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RESUMO
A Justiça Restaurativa é um processo onde todas as partes envolvidas no ato que causou ofensa unem-se para decidir
coletivamente como lidar com as circunstâncias desse ato, sendo considerada uma abordagem diferente a justiça penal,
pois foca-se na reparação dos danos causados. Este processo cooperativo, inclui todas as partes, etapas e soluções
possíveis, contudo, somente apresentar tais informações não é o suficiente, pois é necessário determinar qual a principal
parte interessada e também exigir certo comprometimento de todas as partes em cumprir o acordado, e para jovens e
adolescentes não seria diferente, porém seu foco ao realizar o processo a um grupo com determinada idade, visa não só
a reparação do dano sendo estes físicos,  morais  ou psicológicos,  mas a fixação dos valores essenciais para uma
convivência social e a reintegração da paz social com dignidade.
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1 INTRODUÇÃO

Temos o tema Justiça Restaurativa como um tema bastante incomum para a realidade penal
de crimes com caráter mais grave, contudo, busca-se ao aplicar tal procedimento uma conclusão
entre as partes, pois a aplicação deste procedimento pode realmente influenciar na vida das partes?
Pode-se restaurar o infrator a convivência social de maneira simples ao mostrá-lo a consequência de
seu ato não só na pena o qual deverá incidir sobre ele, mais sobre toda a problemática criada para a
vítima na origem de seu dano.

Busca-se por meio desta pesquisa uma base teórica para a instauração deste procedimento
supracitado se tornar uma alternativa real e positiva para as partes, não excluindo o fato que o
infrator ainda terá de arcar com as consequências de seus atos e, que a vítima ainda deve com boa-
fé ter interesse na reconciliação, não tentando incidir nenhuma obrigação onerosa sobre o infrator.

Deve-se acreditar  que a reparação de dano causado e a reintegração da paz social  são
resultados deste procedimento reconciliatório, mesmo que seu acordo possa demorar, é necessário
presumar que não haja empecilhos ou vício de vontade das partes e então seu resultado aparecerá
podendo ser positivo ou negativo, porém não deixando de ser uma tentativa válida das partes de
uma reconhecer seu erro e optar pela reparação e a outra por ter a oportunidade de estar em
igualdade com o ofensor podendo conceder seu perdão, enfrentado seu medo, ou buscar uma forma
efetiva de acordo para reparar o dano causado.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia de pesquisa utilizada, foi um método histórico comparativo, que por meio de
análise podemos obter um parâmetro da solução de conflitos dentro do empoderamento do grupo
social.  A técnica de pesquisa se fundamentou com base nas pesquisas documentais e bibliográficas
em jurisprudências,  livros,  artigos,  revistas jurídicas entre demais fontes indispensáveis,  como a
internet (rede mundial de computadores), que facilita o acesso com outros países e culturas, fazendo
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uma ligação entre todos os endereços eletrônicos aumentando o conteúdo para a elaboração da
pesquisa já realizada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este  projeto  busca  contribuir  positivamente  para  um  maior  entendimento  sobre  o  tema
abordado, como também para uma certa verificação de compatibilidade para com antigas práticas
alternativas do Direto Penal  Brasileiro como as medidas socioeducativas.  Tem-se que a Justiça
Restaurativa além de buscar  a reintegração da paz social,  também intermedeia o contato entre
infrator e vítima para não só averiguar qual a possível solução para a reparação do dano causado,
mas para uma reparação moral e psicológica da vítima em poder se encontrar com o infrator o qual
ambos se encontram em pé de igualdade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa sobre o tema Justiça Restaurativa tem como foco verificar se tal procedimento
pode ser usado para casos que envolvam crimes mais graves com jovens infratores ou vítimas, e
mediante o estudo de casos de doutrinas averiguar qual procedimento se adequaria a tal público,
sendo o tema abordado já citado ou medidas socioeducativas. Pode-se dizer que também busca-se
por intermédio de tal projeto uma alternativa positiva para o Direito Penal Brasileiro, pois em outros
países pode-se ver uma mudança drástica e visível ao aplicar este procedimento reconciliatório,
entretanto o Brasil poderia suportar realizar este procedimento em larga escala, tornando-o comum?

Mediante a pesquisa sobre um tema especifico vinculado a Justiça Restaurativa, o qual tem
como objetivo a cooperação das partes e mediador,  para reparar o dano causado pelo infrator,
sendo de extrema importância a concordância e comprometimento de todos ao realizar tal processo,
e com objetivo final  de verificar  se há não só a reparação do dano,  mais a fixação de valores
essenciais ao ser humano.
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