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1.Na gênese do pensamento restaurativo está a negação da natureza ontológica do 

crime e a crítica do sistema penal, acompanhadas da convicção de que os danos 

resultantes do cometimento daquilo a que se quer chamar de “crime” poderiam 

encontrar solução mais adequada (sob a perspectiva da vítima, do agente e da 

comunidade), caso se adotasse um outro procedimento, mais participado e orientado 

por objetivos diversos, que assim substituiria a justiça penal.  

2.A proposta restaurativa tem, na sua origem, um patrimônio de ideias de inspiração 

abolicionista, ainda que a certo passe, comece a trilhar por um caminho próprio, por 

vezes até aberto à custa do reconhecimento das limitações do abolicionismo penal. 

3. É clara a influência das ideias essenciais da criminologia crítica sobre o pensamento 

abolicionista. 

4.Não se tem a pretensão de uma qualquer reflexão mais desenvolvida sobre o 

abolicionismo do que aquela que resulta evidenciar a conexão óbvia entre a sua rejeição 

da justiça penal como forma de reagir à “situação-problema”, que é o crime, e o 

surgimento de uma proposta – a restaurativa – que pretende ser uma alternativa à 

justiça penal.   

5. Existindo, contudo, abolicionismos radicais e outros moderados, deve-se evitar a 

confusão e não pensar que a proposta única é a rejeição da resposta penal, mas admitir-

se que há outras formas de compreensão que admitem a existência do sistema penal, 

num âmbito reduzido.  

6. Entre os adeptos da proposta restaurativa tem havido um certo afastamento do 

pensamento do abolicionismo penal mais radical.  

7. Diversamente das formas mais radicais do abolicionismo, a justiça restaurativa vê 

vantagem na manutenção do papel do estado como guardião dos direitos e admite que, 

para uma pequena porcentagem de pessoas que estão nas nossas prisões, pode ser 

realmente necessário proteger a comunidade através do seu encarceramento.  


