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RESUMO: O presente estudo analisa o estado atual do sistema criminal brasileiro e estuda o surgimento da 

Justiça Restaurativa como um novo paradigma que se habilita a promover o que Thomas Kuhn denomina em sua  

obra “revolução científica”.  
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* * * 

 

1. Introdução. 

Em um interessante ensaio
1
, Nigel Stobbs defende a tese segundo a qual o Direito 

opera dentro de um modelo paradigmático conforme a definição de Kuhn
2
. O autor afirma 

que podem ser concebidos, no que se refere ao procedimento de resoluções de conflitos 

judiciais, tanto um paradigma adversarial quanto um paradigma terapêutico (ou pós-

adversarial), e que os sistemas jurídicos de países filiadas à tradição da common law exibem 

muitas características de mudança de um paradigma adversarial para um paradigma 

terapêutico
3
. 

                                                           
* Mestre; Professor da Faculdade Baiana de Direito, e da Faculdade Batista Brasileira; Assessor para assuntos 

jurídicos da Reitoria da UFBA. 
1
 STOBBS, Nigel. The Nature of Juristic Paradigms Exploring the Theoretical and Conceptual Relationship 

Between Adversarialism and Therapeutic Jurisprudence. In: Washington University Jurisprudence Review, Vol. 

4, 2011, pp. 97-149. 
2
 KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. Trad.: Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira.10ª ed. 

São Paulo: Perspectiva, 2011. 
3
 O autor explica que a base do paradigma terapêutico enfatiza o encontro de soluções possíveis (workable) em 

vez de resoluções judiciais (adjudicações) controladas por procedimentos nos quais as partes são 

supervisionadas por um juiz não-intervencionista (base do sistema adversarial). Nestes termos, tratar-se-ia de um 

modelo jurídico paradigmaticamente distinto do status quo.  
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 Stobbs acredita ser essencial para os pesquisadores e operadores do Direito 

entenderem a natureza das mudanças paradigmáticas, particularmente quando estas mudanças 

se aplicam aos modelos e concepções do Direito e do seu modus operandi
4
.  

A principal característica da mudança de paradigma como descrita por Kuhn é a 

manutenção dos conhecimento advindo do paradigma em crise compatível com a natureza do 

novo paradigma
5
; nestes termos, para Stobbs, a mudança para um paradigma terapêutico não 

implicaria o descarte dos princípios e procedimentos adversariais
6
; tampouco exigiria uma 

explicação original e substancialmente distinta deste paradigma para todos os fatos, 

instituições e relações jurídicas.  

Também no Brasil é possível se falar em crises paradigmáticas no Direito – e o 

presente estudo tratará do estado atual da transição de um paradigma de sistema criminal 

retributivo para um paradigma fundado nos ditames da Justiça Restaurativa. 

É fato notório que a obra de Thomas Kuhn não se refere especificamente ao Direito e 

em nenhum momento ele sugere aplicabilidade de suas observações ao campo jurídico; 

contudo, apesar de o mesmo se referir em seus escritos à “ciência”, este vocábulo e seus 

sinônimos poderão ser entendidos como referentes ao Direito para os fins do presente estudo. 

 

2. O paradigma da Justiça Retributiva no sistema criminal. 

Fundado em ditames de uma Justiça essencialmente retributiva, que atribui à sanção as 

funções de punir e expiar, o sistema criminal brasileiro frustra a sociedade por ser ineficiente, 

do ponto de vista preventivo, incapaz de atingir as finalidades para as quais foi concebido
7
 e 

marcado pela falência de suas instituições. A crise do sistema é fato notório e motivo de 

extenso comentário da doutrina.  

 O tratamento empregado pela legislação penal e processual penal brasileira à 

criminalidade é flagrantemente anacrônico; é oriundo de codificações decretadas há setenta 

anos, e que não mais se adéquam ao moderno contexto da justificação e compreensão do 

                                                           
4
 Para Stobbs é preciso considerar que implicações de uma tal mudança seriam percebidas nas futuras reformas 

do Direito, nas instituições legais, na prática e na educação jurídica, assim como na política do Direito em um 

sentido amplo. No caso específico dos paradigmas adversarial e terapêutico, o malogro na compreensão de tais 

implicações prejudicaria a prática jurídica e a reforma dos tribunais (STOBBS, Op. cit. pp. 98-101). 
5
 Um novo paradigma deve reter virtualmente toda a capacidade do paradigma substituído de resolver os 

problemas quantitativos de determinada disciplina – é o poder explanatório e qualitativo que o paradigma 

anterior perde em favor do segundo. 
6
 O autor esclarece que a mudança de paradigma no sentido de Kuhn propõe não o abandono de todo o 

conhecimento cumulativo obtido no funcionamento pré-revolucionário da disciplina, mas apenas a mudança na 

visão do papel dos tribunais em relação a uma visão de mundo social e politicamente mais abrangente. 
7
 A pena não tem ressocializa o infrator, mas o estigmatiza e familiariza com o meio criminoso; não beneficia a 

vítima, que resta abandonada no curso do processo criminal; tampouco protege a sociedade, porque não 

consegue protegê-la prevenindo a reincidência. 
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fenômeno criminal, bem como à discussão acerca das finalidades da pena. Teorias como a do 

Abolicionismo Penal
8
, da aplicação da mediação penal

9
, e da Justiça Restaurativa, esta última 

aqui analisada, são exemplos de pensamentos modernos que tencionam modificar
10

 tanto o 

Direito Penal, como o Processual Penal, orientando-os a perspectivas diversas das velhas 

concepções retributivas. 

A privação de liberdade, hoje prevista para a grande maioria dos crimes do Código 

Penal, parece não cumprir sua função de punir para expiar e prevenir. Tal modelo se mostra 

ineficaz, porque contribui para a corrupção do preso (humilhando-o, destratando-o, violando 

suas garantias fundamentais), além de estimular a reincidência, ao invés de resgatar o 

indivíduo de volta à civilidade.  Tais fatos são facilmente verificáveis ao se pensar na notória 

atividade de recrutamento que os traficantes de drogas encarcerados no Rio de Janeiro e em 

São Paulo realizam nas cadeias, captando criminosos de baixa periculosidade (como aqueles 

que cometeram, pela primeira vez, por exemplo, um furto) para o crime organizado.  

Para além de diversos problemas advindos da atuação administração da Justiça 

criminal e da forma como o sistema retributivo aborda a criminalidade, é possível observar 

que o principal fato social que ameaça a aceitação do modus operandi do sistema criminal é a 

sua incapacidade de tratar adequadamente a vítima. 

Mesmo figurando como principal afetada pelo crime, a vítima encontra-se totalmente 

marginalizada no processo penal, não lhe sendo dispensada atenção ou a ela atribuída 

qualquer relevância. Seu testemunho é considerado parcial, sua participação no processo é 

quase nula, em especial nas ações penais públicas, e, se ela manifestar interesse em assistir ao 

                                                           
8
 Para contextualizar o Abolicionismo Penal nos debates criminológicos, v. PALLAMOLLA, Raffaella da 

Porciunculla. Justiça Restaurativa: da teoria à prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009, p. 37-45. 
9
 Interessante estudo acerca da mediação como forma de concretização dos princípios constitucionais é o de 

autoria de Carla Zamith Boin Aguiar, no qual estabelece uma correlação direta entre a utilização dos preceitos de 

Justiça Restaurativa e de Mediação Penal e a realização de direitos fundamentais e das garantias processuais 

constitucionais (AGUIAR, Carla Zamith Boin. Mediação e Justiça Restaurativa - a humanização do sistema 

processual como forma de realização dos princípios constitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2009 p. 94-108 e 

p. 122-127). 
10

 Nem sempre para melhor; uma concepção do fenômeno penal aparentemente incondizente com o projeto da 

Modernidade é a defendida pelo professor alemão Günther Jakobs, que promove o “Direito Penal do Inimigo”; o 

autor realiza uma releitura da obra de teóricos como Hobbes, Rousseau, Fichte e Kant para fundamentar a 

exclusão das garantias civis de uma classe de indivíduos segregados, pois enquadrados como inimigos ou 

delinquentes, a exemplo do terrorista convicto; estes mereceriam tratamento de exceção pelo Estado de Direito 

por sua constante violação ao pacto social e sua vontade esclarecida constantemente dirigida ao caos, enquanto 

os cidadãos não-inimigos teriam direito a suas garantias (v. JAKOBS, Günther. Direito Penal do Cidadão e 

Direito Penal do Inimigo. In: MOREIRA, Luiz; DE OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Direito Penal do Inimigo. 

Tradução de Gercélia Batista de Oliveira Mendes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008). Tal teoria parece ser 

incompatível com as recentes conquistas republicanas, sobretudo, em um país em que a Democracia foi, a muito 

custo, restaurada e as garantias civis tardiamente consolidadas.  
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julgamento, será forçada a reviver os momentos do crime no curso do processo penal, 

possivelmente gerando uma situação traumática.  

No decorrer da persecução criminal retributiva, a vítima importa no início da ação 

penal, apenas; passada esta fase, torna-se um mero personagem de uma narrativa inserta em 

um processo criminal objetizado e dominado pela técnica jurídica: um nome ou número nos 

autos do processo.  A própria dogmática jurídico-penal se encarregou, com a evolução das 

ciências criminais, de contribuir para o esquecimento da vítima – tal se deu com a objetivação 

do bem jurídico, que resumiu e consubstanciou a infração criminal na ofensa a um valor ou 

bem protegido pela sociedade; ou seja, o delito tornou-se algo próximo à situação de um 

criminoso que, ao cometer um homicídio, ofendesse um valor material abstrato e não a um 

indivíduo específico, sujeito de direito (filho, irmão, alguém “de carne e osso”).  

Não é, pois, infundada a denúncia do abandono da vítima no processo: sua versão dos 

fatos é tida como parcial, o processo criminal falha, não raro, na reparação do dano causado 

pelo infrator; e, quando é forçada a participar do processo, é frequente que, a depender da 

espécie de crime, se desassistida psicologicamente, a vítima sofra, ainda mais, com a 

reconstituição do momento em que foi agredida, tornando-a duplamente lesada. 

Eis, portanto, a crise do sistema criminal brasileiro, a mesma crise pela qual passou os 

Estados Unidos nas décadas de 60 e 70 do século passado
11

: em face da percepção da 

ineficácia ressocializadora da pena privativa de liberdade, surgiu a necessidade de utilização 

de penas alternativas e de alterar a forma de abordagem das condutas definidas como crime. 

Assim surgiram os movimentos abolicionistas e vitimológicos, que chamavam a atenção para 

o afastamento da vítima na resolução de conflitos e a sua desproteção no sistema de direitos, 

fazendo ressurgir as práticas restaurativas. 

A crise enfrentada pelo paradigma retributivo é a sua incapacidade de tratar 

adequadamente a vítima, principal afetada pela ocorrência do crime; um novo modelo de 

sistema criminal que privilegie a reparação do mal causado à vítima pode se provar tanto uma 

forma de corrigir uma omissão grave no atual sistema criminal, quanto desenvolver uma 

possivelmente eficaz forma de ressocializar o criminoso sem apená-lo com pena privativa de 

liberdade. 

 

3. O paradigma da Justiça Restaurativa no sistema criminal. 

                                                           
11

 PALLAMOLLA, Op. cit., pp. 25-26. 
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A Justiça Restaurativa confronta-se com o contexto acima referido ao oferecer uma 

alternativa voluntária e conciliatória entre autor do delito e vítima
12

, concepção radicalmente 

diferente da punição vingativa institucionalizada pela pena, em especial pela ineficaz pena de 

privação de liberdade. No procedimento restaurativo, todas as partes envolvidas no conflito 

juntam-se para resolvê-lo conjuntamente, bem como tratar de suas implicações futuras. Sua 

principal ferramenta é a mediação penal
13

, desde que procedida segundo os princípios 

restaurativos. 

As possibilidades abertas pela prática mediadora são imensas, uma vez que esta 

propõe a assunção de uma ética direcionada ao cuidado
14

, assim como o reconhecimento da 

autonomia dos mediados, resguardando o equilíbrio de poder e promovendo sua legitimação 

como sujeitos de direitos e obrigações. Possibilita, portanto, o empoderamento das pessoas 

envolvidas, propiciando a assunção compartilhada de responsabilidade pela construção de 

eventual acordo.  

Logicamente, o procedimento restaurativo pode ser cancelado, a qualquer momento, 

pela vontade das partes; se uma delas retirar seu consentimento, terá início a persecução 

criminal tradicional
15

 (para a qual as informações constantes do procedimento de mediação, 

em especial as eventuais confissões ou outras declarações e ou provas trazidas à tona não se 

comunicam, sob pena de serem consideradas ilícitas por conta do sigilo inerente ao 

procedimento restaurativo – sigilo este que prevalece mesmo que não se chegue a um acordo). 

Portanto, para que ocorra validamente, o procedimento restaurativo deverá ser incondicional e 

mutuamente aceito.  

A Justiça Restaurativa supera o paradigma vingativo em que a pena é imposta pelo 

Estado como forma de expiação ao mal causado; por outro lado, propõe o caminho das 

soluções dialógicas e voluntárias entre vítima e ofensor, podendo ainda, quando cabível, 

convocar a comunidade afetada pela ofensa para participar de cada procedimento restaurativo; 

                                                           
12

 Selma Santana é quem melhor pontua o caráter inovador deste paradigma: “A justiça criminal consensual, vale 

a pena ressaltar, sobretudo em face do tema abordado, faz apelo à participação e ao consenso, conferindo um 

papel ativo à vítima e ao autor do delito. Nesse modelo, o que é novo é a emergência do privado, do individual. 

O Estado recua, restringe o seu domínio, para aumentar aquele que reserva à livre determinação da pessoa” 

(SANTANA, Selma. A reparação como consequência jurídico-penal autônoma do delito, o projeto alternativo de 

reparação: algumas objeções. In: Ars Ivdicandi, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Figueiredo Dias, 

Volume II. Coimbra: Coimbra Editora, 2009b, p. 890).  
13

 Não obstante esta preferência confessa pela mediação, é importante observar que a Justiça Restaurativa 

comporta outros “métodos”, a exemplo da conferência familiar, dos peacemaking circles ou círculos 

restaurativos, entre outros. Para uma idéia geral dos tipos de programas de práticas restaurativas, v. 

PALLAMOLLA, Op. cit., p. 104 e seguintes. 
14

 PALLAMOLLA, Op. cit., p. 100. 
15

 Sugere-se, portanto, um modelo de complementaridade entre o processo criminal tradicional e o procedimento 

restaurativo. 
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assim, institucionaliza-se um novo modelo de estabilização da ofensa causada pelo infrator; 

seu principal mérito, contudo, é oferecer, na expressão de Selma Santana, “um resgate, ainda 

que tardio, da vítima”
16

.  

O processo penal tradicional não estabiliza os conflitos intersubjetivos nem mesmo 

repara o mal causado; afinal, como visto, a imposição da pena muito dificilmente contribui 

para a reintegração social do criminoso, não inibe a prática de novos crimes, e nem repara o 

mal causado à vítima; por outro lado, o Estado paga muito caro para manter o sistema 

prisional, já que em realidade as chamadas penas alternativas pouco são aplicadas. Dieter 

Rossner
17

, professor de Direito Penal da Universidade de Malburg, afirma, com propriedade, 

que  

 

(…) o Direito Criminal desconsidera o fato de que uma provocação ao sistema de 

justiça criminal freqüentemente significa o grito da vítima por ajuda na resolução do 

conflito, não meramente o desejo de retaliação. Especialmente nos conflitos 

familiares violentos, nós percebemos que o Direito Criminal tradicional 

freqüentemente cria problemas, ao invés de resolvê-los. A proteção da vítima não 

significa apenas o isolamento imediato da violência e a demonstração de que o 

comportamento não é tolerado, mas também uma tentativa de resolver o conflito 

dentro do contexto de uma situação social particular. 

 

Em oposição ao sistema retributivo que informa o processo criminal tradicional, o 

paradigma da Justiça Restaurativa visa estabilizar a ofensa através de um compromisso 

voluntário por meio do qual se estabelecem para o ofendido responsabilidades e obrigações, 

simbólicas ou patrimoniais, que viabilizariam a composição do mal causado, permitindo à 

vítima expor suas expectativas e necessidades, de forma que seja imprescindível a sua para 

resolver o conflito. 

No Direito brasileiro contemporâneo, a reparação do dano causado à vítima do delito é 

levada em consideração para a medição da pena ou para a extinção de punibilidade (hipóteses 

do art. 16 do Código Penal, que consagra o instituto do arrependimento posterior; do art. 65, 

III, “b” do Código Penal, que trata da circunstância atenuante referente à espontânea 

reparação do dano pelo autor do crime; por fim, a reparação do dano é, também, uma das 

hipóteses que autoriza ao juiz conceder livramento condicional – na forma do art. 83, IV do 

                                                           
16

 É importante esclarecer, contudo, que o resgate da vítima não pode importar no abandono dos justos direitos e 

garantias do autor do delito, tampouco reduzir o direito penal a um conflito entre autor e vítima; além disto, a 

adoção do paradigma da Justiça Restaurativa almeja tão-somente uma “complementaridade entre um modelo 

baseado no conflito e outro no consenso”. (...). “Este último, além de ser complexo, determina uma nova leitura 

das bases do processo penal” (SANTANA, Op. cit., p. 890). 
17

 ROSSNER, Dieter. Mediation as a Basic Element of Crime Control: Theoretical and Empirical Comments. 

Buffalo Criminal Law Review, v. 3, nº1, p.211-233., 1999, p. 213-214. 
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Código Penal -, sem prejuízo de outros benefícios atribuídos pela legislação penal e 

processual penal).  

O novo paradigma da Justiça Restaurativa procura compreender a reparação do dano 

como consequência independente do delito; isto permitiria duas concepções bem peculiares: 

uma delas posiciona a reparação como pena, alargando o catálogo convencional, 

fundamentando-se no caráter preventivo geral que assumiria
18

, supostamente fazendo 

prescindir de outra punição; uma tal concepção apenas se justificaria se a reparação fosse 

considerada, enquanto “sanção” negativa, suficiente para promover a prevenção geral e 

quando o interesse público em apenar de forma mais gravosa inexistir exatamente porque os 

interesses privados se satisfazem com a reparação do dano – devendo as medidas de 

segurança e reparação tradicionais serem aplicadas nos casos mais graves. 

Por outro lado, a reparação do dano também pode ser encarada, em um novo e terceiro 

viés, como conseqüência jurídico-penal autônoma do delito – possivelmente, em 

determinadas situações, a única resposta a ele. Para uma tal concepção, a reparação situar-se-

ia paralelamente às penas e medidas de segurança, sem constituir uma sanção, mas uma 

obrigação, já que decorre do acordo entre as partes.  

Ter-se-ia, neste contexto, um sistema em que a reparação do dano adquiriria natureza 

de consequência jurídico-penal autônoma, não se submetendo, necessariamente, aos critérios 

de medição da responsabilidade civil, em vista de uma evidente natureza jurídico-criminal de 

finalidades preventivas. Não se confunde, destarte, a reparação com uma pena (sanção 

repressiva). Trata-se de uma obrigação reparatória, que visa restaurar a situação da parte 

lesada – pois a simples reparação pode ser mais eficaz na satisfação da vítima que a privação 

da liberdade do autor do delito.  

Por não se tratar de uma indenização cível meramente aquiliana (isto é, advinda de 

uma responsabilidade extracontratual) a reparação do dano é fruto de um acordo que traz 

repercussões jurídico-criminais para além da prestação obrigacional pecuniária (ou de outra 

forma indenizatória) convencionada.  Assim sendo, a prestação destas obrigações por uma 

sociedade seguradora poderia, supostamente, romper o aspecto pessoal e voluntário da 

                                                           
18

 Para Hirsch, há uma diferença substancial entre a finalidade da reparação e a finalidade da pena, que impõe 

um mal para além de uma mera reparação de danos materiais e imateriais, já que deve ser forte o suficiente para 

ter verdadeiro efeito preventivo geral (HIRSCH, Hans Joachim. La reparación del daño en el marco del Derecho 

penal material. Tradução de Elena Carranza. In: MEIER, Julio B. J. (org.) De los delitos y de lãs víctimas. 

Buenos Aires: Ad-hoc, 2001, p. 53-90, p.60). 
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reparação com relação ao autor da ofensa e sua vítima
19

, possivelmente desvirtuando a 

finalidade do procedimento restaurativo.  

Trata-se de um modelo de complementaridade entre o procedimento restaurativo e a 

persecução criminal tradicional, em que a reparação do dano é buscada, em especial, nos 

casos de menor gravidade – já que, nos delitos mais graves, não é possível reconstituir a paz 

jurídica, unicamente, por intermédio da reparação, ocasiões em que ela poderia implicar 

somente efeitos atenuantes da pena. Nos crimes menos graves, a reparação pode ser capaz de 

estabilizar contrafaticamente as expectativas da comunidade em relação à violação da norma 

jurídica, sendo a obrigação suficiente para compensar a violação sobrevinda da lei penal, em 

alguns casos. 

 

4. Os paradigmas e a transformação da ciência. 

Kuhn denomina
20

 “ciência normal” a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais 

realizações científicas passadas; utilizando-se da expressão de Kuhn, as realizações científicas 

passadas são “aceitas por algum tempo por alguma comunidade científica específica como 

proporcionando os fundamentos para sua prática posterior”. Embora raramente na sua forma 

original, “hoje em dia essas realizações são relatadas pelos manuais científicos elementares e 

avançados. Tais livros expõem o corpo da teoria aceita, ilustram muitas (ou todas) as suas 

aplicações bem sucedidas e comparam essas aplicações com observações e experiências 

exemplares”. 

Os paradigmas entram em crise quando a ciência normal se depara com tantas 

anomalias decorrentes da inconsistência ou da equivocidade do paradigma que o mesmo entra 

em crise
21

: 

 

A ciência normal, atividade que consiste em solucionar quebra-cabeças, é um 

empreendimento altamente cumulativo, extremamente bem sucedido no que toca ao 

seu objetivo, a ampliação contínua do alcance e da precisão do conhecimento 

científico. Em todos esses aspectos, ela se adéqua com grande precisão à imagem 

habitual do trabalho científico. Contudo, falta aqui um produto comum do 

empreendimento científico. A ciência normal não se propõe descobrir novidades no 

terreno dos fatos ou da teoria; quando é bem sucedida, não as encontra
22

.  

 

                                                           
19

 A reparação deveria expressar o arrependimento do autor pela ofensa causada à vítima, evidenciado pela 

participação no procedimento restaurativo e pela reparação do dano); entretanto, seria ingenuidade acreditar que 

a reparação não possa ser buscada por motivações utilitárias, quais sejam: a diminuição da pena, ou, nos crimes 

de menor gravidade, ter na reparação a única conseqüência jurídica do crime. 
20

 KUHN, Op. cit., p. 29. 
21

 KUHN, Op. cit., pp. 77-105. 
22

 KUHN, Op. cit., p. 77. 
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É comum que a ciência normal se depare com problemas de difícil resolução, mas 

quando uma anomalia parece ser algo mais do que um novo quebra-cabeça da ciência normal, 

é sinal de que se iniciou a transição para a crise e para a ciência extraordinária
23

. 

Uma vez que este estado seja reconhecido pela comunidade jurídica, propostas de 

paradigmas alternativos passam a ser o objeto de pesquisa dos cientistas; uma revolução será 

instalada quando uma alternativa viável de paradigma seja encontrada para responder às 

anomalias identificadas no contexto do paradigma anterior: 

 

A descoberta começa com a consciência da anomalia, isto é, com o reconhecimento 

de que, de alguma maneira, a natureza violou as expectativas paradigmáticas que 

governam a ciência normal. Segue-se então uma exploração mais ou menos ampla 

da área onde ocorreu a anomalia. Esse trabalho somente se encerra quando a teoria 

do paradigma for ajustada, de tal forma que o anômalo se tenha convertido no 

esperado. A assimilação de um novo tipo de fato exige mais do que um ajustamento 

aditivo da teoria
24

. 

 

Algumas vezes a ciência normal acaba revelando-se capaz de tratar do problema que 

provoca crise, apesar do desespero daqueles que o viam como o fim do paradigma existente
25

. 

Em outras ocasiões o problema resiste até mesmo a novas abordagens aparentemente radicais. 

Nesse caso, os cientistas podem concluir que nenhuma solução para o problema poderá surgir 

no estado atual da área de estudo. 

Kuhn afirrma que a transição de um paradigma em crise para um novo do qual pode 

surgir uma nova tradição de ciência normal está longe de ser um processo cumulativo obtido 

através de uma articulação do velho paradigma
26

. É antes uma reconstrução da área de 

estudos a partir de novos princípios, reconstrução que altera algumas das generalizações 

teóricas mais elementares do paradigma, bem como muitos de seus métodos e aplicações.  

É exatamente porque a emergência de uma nova teoria rompe com uma tradição da 

prática científica c introduz uma nova dirigida por regras diferentes, situada no interior de um 

universo de discurso também diferente, que tal emergência só tem probabilidades de ocorrer 

quando se percebe que a tradição anterior equivocou-se gravemente
27

.  

Assim, Kuhn considera revoluções científicas aqueles episódios de desenvolvimento 

não-cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por 

um novo, incompatível com o anterior. Elas se iniciam com um sentimento crescente
28

, 
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 KUHN, Op. cit., p. 113. 
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 KUHN, Op. cit., p. 78. 
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 KUHN, Op. cit., p. 115. 
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 KUHN, Op. cit., p. 116. 
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 KUHN, Op. cit., p. 117. 
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 KUHN, Op. cit., p. 126. 
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também seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica, de que o 

paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da 

natureza, cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma.  

Ao aprender um paradigma, o cientista adquire ao mesmo tempo uma teoria, métodos 

e padrões científicos, que usualmente compõem uma mistura inexplicável. Por isso, quando 

os paradigmas mudam, ocorrem alterações significativas nos critérios que determinam a 

legitimidade tanto dos problemas como das soluções propostas
29

; a adoção de um paradigma, 

portanto, significa a adoção radical de uma visão de mundo que interfere no contato do 

pesquisador com o seu objeto de estudo.  

Por fim, Kuhn estabelece que o debate entre paradigmas em competição prevalecerão 

durante a fase revolucionária, mas o novo paradigma será bem sucedido quando aqueles que o 

adotem forem sistematicamente influentes e passem a dominar o discurso acadêmico, 

doutrinando a nova geração de cientistas e praticantes do campo de conhecimento em questão.  

Os cientistas são muito tentados a enxergar o passado de sua disciplina como um 

desenvolvimento linear em direção ao ponto de vista privilegiado do presente
30

; sua 

insistência em reescrever a história se justifica, em parte, porque os resultados da pesquisa 

científica não revelam nenhuma dependência óbvia com relação ao contexto histórico da 

pesquisa; adicionalmente, porque, exceto durante as crises e as revoluções, a posição 

contemporânea do cientista parece muito segura. 

 

5. A Justiça Distributiva e a Justiça Restaurativa são paradigmas concorrentes no 

sentido proposto por Thomas Kuhn? 

Uma mudança para um paradigma restaurativo poderia acontecer a partir do 

reconhecimento de que a Justiça criminal de inspiração retributiva não é mais capaz de lidar 

com o número de anomalias decorrentes da prática do sistema criminal nos tribunais, ao passo 

em que deixe de haver dúvidas a respeito da clara capacidade do paradigma restaurativo de 

lidar com as anomalias de forma satisfatória.  

Há um número de práticas restaurativas em curso no Brasil, mas elas não estão 

dispersas e consolidadas o suficiente para constituir o que se poderia chamar de uma mudança 

de paradigma – sendo possível questionar, talvez, se não estaria o paradigma restaurativo em 

um momento pré-revolucionário.  
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 KUHN, Op. cit., p. 144. 
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 Projetos de implantação da Justiça Restaurativo estão se espalhando no Brasil e no 

mundo; no País é muito famosa a iniciativa do Rio Grande do Sul
31

, embora haja outros 

projetos, com maior ou menor grau de êxito em sua aplicação, a exemplo da experiência do 

Núcleo de Justiça Restaurativa existente na Extensão do 2º Juizado Especial Criminal – Largo 

do Tanque em Salvador.  

No âmbito internacional, destacam-se as iniciativas europeias (em especial a 

portuguesa, que instaurou um avançado regime de mediação penal através da Lei n.º 21/2007 

de 12 de junho); até mesmo a Organização das Nações Unidas reconheceu, nos últimos 

anos
32

, a necessidade de promover os ideais da Justiça Restaurativa, como se pôde depreender 

do teor dos debates de alto nível ocorridos em ocasião do XII Congresso das Nações Unidas 

para a Prevenção do Crime e Justiça Criminal
33

, realizado na Bahia em 2010. Na 

oportunidade, a Plenária do Congresso aprovou o texto da Declaração de Salvador, no qual as 

Nações Unidas recomendavam, entre outras medidas, a introdução de práticas restaurativas: 

 

“(...) 21. Apoiamos o princípio que a privação da liberdade de crianças deve ser 

utilizada como uma medida do último recurso e para o menor período apropriado. 

Recomendamos a aplicação, quando apropriada, mais abrangente das alternativas ao 

aprisionamento, justiça restaurativa e outras medidas relevantes que promovem 

opções para manter jovens infratores fora do sistema de justiça criminal” (...) “(...) 

43. Enfatizamos a necessidade de reforçar as medidas alternativas ao 

encarceramento, que podem incluir serviço comunitário, justiça restaurativa e 

monitoração eletrônica, reabilitação de apoio e programas de reintegração, inclusive 

a correção comportamental dos infratores e programas vocacionais e educacionais 

para os prisioneiros”. 

 

                                                           
31

 Para um conciso relato sobre a experiência de Porto Alegre/RS com a Justiça Penal de menores, incluindo uma 

breve análise de seus resultados,  v. PALLAMOLLA, Op. cit., p. 120-130. 
32

 Não apenas nos últimos dois Congressos da ONU sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal, mas 

sobretudo através da atuação da UNODC – United Nations Office on Drug and Crime, quem em 2006 editou o 

Handbook on Restorative Justice programmes, uma iniciativa com vistas à divulgação dos princípios e dos 

resultados de diversas iniciativas de Justiça Restaurativa. 
33
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países, além da Palestina, organizações não-governamentais e intergovernamentais, especialistas individuais e 

convidados das Nações Unidas,  totalizando cerca de 4000 participantes, incluindo 80 Ministros da Justiça de 

países participantes. As 192 horas de discussão,  contabilizadas entre Plenárias e encontros paralelos, alguns dos 

quais tinham como temática a troca de experiências de aplicação da Justiça Restaurativa (em experiências 

brasileiras e internacionais), culminaram na elaboração da “Declaração de Salvador sobre Estratégias Amplas 

para Desafios Globais: Sistemas de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal e seus Desenvolvimentos em um 

Mundo em Transformação”, composta de 55 tópicos. O texto da Declaração de Salvador está disponível em: 

http://www.crimecongress2010.com.br/portal/site/documentos-oficiais-1/declaracao-de-salvador (Acesso em 06 

de setembro de 2013). 
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O Projeto de Lei n.º 7006/2006
34

 (surgido da Sugestão n.º 99/2005, de autoria do 

Instituto de Direito Comparado e Internacional de Brasília) tenta promover alterações no 

sistema brasileiro de justiça criminal no sentido de possibilitar a reparação do dano mediante 

a adoção de um procedimento restaurativo. No entanto, o Projeto, quando encaminhado à 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania recebeu Parecer do Relator, Dep. Antonio 

Carlos Biscaia (PT-RJ), pela constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa e, no 

mérito, pela rejeição, em 10 de novembro de 2009. A fundamentação de seu voto justificou a 

inconveniência da aprovação do projeto no sentimento coletivo de impunidade por que passa 

o Brasil (ou o povo brasileiro), sendo a proposta então em análise supostamente incompatível 

com o combate a este sentimento: 

 

(...) O País passa por um período de sentimento de impunidade, com grande 

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

projeto, por sua vez, caminha em sentido contrário, despenalizando condutas.  (...) 

 

 

Por outro lado, uma vasta produção literária trata da Justiça Restaurativa no Brasil e 

das possibilidades de sua implantação por meio de procedimentos de acordos restaurativos e 

mediações penais, entre outros. Por meio de estudos sociológicos, criminológicos e 

comparativos estes trabalhos acadêmicos promovem uma contundente crítica ao atual status 

quo do sistema criminal brasileiro e sugerem a implantação da Justiça Restaurativa como 

modelo complementar à persecução criminal tradicional, com vistas ao aperfeiçoamento do 

sistema. 

A discussão da Justiça Restaurativa em âmbito político-legislativo, debates de 

organismos internacionais e até mesmo a sua implantação incipiente dentro da estrutura 

jurídica dos tribunais estaduais, que ainda funcionam guiados por políticas criminais 

tradicionais (retributivas) demonstram a penetração das ideias deste novo modelo de Justiça 

Criminal. 

A ideia central de implantação da Justiça Restaurativa não implica o descarte do 

modelo atual de persecução criminal, cujo mote é apenar com penas privativas de liberdade, 

multas e penas restritivas de direitos as condutas definidas como crime praticadas pelos 

cidadãos. Como se disse acima, somente nos crimes menos graves a reparação pode ser capaz 

de estabilizar contrafaticamente as expectativas da comunidade em relação à violação da 

                                                           
34

 O próprio Projeto de Lei carece de maior detalhamento dos procedimentos da mediação penal por meio dos 
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comparados às legislações portuguesa e alemã de Justiça Restaurativa. 
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norma jurídica, sendo a obrigação suficiente para compensar a violação sobrevinda da lei 

penal. 

O objetivo da Justiça Restaurativa, portanto, é resolver uma anomalia existente no seio 

do paradigma retributivo: a sua incapacidade de tratar adequadamente as vítimas dos delitos e 

de oferecer uma punição adequada para a prática de crimes de menor potencial ofensivo – 

permanecendo a tradicional persecução criminal retributiva para os demais crimes. 

A sobreposição dos ditames restaurativos sobre a atual concepção do sistema criminal 

retributivo não pode ser compreendido como um mero desenvolvimento da ciência normal, 

pois exige, nos dizeres de Kuhn, uma "reconstrução da área de estudos a partir de novos 

princípios, reconstrução que altera algumas das generalizações teóricas mais elementares do 

paradigma, bem como muitos de seus métodos e aplicações", não se tratando de um 

ajustamento aditivo da teoria, mas uma transição que só pode ser entendida em termos 

paradigmáticos
35

.  

A Justiça Restaurativa não poderia, de qualquer forma, ser desenvolvida no interior do 

regramento criminal da Justiça Retributiva, porque mudanças como as que se pretende levar a 

efeito somente acontecem “quando se percebe que a tradição anterior equivocou-se 

gravemente”; passa a haver um “sentimento crescente” de que o paradigma existente deixou 

de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração fora 

anteriormente dirigida pelo paradigma, e que a ciência normal não logrou nem logrará êxito 

na tentativa de resolver estas anomalias. 

Kuhn afirma
36

 que os paradigmas somente podem ser reconhecidos em um sentido 

histórico; para aqueles que operam dentro de um paradigma em um período de ciência normal 

o paradigma corrente aparentará ser a culminação de todo o conhecimento que lhe precedeu 

em vez de algo dividido e separado do passado (razão pela qual qualifica as revoluções 

científicas como invisíveis). Assim mesmo, os juristas tendem a olhar para o Direito como 

uma realidade a-histórica, um constructo do tempo presente como se desde sempre assim 

tivesse sido; e não algo que mudou tanto a nível de ciência normal, quanto epistemológica e 

paradigmaticamente, se modificou extensamente. 

No que se refere à realidade do sistema criminal brasileiro, a atual fase revolucionária 

faz com que os membros da comunidade jurídica (professores, advogados, juízes, agentes da 

Administração Pública e cidadãos) fiquem divididos quanto ao futuro da Justiça Retributiva 
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como paradigma dominante, diante de tantos questionamentos a respeito das anomalias de um 

tal paradigma. 

O debate entre os dois paradigmas em competição prevalecerá durante esta relevante 

fase revolucionária; mas o paradigma da Justiça Restaurativa apenas suplantará o paradigma 

tradicional quando aqueles que o adotem forem sistematicamente influentes e passem a 

dominar o discurso acadêmico, doutrinando a nova geração de cientistas e praticantes do 

campo de conhecimento em questão – afinal, não há um árbitro investido em poderes 

científicos para decidir a respeito da correção da mudança de paradigma. 

Ainda não parece ser possível se falar em uma dominação por parte do paradigma da 

Justiça Restaurativa, mormente porque o discurso acadêmico ainda está preso ao esquema 

retributivo de persecução criminal. Isto é muito natural – juristas, advogados e magistrados 

foram educados com lições de Justiça Retributiva, as leis ainda legitimam um processo 

criminal retributivo, e os tribunais ainda não são totalmente receptivos a iniciativas 

restaurativas.  

 

6. Conclusão 

Parece claro, pois, que os paradigmas tradicional e restaurativo são concorrentes no 

sentido defendido por Kuhn, e que o segundo está apto a, em um futuro próximo, dominar o 

discurso jurídico-criminal e preponderar sobre o primeiro. 
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