sociedade advém de penas graves; a 

punição não deve ser vista como um "mal necessário"; as garantias constitucionais 

devem limitar do poder punitivo do Estado, mas não modificações significativas e 

potencialmente transformadoras. E, por fim, torna-se necessário enxergar que a 

punição não advém de uma necessidade, mas sim de um hábito. 

 Para Rosenblatt (2016, p. 122), um dos grandes riscos na implementação da 

JR - aplicada aos casos de LGBTfobia ou não - é a ampliação do poder punitivo 

estatal. Situações as quais não pertenciam ao sistema criminal tradicional poderão, 

caso essa prática seja utilizada de maneira desvirtuada, passar a sê-lo. 

 É que ainda haverá a possibilidade de direcionamento para o sistema criminal 

tradicional, caso, após as mediações, não haja acordo ou não haja cumprimento 

deste, conforme aponta o Projeto de Lei 7.006/2006. Ou seja, "infrações leves" 

podem receber punições que não existiriam caso a JR não fosse implementada.  

 É de salutar importância reconhecer que o sistema restaurativo não deve ser 

compreendido como um substituto do atual. Dessa maneira, haveria apenas uma 

renovação do que já é realizado. Em verdade, a JR merece ser encarada como um 

meio alternativo de resolução de conflitos, como um abandono do paradigma crime-

castigo. Ela muito menos deve ser utilizada como um mero apêndice da justiça 

retributiva (ACHUTTI, 2014, p. 177), aplicada sumariamente a uma "clientela" 

incomum. 
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 Além disso, a mecânica restaurativa não pode significar uma renovação do 

sistema de justiça retributiva. Com este objetivo, torna-se imprescindível analisar 

algumas experiências passadas. 

 Por exemplo, a Lei 9.099/95 representou uma possibilidade, à primeira vista, 

alternativa ao inflexível sistema penal. Contudo, foi visto que, dada a uma 

implementação precária, os princípios da oralidade, informalidade, celeridade e 

economia processual (art. 62 da lei 9.099/95), os quais visavam a remover barreiras 

entre o cidadão e o sistema de justiça, ficaram sujeitos à manipulação das e dos 

julgadores. (TEIXEIRA, JESUS e MATSUDA, 2010, p. 38).  

 Como consequência, os referidos princípios são utilizados cotidianamente 

para pressionar as partes a firmarem um acordo prematuro, através da conciliação, 

não permitindo diálogo entre as pessoas envolvidas. Ou então, geram um 

constrangimento legal, pois, se não se aceita a oferta da transação, o autor do fato 

pode responder por um processo criminal e, ao final, ser condenado. (ACHUTTI, 

2014, p. 135). Neste último caso, a vítima ainda assume um papel de coadjuvante, já 

que o titular da ação é o Ministério Público. 

 É por isso que afirma Marília de Mello (2015, p. 184) que inexistiu uma 

preparação eficaz dos juízes, promotores ou conciliadores para assumir os papéis 

decisivos na concretização dos objetivos esboçados para os juizados. 

 Ademais, a citada lei representa um mecanismo de controle para uma 

determinada parcela da população que, até então, nem chagava a ser vulnerável ao 

sistema criminal (MELLO, 2015, p. 65). Isto posto, é inegável reconhecer uma 

ampliação do poder punitivo do Estado sobre as condutas de menor potencial 

ofensivo, sem uma necessária satisfação das e dos ofendidos.20 

 Sobre essa "flexibilização" do sistema penal através de possibilidades 

alternativas e "mais brandas", Mello (2015, p. 70-71) menciona que "para combater a 

criminalidade, aos poucos se "percebe" que esse fenômeno não diminui, então se 

"flexibiliza" o rigor do sistema penal em nome dos princípios garantidores do Direito 

Penal constitucional". Nesta toada, logo volta-se à repressão máxima por meio de 

políticas criminais de encarceramento, e assim por diante, em um constante ir-e-vir 

(PINTO, 2002, p. 187, apud MELLO, 2015, p. 71). 

                                                        
20

 Achutti (2014, p. 99) afirma que, de acordo com dados do Ministério da Justiça em 2009, 
aproximadamente 670.000 pessoas cumpriam penas ou medidas alternativas. Já o número de 
pessoas em contato com o sistema legal de controle do crime alcança a cifra de 1.220.000. 
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 Outrossim, a participação das e dos ofendidos resta limitada, já que a 

preocupação com a rapidez das etapas do processo inibem a possibilidade de 

manifestação e, consequentemente, reduzem a satisfação das vítimas (TEIXEIRA, 

JESUS e MATSUDA, 2010, P. 38). Na maioria dos casos, não há dúvidas quanto a 

ocorrência de revitimização. 

 Neste ponto, cabe novamente reportar-se à Lei 11.343/06. Em pesquisa 

promovida pelo IBCCRIM (2010) referente a experiências concernentes às leis 

9.099/95 e a Lei Maria da Penha, demonstrou-se que as principais preocupações 

das vítimas em casos de violência doméstica, em realidade, eram a de reparação 

(material e moral), proteção estatal e resolução do conflito. Percebe-se que o 

encarceramento não estava entre os principais anseios das mulheres em situação 

de violência.  

 Contudo, ao impossibilitar a conciliação, a transação, a suspensão 

condicional do processo e as penas alternativas, o que se vê é a aplicação invariável 

da pena de reclusão21. Logo, nota-se que as vontades de muitas mulheres são 

tolhidas e ditadas pelo Poder Judiciário, caso ainda reste alguma coragem em 

denunciar. Está-se diante, mais uma vez, da vitimização secundária. 

 Na visão de Karam (2006, p. 6, apud ACHUTTI, 2014. p. 129), a lei também 

implicou na intensificação do mito do Direito Penal e na legitimação de uma maior 

atuação deste. Ou seja, houve, mais uma vez, ampliação do poder punitivo estatal, 

sem necessariamente atacar um problema estrutural de maneira efetiva. 

 As ponderações acerca do Projeto de Lei 7.006/2006 inicialmente apontadas 

também merecem ser rememoradas. O exacerbado controle das e dos magistrados 

e do Ministério Público sobre a possibilidade de encaminhamento, a possibilidade de 

envio de apenas crimes de menor potencial ofensivo e a linguagem semelhante à 

utilizada pelo Direito vigente demonstram uma séria necessidade de reformulação 

do projeto.  

 

 

 

                                                        
21

 Muito embora as Medidas Protetivas sejam aplicadas cumulativamente, porém em autos apartados, 
já que a natureza das medidas é a cível. 
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3.2 - Uma nova experiência de JR 

 O "Hate Crimes Project" - HCP (Projeto dos Crimes de Ódio) é um centro de 

práticas restaurativas londrino que lida com crimes/incidentes de ódio definidos pela 

Association of Chief Police Officers - ACPO (Associação dos Chefes de Polícia) e 

que foi o locus de pesquisa de Mark Austin Walters. O centro possui como objetivos: 

usar diálogo inclusivo para explorar os efeitos que os conflitos interpessoais têm na 

vida dos direta e indiretamente afetados; investigar problemas ligados a preconceito 

que são o coração do conflito; e encontrar uma resolução aceitável para todos ou 

para a maioria (WALTERS, 2014).  

 Walters pesquisa e estuda a interseção entre JR com crimes de ódio. Ele 

acredita que são em casos caracterizados como "conflitos de nível baixo" que a JR 

pode ser melhor trabalhada para propiciar uma mudança no comportamento dos 

ofensores. Na visão dele, o diálogo inclusivo pode ajudar a perceber não apenas o 

impacto que o discurso de ódio possui em um indivíduo, mas também em notar os 

efeitos que esse tipo de linguagem tem em outros membros da comunidade 

(WALTERS, 2014). 

 Em sua pesquisa de campo no HCP de duração de 18 meses, notou que o 

centro não buscou etiquetar as partes entre "ofensores" e "vítimas", o que apesar de 

contrariar um princípio básico de assunção de culpa, percebia-se que, na prática, 

muitos participantes se recusavam a reconhecer parcela de culpa e recorriam ao 

sistema criminal de justiça tradicional (além de que, em muitas situações, ambas as 

partes possuíam parcela significante de responsabilidade).  

 Este é um dos exemplos de como a JR guarda uma certa plasticidade em 

suas configurações, o que pode ser extremamente vantajoso na busca por soluções 

mais criativas. 

 Os dados da pesquisa de Walters (2014) também apontaram que, em muitos 

conflitos, a agressão era motivada por mais de um tipo de preconceito. É o caso da 

vítima que, além de homossexual, é portadora de HIV, é pessoa com deficiência e é 

negra. As ofensas e agressões cometidas contra ele referiam-se majoritariamente à 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS.  

 Já em outro caso, a vítima era um homossexual e, durante as mediações, se 

percebeu que as intimidações se davam também em razão da mocidade do rapaz. 

Esta última vítima também demonstrou ser preconceituosa contra pessoas do Caribe 
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em suas falas. Em que momento da justiça retributiva tantas nuances poderiam ser 

contempladas e tencionadas? A mediação neste último caso foi avaliada pelos 

participantes como bem sucedida e conseguiu com que os preconceitos de ambas 

as partes surgissem abertamente. 

 Em entrevista às diversas vítimas da pesquisa (WALTERS, 2014), estas 

informaram que o que as ajudou a reparar os danos foi falar sobre eles, a garantia 

de poder desistir a qualquer momento da mediação, o interesse e dedicação das e 

dos mediadores e as expressões não-verbais de arrependimento (apertos de mão, 

uma mão no ombro ou qualquer outro indicativo que representasse a vontade de 

recriar o relacionamento danificado). 

 Além de tudo, com objetivo de que haja uma efetiva responsabilização, a via 

restaurativa mostra-se uma estratégia vantajosa quanto à matéria probatória. A 

experiência em outros países que criminalizam os crimes de ódio, utilizando na lei 

expressões como "por causa de" ou "por razão de", aponta que há sobrecarga 

probatória, pois precisa-se provar inequivocamente que a agressão possuía um 

vontade de subjugar que era motivada pela identidade da vítima (WALTERS, 2014).  

 Nestes lugares onde se criminaliza a LGBTfobia, na maioria dos casos, as 

pessoas que agridem LGBTs continuam não sendo desafiadas em nenhum sentido, 

devido a este altíssimo ônus probatório que implica no não prosseguimento da ação 

penal (WALTERS, 2014). 

 Outra vantagem da JR é poder lidar com as diferentes nuances do conflito. 

Walters (2014) exemplifica com um caso em que um vizinho gay, o qual escutava 

música muito alta frequentemente, discute com sua vizinha incomodada pelo som. A 

discussão evolui até o ponto em que a vizinha profere xingamentos homofóbicos e o 

ameaça de violência física, caso ele não desligue a música.  

 Enxergar esta situação apenas como um crime de ódio é reduzir o conflito a 

uma lógica simplista, mecanismo adotado pelo Direito Penal. Este último exemplo 

acima representa uma situação que desafiaria os moldes tradicionais da justiça 

(WALTERS, 2014). Como conceber que os vizinhos, em seu próprio tempo, tentem 

estabelecer um acordo, mas que também haja uma responsabilização de ambos os 

lados? 

 Para o Mark (2015), os objetivos da JR nas agressões conectadas ao 

preconceito deverão ser: explorar o que aconteceu e as motivações de cunho 

preconceituoso; considerar como a disputa afetou a vida das e dos participantes; 



 35 

problematizar questões de preconceito que podem ser o ponto central do conflito; e 

eleger uma resolução aceitável para todas e todos ou para a maioria. Os deveres de 

cada parte podem incluir pedido de desculpas, promessa de cessar alguma atitude 

(incluindo discurso de ódio) e, em algumas vezes, estabelecimento de acordo, a fim 

de evitar uma comunicação belicosa. 

 A mediação para esses casos deve tratar tanto dos impactos diretos do 

preconceito contra a vítima quanto como esta se sente sendo catalogada como 

"diferente". Os estereótipos negativos que parcialmente motivam as expressões de 

ódio tendem a se dispersar a partir do momento em que os participantes 

reconhecem a humanidade do outro e também o sofrimento causado pelo ato 

(WALTERS, 2014).  

 Ademais, a mediação deve considerar relacionamentos prévios entre as 

partes através de um processo dialógico facilitado, a fim de ajudar a resolver a 

questão e permitir a resolução do problema, retornando a um estado físico e 

psicológico saudável (WALTERS e HOYLE, 2010). 

 No entanto, reconhece-se que o papel da JR tem muito menos a ver com uma 

reeducação geral e um impacto significante na visão de mundo do ofensor, e mais 

com a reparação de danos, a prevenção de vitimização secundária, a possibilidade 

de empoderamento do ofendido e a cessão da violência (WALTERS e HOYLE, 

2011, p. 18). Não se trata de desacreditar nessa prática, mas de enxergar os limites 

propostos por esse caminho alternativo e reconhecer que ele não é um fim em si 

próprio.  

 

3.3 - Superando os obstáculos  

 Em relação aos pontos suscitados por Achutti quanto ao insucesso dos 

Juizados Especiais, a grande esperança é apostar em uma reforma do ensino 

jurídico no país. Devem ser ofertadas nos cursos de Direito matérias referentes aos 

métodos alternativos de resolução de conflitos, além de as ligadas à Psicologia, à 

Antropologia, ao Serviço Social e à Filosofia e Criminologia Crítica. Isso possibilitará 

com que as e os estudantes compreendam os conflitos de maneira holística e 

superem o a relação iluminista de crime-castigo.  
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 Neste sentido, aponta Santos (2008, p. 71, apud ACHUTTI, 2014, p. 109) que 

é necessário revolucionar as faculdades de direito, com o objetivo de haver uma 

substituição do atual modelo técnico-burocrático pelo técnico-democrático.  

 Também na visão de Santos (2008, p. 71, apud ACHUTTI, 2014, p. 109), os 

professores precisam ser melhor capacitados para lidar com os problemas 

contemporâneos, não devendo se esconder atrás de códigos e Leis, mas encarando 

as situações como reais, com pessoas de carne e osso. Para ele, as escolas de 

magistratura, de advocacia e do Ministério Público não podem repetir os mesmos 

equívocos das faculdades de direito. Não se pode oferecer uma formação que é 

para a vida toda, nem muito menos um conhecimento que não seja interdisciplinar. 

  Ademais, deve se exigir um contato maior entre as e os alunos com a 

verdadeira clientela do sistema de justiça criminal. Muitas universidades já contam 

com a incorporação de instituições como a Defensoria Pública ou núcleos de 

assessoria jurídica populares em suas estruturas e facilitam essa interação. 

 Com efeito, a pesquisa em JR deve ser fomentada nacionalmente. A partir 

disso, as práticas restaurativas vigentes e futuras poderão ser melhor avaliadas. 

Coadunando com esta ideia, Rosenblatt (2016, p. 117) leciona: 

Por outro lado, assim como os estudiosos da justiça restaurativa devem ser 
desafiados a compreender os entraves práticos que circundam a 
operacionalização dos ideais restaurativos - isto é, devem ser levados a 
compreender a necessidade de adaptação do discurso restaurativo às 
possibilidades práticas (HANNEM, 203) -, aqueles que praticam a Justiça 
Restaurativa precisam ser confrontados com a possibilidade de estarem 
prestando um serviço pouco ou nada restaurativo. Daí decorrem a 
importância da utilização de métodos de pesquisa na coleta e análise de 
dados empíricos, bem como a necessidade de elaboração de instrumentos 
capazes de avaliar os programas que funcionam, hoje, sob o rótulo de 

Justiça Restaurativa.  

 Essas pesquisas facilitarão o aprimoramento e denunciarão os reparos que 

devem ser realizados nos modelos implantados.  

 Compreendendo que a população LGBT não buscará apoio institucional caso 

não encontre um verdadeiro acolhimento às suas demandas, a proteção dessas 

pessoas envolve a articulação de diferentes agentes, inclusive os policiais que 

registrarão os seus relatos.  

 Walters afirma que as práticas restaurativas devem estar acompanhadas de 

uma boa integração entre mediadores, policiais e participantes. (2014). No Brasil, 

algumas iniciativas demonstram que uma saudável interação entre a população 
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LGBT e os policias é possível. É o exemplo da Delegacia de João Pessoa, 

especializada em crimes LGBTfóbicos, a qual teve uma ótima avaliação por parte da 

comunidade LGBT entrevistada no Relatório Pensando a Segurança Pública (2016, 

p. 20); e a atuação do grupo GRETTA (Grupo de Resistência de Travestis e 

Transexuais da Amazônia), o qual cumpre papel importante na conscientização e 

orientação de conduta dos policias na abordagem de homossexuais e transgêneros.  

 Para melhorar a relação entre o público LGBT e os policiais, o relatório 

Pensando a Segurança Pública (2016, p. 31) listou diversos pontos que deveriam 

ser seguidos, a saber: criar normas e protocolos operacionais de âmbito nacional 

que orientem a atuação policial e os órgãos de segurança pública, através de 

Portarias e documentos Instrucionais específicos que padronizem a atuação dos 

policiais na abordagem de rua e no atendimento das delegacias; aprofundar a 

temática LGBT na formação dos agentes recém-ingressados, discutindo de forma 

detalhada; qualificar periodicamente os policiais e guardas já inseridos. 

 O relatório também afirma ser necessário: abordar o conhecimento teórico e 

metodológico sobre gênero e diversidade sexual com estudos de casos, uso de 

diferentes mídias e meios interativos e discussões em grupo; acolher e compreender 

a realidade dos policiais e guardas, tomando como ponto de partida os valores 

tradicionais e religiosos destes; dar atenção especial aos agentes responsáveis pelo 

atendimento ao público, pois eles precisam ter uma compreensão mais aprofundada 

e devem respeitar a narrativa das vítimas nos registros de ocorrência; trabalhar na 

formação dos agentes de segurança pública a questão do respeito ao nome social; 

padronizar nacionalmente um modelo de registros de ocorrência policial, 

possibilitando que a LGBTfobia tenha visibilidade, como já ocorre no Rio de Janeiro. 

 Por fim, estatísticas oficiais em âmbito nacional devem ser geradas; a 

aproximação dos policiais com os movimentos LGBTs deve ser promovida; parcerias 

com outros serviços e Secretarias precisam ser estabelecidas; a divulgação dos 

serviços especializados tem que ser incentivada; a atenção à saúde mental aos 

policiais LGBTs precisa ser oferecida; e uma rede de informações que acompanhe 

todo o fluxo que vai da notificação até a resolução dos casos no âmbito judicial 

necessita ser estabelecida. Sobre este último aspecto, há mais um indício de que a 

JR pode ser uma ferramenta muito útil à população LGBT. 

 Havendo a possibilidade de tratamento da LGBTfobia através da JR, conflitos 

que envolvem preconceitos exporão diversos valores sociais de cunho machista, 
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misógino, racista, classista, capacitista ou LGBTfóbico. Assim, ainda que novos 

conflitos perpassem por uma via institucional e estatal, há uma grande importância 

em identificar e nomear violações que são, por vezes, subestimadas nas 

delegacias22. 

 Os conflitos de nível baixo apontados por Walters podem indicar problemas 

estruturais muito sérios. É o que ocorreu quando houve a criação dos Juizados 

Especiais Criminais. Neles, quando os conflitos de gênero ainda eram abarcados por 

esta lei, situações estruturais de violência doméstica passaram a ser expostas. 

Dessa forma, é inegável reconhecer a visibilidade trazida ao problema social da 

violência contra mulher (ACHUTTI, 2014, p. 121). 

 Walters ainda segue afirmando que os danos devastadores dos conflitos de 

nível baixo permanecem ignorados pelo Estado e, em certo nível, pela criminologia. 

Ele afirma que ampliar o debate acadêmico e do discurso do crime de ódio para os 

casos de "gravidade baixa" é essencial para investigar incidentes motivados por 

preconceitos (2014). 

 Reconhecer que as agressões motivadas por preconceitos podem aparecer 

de diferentes maneiras (mais sutis x mais agressivas; fortemente influenciada por 

uma identidade x influenciada por mais de uma identidade; de maneira direta x por 

vias indiretas etc.) é um passo muito importante.  

 As diversas relações que raça, identidade/orientação sexual, gênero, classe e 

outras identidades guardam entre si merecem um aprofundamento 23 24 . Pois, 

compreendê-las significa não só poder capacitar bem os mediadores para que 

possibilitem acordos mais certeiros entre as partes, mas também explorar o 

                                                        
22

 "O caso típico é o de alguém identificado como integrante dessa população (LGBT) que recorra ao 
atendimento numa delegacia e seja preterido em função da visão dos agentes de que existam outros 
casos considerados mais sérios" de acordo com o Relatório Pensando a Segurança Pública (2016). 
23

 Na pesquisa anteriormente elencada da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência (2016), 
aponta-se que pretos e pardos são 39,9% das vítimas (brancos são 27,5%), amarelos e indígenas 
juntos são 0,6%. 
24

 A aberrante decisão que garantiu a pena de censura ao magistrado no caso do jogador Richarlyson 
pode ser, mais uma vez, aludida. Em outro fragmento, o juiz imprime e relaciona preconceitos de 
diferentes ordens: "O que não se pode entender é que a Associação de Gays da Bahia e alguns 
colunistas (se é que realmente se pronunciaram neste sentido) teimem em projetar para os 
gramados, atletas homossexuais. Ora, bolas, se a moda pega, logo teremos o “SISTEMA DE 
COTAS”, forçando o acesso de tantos por agremiação... E não se diga que essa abertura será de 
idêntica proporção ao que se deu quando os negros passaram a compor as equipes. Nada menos 
exato. Também o negro, se homossexual, deve evitar fazer parte de equipes futebolísticas de 
héteros. Mas o negro desvelou-se (e em várias atividades) importantíssimo para a história do Brasil: o 
mais completo atacante, jamais visto, chama-se EDSON ARANTES DO NASCIMENTO e é negro." 
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potencial vantajoso e plástico da JR através de soluções criativas e 

interdisciplinares.  

 A responsabilidade por cobrar uma implementação efetiva de práticas 

restaurativas no Brasil é grande. Se os resultados levantados por Walters no HCP 

(Anexo 1) forem capazes de ser verificados no Brasil, este país precisa 

urgentemente de novas lentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do construído, há de se reconhecer o potencial transformador da JR. 

Utilizar um modelo de justiça capaz de escutar as vítimas e fazê-las se sentirem 

compreendidas e respeitadas em suas necessidades é um grande atrativo. Aliado a 

este proveito, a possibilidade de efetivamente responsabilizar indivíduos, 

possibilitando que estes e a comunidade possuam um papel decisivo na reparação 

faz com que se queira abandonar completamente o sistema criminal vigente. 

 Contudo, a chegada quase que imposta verticalmente pelo CNJ através da 

Resolução 225 pode comprometer a potencialidade da JR, já que agentes 

acostumados a seguir cegamente regras rígidas do Direito é quem definirão como se 

regerá a operacionalização. 

 Outrossim, tal como prevê o Projeto de Lei 7.006, a concentração de poderes 

nas figuras do magistrado, da acusação e dos delegados não é uma adaptação à 

realidade brasileira, mas um desvirtuamento total do seu uso. Ou, nas palavras de 

Pallamolla (2009), uma colonização da JR pelo sistema vigente. 

 À parte dos problemas da implementação da JR no país, esta via mostra-se 

extremamente interessante aos conflitos LGBTfóbicos. Fatores como a proximidade 

entre vítima e agressor, a grande incidência de conflitos caracterizados como leves 

que ocorrem na casa das vítimas, a eficácia invertida que é regra no Direito Penal e 

a vitimização secundária nos levam a querer apostar em diferentes estratégias como 

a JR. 

 Para se pensar em uma interseção entre os dois temas, há de se espelhar na 

experiência dos Juizados Especiais Criminais. Problemas como expansão do 

controle punitivo, observância inconsequente da celeridade e da economia 

processual e despreparo dos agentes ligados aos Juizados refletiram diretamente no 

insucesso desta prática. 

 A Lei Maria da Penha também é um exemplo que permite concluir que a 

resolução de conflitos interpessoais deve ser dada de maneira interdisciplinar. As 

medidas protetivas, por fim, comprovam que nem sempre a melhor estratégia se dá 

pela via penal. 

 Por seu turno, a experiência inglesa pode ser apontada como um grande 

incentivo para se apostar nesta ideia. Os grandes índices de satisfação e a 
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superação de clássicos problemas do Direito Penal - tais quais o alto ônus 

probatório, a revitimização e o agravamento dos problemas dada às restritas 

possibilidades de solução -, são robustos atrativos da adoção das mediações 

restaurativas. 

 Com fulcro de superar tais óbices a um transformador uso da JR e motivando-

se com o caso inglês, deve-se partir para a resolução de alguns entraves. Nesta 

ótica, a reforma do ensino jurídico brasileiro (de faculdades às escolas de 

magistratura, de advocacia e do Ministério Público) deve ser imediata. Já um 

incentivo à pesquisa sobre JR permitirá que acadêmicas e acadêmicos ajam como 

verdadeiros fiscais das práticas restaurativas. 

 Por fim, cumpre salientar que a integração entre a população LGBT e as 

delegacias pode ser melhorada independentemente de qualquer implementação de 

JR. No entanto, não há duvidas de que o verdadeiro efeito restaurativo só existirá a 

partir de uma boa sincronia entre os movimentos sociais e os agentes da segurança 

pública.
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ANEXOS 
 

 
(Tradução: Impacto da mediação comunitária nas queixas das vítimas de sentimentos de raiva, 
ansiedade e medo; None indicated - Não indicado; No change - Sem mudanças; Decreased - 
Diminuiu). 


