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RESUMO
Este projeto científico tem como objetivo mostrar aspectos e métodos para realização da justiça restaurativa a fim de
demonstrar sua possível implementação, por meio de práticas mediadoras, evidenciar seu desenvolvimento histórico nos
países, seu percurso até chegar ao Brasil, há dez anos, aonde as primeiras práticas restaurativas vieram a surgir em
Porto  Alegre-RS,  primeiros  projetos-pilotos  e  sua  afirmação  no  País,  partir  da  resolução  2002/12  do  Conselho
Econômico e Social da ONU como um novo método alternativo a Justiça Criminal. Ademais, pretende-se demonstrar seu
firmamento no ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação do Decreto nº 7.037/09 e da lei 12.594/2012. Além da
análise que este método traz de um novo olhar para com as vítimas nos litígios, dando mais ênfase e preocupação sobre
seus desejos, interesses, sua participação de forma mais incisiva no processo e em seus resultados, de modo, a buscar
garantir os princípios de dignidade à vítima. A participação, do infrator para que este mais próximo ao processo, em
contato com a parte que fora atingida por ele, traga o sentimento de arrependimento, a noção dos danos que causara à
sua vítima e desta maneira buscar a diminuição da reincidência criminal. A humanização do processo, ou seja, trazer as
partes para resolução deste, a vítima, o infrator e também a comunidade, algo que beneficia muito a sociedade em si e
as relações sociais, de forma que, ao ocorrer o litígio esses laços são rompidos e a justiça restaurativa e os meios
restaurativos vêm como um meio de reatar esses laços que se romperam.

PALAVRAS-CHAVE: Justiça Restaurativa; Modelo Alternativo de Justiça Criminal; Restauração Vítima Infrator.

1 INTRODUÇÃO

O projeto a ser apresentado tem como objetivo principal debater sobre as questões acerca da
Justiça  Restaurativa  no  Brasil  usando  como  fonte  de  apoio,  estudos  realizados  sobre  Justiça
Restaurativa na Universidade do Porto em Portugal1, para assim, abranger uma pesquisa científica
mais profunda e meticulosa sobre o assunto. Outrossim, é um tema muito recorrente e debatido na
atualidade, que causa diversas discussões no campo jurídico e social brasileiro, já que influencia
sobre toda visão que se tem sobre o sistema atualmente aplicado de Justiça Retributiva do Direito
Penal Brasileiro.

Através deste trabalho mostrar-se-á este novo modelo de justiça criminal  que é a Justiça
Restaurativa, que não se caracteriza apenas na punição do individuo infrator, mas a busca em tentar
solucionar o problema por meio da resolução do conflito, entre as partes, afim de que, ao invés de
apenas focar na punibilidade do preso, dar ênfase a vítima e no que ela enseja para ser retratada
dos danos que sofreu, e quando possível à reconstrução da relação rompida entre infrator, vítima e
comunidade após a ocorrência do ato delituoso. 

A Justiça Restaurativa é uma nova tendência sistêmica na qual “as partes envolvidas em
determinado crime [e.g. vítima e ofensor] conjuntamente decidem a melhor forma de lidar com os

1 SANTOS, Ana Margarida Amorim dos. Justiça Restaurativa e Mediação, 20 fev-15 de jun. de 2016. Notas
de Aula. Mimeografado
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desdobramentos da ofensa e suas implicações futuras”. (AZEVEDO, 2005 apud MARSHALL, 2002,
p. 578).         

Ou  segundo  Jaccould,  “toda  forma  de  ação  individual  ou  coletiva,  visando  corrigir  as
consequências vivenciadas por ocasião de uma infração, a resolução de um conflito ou reconciliação
das partes de um conflito”. (JACCOULD, 2005 apud ACCHUTI, 2009, p. 71).

Para estudar a Justiça Restaurativa, neste projeto, será necessário tratar um viés de conexão
entre ela, a cultura e a legislação brasileira, ao modo que, têm-se muito fixado e estabelecido estas
questões tanto  no âmbito  cultural,  quanto  o  legislativo  no Brasil.  Portanto,  será  necessário  um
estudo e uma análise aprofundada nestes quesitos para averiguar-se a possível formação de um
paralelo com pesquisas e estudos de outros países com destaque aos de Portugal, com o propósito
de examinar o quanto se poderá espelhar na Justiça Restaurativa destes países ou sobre o que
podemos absorver e trazer para nossa, a fim de implementá-la e melhorá-la. 

O primeiro passo na justiça restaurativa é atender às necessidades imediatas, especialmente
as  da vítima.  Depois  disso a  justiça  restaurativa  deveria  buscar  identificar  necessidades e
obrigações mais amplas. Para tanto o processo deverá, na medida do possível, colocar o poder
e a responsabilidade nas mãos dos diretamente envolvidos: a vítima e o ofensor. Deve haver
espaço também para o envolvimento da comunidade. Em segundo lugar, ela deve tratar do
relacionamento  vítima-ofensor  facilitando  sua  integração e a  troca de informações sobre o
acontecido, sobre cada um dos envolvidos e sobre suas necessidades. Em terceiro lugar, ela
deve  se  concentrar  na  resolução  dos  problemas,  tratando  não  apenas  das  necessidades
presentes, mas das intenções futuras. (ZEHR, 2008)  

 
Em suma,  será  este  novo  tipo  de Justiça  possível  de  ser  implementado em nosso  País

atualmente?
Buscar  então  as  respostas  para  problemática  da  pesquisa,  sobre  a  efetivação  da

implementação da Justiça Restaurativa no Brasil, através dos benefícios que houveram até então
deste novo modelo, como ela poderá auxiliar para o andar de nossa Justiça, as vantagens para aa
vítimas, para à comunidade e também ao infrator. Seu auxílio para reatar os laços que são rompidos
no momento do delito, de modo que, estes são essenciais de serem ao mínimo reabilitados. Estudar
os  resultados  dos  projetos-pilotos  aqui  implementados  e  notar  seus  impactos  tanto  na  esfera
jurídica, social, e cultural brasileira, aliado a todo conteúdo supracitado para implementação desta
Justiça em nosso país. 

2 OBJETIVOS

Debater  e  analisar  sobre  este  modelo  de  Justiça,  cada  vez  mais  presente  em  nossa
sociedade, que busca sob uma nova ótica e paradigmas resolver os conflitos por meio de reparação
dos danos provenientes entre as partes.  Trazendo mais humanização aos conflitos,  em que as
próprias pessoas em conjunto participam ativamente a fim de se encontrar qual a melhor solução
para se aplicar, trazendo como figura central para resolver o litígio às próprias partes, aliando à
cidadania e aos direitos humanos como meios de apoio, além de um profissional que irá facilitar a
comunicação entre estas.

Na Justiça Retributiva o conflito  passa das mãos dos envolvidos,  diretamente,  para a do
Estado e nisto se perde o contato direto entre eles. Geralmente, muitas das vítimas não ficam nem
satisfeitas com a pena aplicada ao infrator,  ou nem mesmo as compreendem, desta maneira,  o
simples ato da punição fica inteiramente direcionado a posição do infrator, não considera os fatores
emocionais e sociais das partes do processo e principalmente no que tange as vítimas. Estas que
possuem um papel de extrema importância no delito são postas às margens, seus desejos muitas
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vezes não são atendidos e o ideal de Justiça que ela gostaria de ter, fica cada vez mais distante, o
sentimento de juricidade dela não o é amparado.

Buscar por meio deste projeto, explanar este novo olhar sobre a vítima sobre a humanização
do processo para assim tentar ao máximo manter a paz nas relações conflituosas e mostrar as
diversas situações benéficas para Justiça Penal Brasileira deste novo método que visa à reparação,
seja para manter uma sociedade cada vez mais saudável ao tentar reatar e resolver os conflitos
emocionais que também são rompidos na ação do crime, ao invés de só punir ao infrator como o
método  Retributivo  o  faz.  Com a intenção  de  certificar  a  viabilidade  do  implemento  da  Justiça
Restaurativa no Brasil.

Um meio de desafogar o nosso sistema processual que atualmente encontra-se totalmente
saturado, em que atinge a marca de 100 milhões de processos em tramitação no Brasil. Isto é fruto
de uma característica em nossa cultura que não intenta a resolução do conflito, mas já recorre a
judicialização.  Este  projeto  será  tratado  por  meio  de  pesquisas,  dados,  referências  teóricas  e
referências a estudos realizados presencialmente em Portugal sobre a matéria que foram fontes de
inspiração para realização deste projeto, através de uma linha histórica sobre os avanços da Justiça
Restaurativa e as mudanças da sociedade atual sobre os âmbitos criminais, políticos e sociais que
clamam por um novo método alternativo para resolução de seus conflitos.

3 MATERIAL E MÉTODOS

A  metodologia  utilizada  será  a  teórica,  utilizando-se  para  tanto  a  técnica  de  pesquisa
fundamentada  na  análise  documental  e  bibliográfica  em livros,  revistas  jurídicas,  artigos,  sites,
jurisprudências, dentre outras fontes de pesquisa ligadas ao tema que serão meios para obtenção
dos resultados.  Utilizar-se-á,  ainda,  o  método empírico indireto,  por  meio do qual  se analisarão
dados  estatísticos  fornecidos  por  sites  governamentais.  Finalmente,  a  pesquisa  será  feita  por
método dedutivo com base na análise do material levantado. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O que se espera desta pesquisa é de certo modo demonstrar os diversos casos em que a
Justiça Restaurativa fora fundamentalmente benéfica para as diversas esferas da sociedade, nas
relações  sociais,  políticas  e,  sobretudo  a  benesse  significante  no  âmbito  jurídico,  para  nosso
ordenamento.

Sendo assim, pretende-se demonstrar por fim a possibilidade tangível  da aplicação deste
modelo em nosso país. Ademais, objetiva-se apontar a verossimilhança, de trazer novas pesquisas,
em busca de aprimorar ainda mais os aspectos da Justiça Criminal Brasileira, através de estudos
fora do país, sobretudo os portugueses.

Diante  do  exposto,  em  suma,  o  resultado  valoroso  desta  pesquisa  é  propiciar  o
desenvolvimento  e  uma melhora  a  sociedade  de  um modo geral.  Além da  viabilidade  de  uma
colaboração,  muito  embora  ínfima,  a  comunidade  científica  e  ao  campo de  pesquisas  jurídicas
brasileiras sobre Justiça Restaurativa. 

4 CONCLUSÃO

Com este projeto, pretende-se em suma, apresentar as principais vias e possibilidades para
uma mais ampla inserção do modelo restaurativo na Justiça Criminal Brasileira.
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Demonstrando, claramente, casos em que esta já obteve sucesso, e assim, abrir a gama de
casuísticas, as quais, poder-se-á aplicar também. 

Ademais,  levar-se-á,  em  consideração  análises  pesquisas,  de  outros  países,  a  fim  de
aprimorar ainda mais o que já vêm sendo implantado no Brasil há alguns anos, sobretudo, os de
Portugal, tanto teóricos como práticos.

Diante disto, buscar um sistema processual penal mais célere e desafogado, inobstante, que
procure uma melhor reinserção do individuo infrator e a justiça que mais se enquadre a vítima.
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