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RESUMO 
 
A Justiça Restaurativa é entendida como um sistema alternativo, no qual a 
vítima e o agressor tentam solucionar o conflito existente de modo a alcançar 
um resultado satisfatório. Entretanto, isso apenas ocorreráse as partes 
envolvidas no conflito optarem voluntariamente por essa prática como meio 
para sua solução. Acredita-se que seja possível no Brasil, devido à 
oportunidade de uma justiça criminal participativa, que opere real 
transformação, mesmo sendo um meio alternativo de solução de conflitos 
pouco usual no país. A dificuldade de implementar esse modelo no sistema 
jurídico advém dos princípios da indisponibilidade da ação penal, da legalidade 
e da oportunidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema alternativo; Conflito; Restaurativo. 

 
RESTORATIVE JUSTICE: A METHOD OF CONFLICT RESOLUTION WHICH 

INCLUDES THE DIGNITY OF THOSE INVOLVED IN THE DEAL OF 
CRIMINAL CONDUCT 

 
 
ABSTRACT 
 
Restorative justice is understood as an alternative system for which the victim 
and the attacker trying to resolve the conflict between them in a manner to 
achieve a restorative outcome, but this will only occur if the parties choose 
voluntarily by restorative justice as a means to your solution. Believe that it is 
possible to restorative justice in Brazil, as opportunity of a participative 
operating real criminal justice processing, this alternative means of conflict 
solution being used in the country. This difficulty of implementing this model in 
the legal system comes from the principles of unavailability of criminal action, of 
legality and of opportunity. 
 
Keywords: Alternative system; Conflict; Restorative. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O presente artigo visa apresentar a Justiça Restaurativa como um 

método de resolução de conflitos, capaz de suprir as falhas e as ineficiências 

do sistema punitivo 

Em um primeiro momento, aborda-se a crise da ineficiência do sistema 

de Justiça Criminal, o qual resiste intocável e irredutível a qualquer movimento 

de reforma mais profunda, a introduzir apenas modificações superficiais, que 

apenas ratificam a falência do sistema penal.                                                                                                                                                     

Em seguida, o desenvolvimento histórico da Justiça Restaurativa e os 

primeiros países que utilizaram esse meio alternativo de solução de conflitos.                                                                                                                                             

Discute-se também o conceito de Justiça Restaurativa, seu objetivo e 

suas formas de aplicação, bem como as possibilidades de implementação da 

Justiça Restaurativa no Brasil,sua prática para crianças e adolescentes 

brasileiros e a dignidade da pessoa.  

 

2 JUSTIÇA RETRIBUTIVA 

 

No Brasil, utiliza-se o modelo formal de Justiça Criminal, dito retributivo, 

no qual é imposta uma pena a ser cumprida pelo criminoso, a receber o 

merecido pelo ato transgredido, conforme o pensamento de Kant, referencial 

nessa discussão e fundamentação.  

Para a Justiça Retributiva, o crime é uma violação contra o Estado, 

definida pela desobediência à lei e pela culpa. Esta é determinada pela Justiça 

e atribui sofrimento no contexto de uma disputa entre ofensor e Estado, regida 

por regras sistemáticas. 

 Se ocorre violação à norma, a relação estabelecida é Estado contra 

ofensor, com a busca pela culpa e punição do indivíduo. A vítima não participa 

desse processo, não entra em contato, não experimenta o que é, de fato, a 

Justiça e, em muitos casos, não tem o dano reparado. O direito à voz também 

lhe é negado e, nas exceções de ser ouvida,é tomada apenas como prova, 

sendo submetida, assim, ao descaso. A ação é expositiva e não a satisfaz 

efetivamente. O processo, fracassado, negligencia-as no intento declarado de 
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responsabilizar os ofensores e coibir o crime. Sendo assim, entende-se que a 

sua participação é fundamental no processo e não deve ser desmerecida. 

Nesse sistema, as vítimas são o Estado e a sociedade, que não 

conseguem atender as muitasnecessidades do ofendido e do ofensor, que são 

os verdadeiros mártires desse sistema. 

Com o passar do tempo, foi possível notar as muitas falhas e ineficácias 

desse modelo. Howard Zehr afirma em seu livro “Trocando as Lentes”: 

 

                                      Essa tal incapacidade nos trouxe até a sensação de crise 

generalizada que vivemos hoje. Muitas reformas foram 

implementadas. As modas mais recentes são a monitoração 

eletrônica e a supervisão intensiva, mas elas são simplesmente 

as últimas de uma lista muito longa de “soluções”. Mas o 

sistema tem se mostrado incrivelmente resistente a melhorias 

significativas, tendo até agora absorvido e subvertido os 

esforços de reforma.  

                                     Um objetivo mais realista para o nosso estágio seria o de 

visões alternativas fundamentadas em princípios e 

experiências, e que possam guiar nossa busca de soluções à 

crise atual. Podemos adotar uma lente diferente, mesmo que 

ainda não seja um paradigma plenamente desenvolvido. 

 

É necessário reduzir o exercício do poder punitivo do sistema penal e 

substituí-lo por alternativas eficientes à solução dos conflitos, possibilitando a 

construção do Estado Democrático de Direito.  

Portanto, uma alternativa para o Sistema de Justiça Criminal no Brasil é 

a Justiça Restaurativa, que define o crime como uma violação de pessoas e 

relacionamentos. Ela cria a obrigação de corrigir os erros, a envolver a vítima, o 

ofensor e a comunidade na busca de soluções que promovam reparação, 

reconciliação e segurança.  

Esse é um modelo de solução de conflitos desenvolvido a partir 

da década de 1970 em países como Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, 

Austrália, África do Sul, Argentina, Colômbia, Brasil, entre outros. Atribui-se a 

autoria deste termo a Albert Eglash, um psicólogo que trabalhava com 

detentos. Seu trabalho mostrava como o comportamento delitivo era prejudicial 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Década_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canadá
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Zelândia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Austrália
https://pt.wikipedia.org/wiki/África_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colômbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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às vítimase quais atitudes poderiam ser tomadas para reparar os danos 

causados. Eglash, então, desenvolveu uma pesquisa e a apresentou em 1975, 

no Primeiro Simpósio Internacional sobre Restituição, realizado em Minnesota, 

nos Estados Unidos. Essa e as demais apresentadas no simpósio foram 

compiladas no livro Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessmentof 

Sanctions, publicado em 1977 e editado por Joe Hudson e Burt Galaway. 

Howard Zehr é o autor mais notável na área da Justiça Restaurativa. No 

final da década de 1970, fez parte de um movimento para desenvolvê-la e 

realizou diversos eventos internacionais com foco na área. Em 1990, 

publicou Changing Lenses– A New Focus for Crime and Justice, obra que se 

tornou referência nas pesquisas sobre o tema, propondo uma nova forma de 

enxergar crimes e punições. 

Na maioria das sociedades, as práticas restaurativas para a solução de 

conflitos têm uma longa tradição antes do desenvolvimento de sistemas 

judiciários formais no estilo ocidental. Dentre os países que aderiram à Justiça 

Restaurativa, a Nova Zelândia tornou-se referência. O método foi desenvolvido 

após décadas de insatisfação com o tratamento oferecido aos menores autores 

de delitos, especialmente aqueles com formação maori, o que levou à 

introdução do Children, Young Persons and Their Families Act, que mudou 

radicalmente os princípios e o processo da justiça de menores no país. O Act 

objetivou incluir elementos das práticas tradicionais maoride resolução de 

conflitos, principalmente o envolvimento direto, na resolução do problema 

criado pelo “crime” de ofensor, vítima e seus familiares ou apoiadores, com o 

objetivo de curar ou sanear o dano causado pela ofensa. Neste cenário, o 

mecanismo pelo qual tais práticas foram implementadas foi o Family Group 

Conference. Depois de um período experiências com jovens, a Nova Zelândia 

passou a estenderos programas restaurativos à justiça penal comum. 

(STRANG, 2001). 

 Um tipo de conferência restaurativa (conferências de grupo familiares) 

funciona para jovensneozelandesesdesde 1989, quando foi editado o Children, 

Young Persons and Their Families Act. Todos os crimes, exceto o assassinato 

e o homicídio, podem ser enviados para essas convenções. A primeira 

conferência restaurativa para adultos foi realizada em 1994 e, desde então, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minnesota
https://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Zehr
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
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diversas iniciativas para adultos foram realizadas, não sendo limitado às 

infrações menores. (MAXWELL, 2005). 

De acordo com o ato, a autoridade policial tem, à sua escolha, quatro 

opções de encaminhamento ao apreender um jovem autor deato infracional 

(MAXWELL, 2005):  

1. Adverti-lo de modo oral ou escrito; 

2. Realizar uma reunião com o infrator e seus pais, na qualo infrator 

deverá pedir desculpas ou deverá reparar financeiramente o dano 

causado. Caso não funcione, a autoridade policial poderá tomar 

qualquer outra medida adequada ao caso concreto; 

3. Realizar uma reunião com o facilitador, um representante da 

polícia, o infrator, seus pais e a vítima; 

4. Encaminhar o caso ao Tribunal de Jovens, onde poderá ser 

julgado ou realizar uma reunião que, além das pessoas comuns, 

as presenças de um advogado nomeado pelo juízo e assistente 

social são possíveis. 

A escolha do tipo de encaminhamento é feita pelo policial, que decidirá 

de acordo com a gravidade do crime em cada caso. 

Num cenário de justiça tradicional, o processo restaurativo pode 

alcançar as metas estabelecidas na teoria restaurativa de justiça, eficácia, 

participação, responsabilidade, perdão, cura e reintegração. Ainda na Nova 

Zelândia, não há refutação das demandas de respostas severas e punitivas 

que são tão frequentemente danosas para todos aqueles que estão 

diretamente envolvidos e para a saúde da sociedade mais ampla. (MAXWELL, 

2005, p. 290). 

O processo está em andamento e é provável que os desenvolvimentos 

continuem a evoluir conforme a constatação de que as opções restaurativas 

são eficazes para fornecer uma experiência mais bem-sucedida tanto para as 

vítimas como para os infratores, o que resulta em maiores responsabilidade e 

satisfação com os resultados. (MAXWELL, 2005, p. 279). 

De acordo com a Justiça Restaurativa, “fazer justiça”, explica Pedro 

Scuro Neto (apud GOMES PINTO, 2005): 
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                                      Significa dar resposta sistemática às infrações e a suas 

conseqüências, enfatizando a cura das feridas sofridas pela 

sensibilidade, pela dignidade ou reputação, destacando a dor, 

a mágoa, o dano, a ofensa, o agravo causados pelo malfeito, 

contando para isso com a participação de todos os envolvidos 

(vítima, infrator, comunidade) na resolução dos problemas 

(conflitos) criados por determinados incidentes. Práticas de 

justiça com objetivo restaurativo identificam os males infligidos 

e influem na sua reparação, envolvendo as pessoas e 

transformando suas atitudes e perspectivas em relação 

convencional com sistema de Justiça, significando, assim, 

trabalhar para restaurar, reconstituir, reconstruir; de sorte que 

todos os envolvidos e afetados por um crime ou infração 

devem ter, se quiserem, a oportunidade de participar do 

processo restaurativo. 

 

Sendo assim, a Justiça Restaurativa é entendida como um sistema 

alternativo, no qual a vítima e o agressor tentam solucionar o conflito existente 

entre eles de uma maneira a alcançar um resultado suscetível à restauração. É 

um novo modelo de justiça voltado para situações prejudicadas pela violência. 

Valoriza a autonomia e o diálogo, a criar oportunidades para que as pessoas 

envolvidas no conflito (autor e infrator do fato, familiares e comunidade) 

possam conversar e entender a causa real do conflito, a fim de restaurar a 

harmonia e o equilíbrio entre todos. É também o que mais se aproxima do 

esperado da intervenção do Estado em reação ao fenômeno delitivo, em uma 

tentativa de conciliar as justas expectativas da vítima, do infrator e da 

sociedade.  

A prática desse modelo é marcada pela voluntariedade, no tocante a 

participação da vítima e ofensor.Estes devem ser encorajados a participar de 

forma plena no processo restaurativo, mas deve haver consenso em relação 

aos fatos essenciais relativos à infração e assunção da responsabilidade por 

parte do infrator. Não há um momento estabelecido para sua realização, 

podendo a prática anteceder a acusação, ocorrer antes ou após a sentença, ou 

no curso da execução da pena.           
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Para que se tenham bons resultados na aproximação da vítima e do 

ofensor, deve haver uma análise dos autos e outros atos investigativos, 

voltados ao conhecimento das circunstâncias. Isso deve ser executado por um 

profissional dotado de conhecimento multidisciplinar e capacitação específica, 

a fim de confirmar-se a possibilidade de aplicação da prática ao caso concreto. 

A prática restaurativa deve reunir a vítima, o ofensor e os técnicos 

responsáveis pela condução dos trabalhos, a pode incluir familiares ou pessoas 

próximas, além de representantes da comunidade e os advogados dos 

interessados. Deve ocorrer preferencialmente em local neutro para todos e 

desenrolar-se em duas etapas. Na primeira, são ouvidas as partes acerca dos 

fatos ocorridos, suas causas e consequências. Na segunda, elas devem 

apresentar, discutir e acordar um plano de restauração.Há de ser resguardado 

o sigilo de todas as discussões travadas durante o processo restaurativo. 

 O eventual acordo obtido nessa prática deve ser redigido em termos 

precisos e claros, sendo que as eventuais obrigações nele estampadas devem 

ser razoáveis, proporcionais e líquidas, a prever as formas da garantiado 

cumprimento e a fiscalização das condições nele estatuídas. O plano 

restaurativo pode estar sujeito à análise judicial antes de sua homologação e, 

por certo,influirá na definição da reprimenda aplicada ao caso. (PINTO DE 

VITTO, 2005). 

No entanto, para um bom funcionamento do sistema, é fundamental 

uma gestão eficiente concernente à administração da justiça, bem como que 

as partes tenham um serviço competente a seu favor, com pessoas 

capacitadas para realizar a conciliação, com sensibilidade para conduzir a 

pacificação, respeitoaos princípios constitucionais e valores do procedimento 

restaurativo. 

 

3 OBJETIVO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

A Justiça Restaurativa tem como objetivo principal a mudança dos 

paradigmas de convívio entre as pessoas, com o propósito de construir uma 

sociedade na qual cada indivíduo sinta-se igualmente responsável pelas 

mudanças e pela paz, ou seja, a instituir a ideia da corresponsabilidade e de 

poder com o outro. É necessário, portanto, que o poder sobre o outro seja 
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evitado, uma vez que é causa de insatisfação e, por conseguinte, de violência. 

Em resumo, esse método resgata o justo e o ético nas relações, nas 

instituições e na sociedade. Dessa forma, para além de remediar o ato de 

transgressão, busca, também, prevenir e evitar que a violência nasça ou se 

repita. Assim, não se resume a um procedimento especial voltado a resolver os 

litígios, apesar de compreender uma gama deles.  

Um dos pontos centrais da Justiça Restaurativa está em compreender 

que todos vivem em sociedade, interligados de alguma forma, como se 

estivessem em um grande círculo, cada qual com sua individualidade, mas 

apresentando igual importância para o desenvolvimento do todo e 

influenciando diretamente os rumos da coletividade. Sendo assim, não é 

possível simplesmente excluir qualquer pessoa quando vem à tona um conflito, 

ao contrário, faz-se necessário trabalhar as responsabilidades coletivas e 

individuais para que ela retorne à convivência comunitária da melhor forma 

(ZERH, 2008). 

 

4 A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL 

 

No Brasil, os princípios e valores da Justiça Restaurativa foram 

enunciados na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, durante a 

realização do I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, no ano de 2005, 

mediante um documento denominado “Carta de Araçatuba”, o qual foi ratificado 

posteriormente na Conferência Internacional Acesso à Justiça por Meios 

Alternativos de Resolução de conflitos, em Brasília, momento em que passou a 

ser intitulada“Carta de Brasília”, evento este que marcou o sistema restaurativo 

brasileiro (SALIBA, 2009, P. 149). 

Na mesma esteira, a “Carta do Recife” foi elaborada no II Simpósio 

Brasileiro de Justiça Restaurativa realizado na Cidade do Recife, estado de 

Pernambuco, em abril de 2006, a ratificar as estratégias adotadas pelas 

iniciativas da Justiça Restaurativa em curso, bem como sua consolidação.                                                                                                             

Todos esses movimentos foram inspirados na Resolução do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas, Resolução 2002/12, na qual ficaram 

definidos os princípios básicos para a utilização de programas de Justiça 

Restaurativa em matéria criminal. A Resolução 1999/26, de 28 de julho de 
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1999 e a Resolução da Assembleia-Geral n. 56/261, de 31 de janeiro de 

2002,foram reportadas de modo a se cumprir os compromissos assumidos no 

parágrafo 28, da Declaração de Viena. 

Foi verificada que a aceitação da Justiça Restaurativa é positiva por 

parte de doutrinadores e operadores do direito, os quais defendem a 

necessidade de inclusão no ordenamento jurídico e de normas de aplicação da 

justiça. Eles creem que a fixação de padrões e diretrizes legais são essenciais 

a extensão dessa prática a crimes mais graves, embora esteja em tramitação o 

Projeto de Lei 7006/2006, que inclui na justiça criminal brasileira procedimentos 

da Justiça Restaurativa (SPENGLER, 2011). 

O modelo restaurativo é perfeitamente compatível com o ordenamento 

jurídico brasileiro, em que pese ainda vigorar no direito processual penal o 

princípio da indisponibilidade e da obrigatoriedade da ação penal pública. Tal 

princípio, contudo, se flexibilizou com a possibilidade da suspensão condicional 

do processo e a transação penal, com a Lei 9.099/95. Também nas infrações 

cometidas por adolescentes, com o instituto da remissão, há considerável 

discricionariedade do órgão do Ministério Público.  

Com as inovações da Constituição de 1988 e o advento, principalmente, 

da Lei 9.099/95, abre-se uma pequena janela no sistema jurídico do Brasil. O 

princípio da oportunidade, que permite certa acomodação sistêmica do modelo 

restaurativo no país, mesmo sem mudança legislativa. (PINTO, 2005). 

A Constituição prevê, no art. 98, I, a possibilidade de conciliação em 

procedimento oral e sumaríssimo de infrações penais de menor potencial 

ofensivo: 

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os 

Estados criarão: 

I. Juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e 

leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a 

execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações 

penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos 

oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a 

transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de 

primeiro grau. 
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A fase preliminar prevista no art. 70 e 72 a 74, da lei 9.099/95, permite, 

então, a forma restaurativa. 

Os dispositivos acima permitem ao juiz oportunizar a possibilidade de 

composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de 

pena não privativa deliberdade (art. 72), num procedimento que pode ser 

conduzido por um conciliador. (PINTO, 2005). Tais dispositivos, interpretados 

extensivamente e com base na diretriz hermenêutica do art. 5º da Lei de 

Introdução ao Código Civil, são normas permissivas e que legitimam a ilação 

de que esse procedimento pode ser encaminhado a um Núcleo de Justiça 

Restaurativa. (PINTO, 2005). 

Outra janela para a alternativa restaurativa é a suspensão condicional do 

processo para violações em que a pena cominada for igual ou inferior a um 

ano. Isso se enquadra a qualquer tipo de crime e não apenas aqueles cuja 

pena máxima seja de dois anos (ou quatro, nos casos de delitos contra idosos). 

Um estelionato, por exemplo, no qual a pena varia de um a quatro anos, pode 

ser objeto de suspensão condicional do processo. (PINTO, 2005). 

Renato Sócrates Gomes Pinto conclui que: 

 

Acreditamos que é possível a Justiça Restaurativa no Brasil, 

como oportunidade de uma justiça criminal participativa que 

opere real transformação, abrindo caminho para uma nova forma 

de promoção dos direitos humanos e da cidadania, da inclusão e 

da paz social, com dignidade. (PINTO, 2005, p. 35). 

 

Entretanto, as barreiras e preconceitos jurídicos impedem uma maior 

aplicação e evolução do método restaurativo no país. 

Após dez anos da introdução de projetos de Justiça Restaurativa no 

Brasil, tem-se, por um lado, significativos avanços que o movimento alcançou 

no âmbito do Poder Judiciário e para além dele. Tais avanços decorrem, 

principalmente, da eficácia exitosa de suas ações. Por outro lado, tem-se, hoje, 

a noção mais clara dos fortes desafios propostos para que se torne uma 

política pública de âmbito nacional.     
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5 JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

DO BRASIL 

 

Os programas de Justiça Restaurativa mostram resultados muito 

positivos em termos de satisfação da vítima, ofensor, família e comunidade. As 

partes envolvidas, incluindo crianças e adolescentes infratores, reconhecem 

que as práticas lhes possibilitam maior oportunidade de serem ouvidos e de 

participarem no resultado do processo.                                                                               

A Justiça Restaurativa para crianças e adolescentes é um meio 

preventivo para que eles não se envolvam com a violência, tanto nas escolas 

como em seus lares. A reincidência de crianças e adolescentes que 

beneficiaram-se com esses programas é significativamente mais baixa quando 

comparada a outros grupos. Todos aqueles que completam programas de 

Justiça Restaurativa comunitários têm mais probabilidade de voltar para a 

escola, a aumentar, assim, as chances de tornarem-se membros produtivos da 

sociedade. 

Fatima Debastini afirma em seu livro “Promovendo Justiça Restaurativa 

para Crianças e Adolescentes”: 

No Brasil, 90% dos jovens infratores relataram que ficaram 

satisfeitos com o processo, indicando que consideraram terem 

sido “tratados com mais respeito e de forma mais justa”. Entre 

os que cumpriram o programa até o fim, somente 23% 

retornaram ao sistema de justiça criminal, comparados a 56% 

do grupo de controle. Dos adolescentes encaminhados por 

meio dos processos restaurativos ao cuidado socioeducativo, 

97% sentiram que entenderam o que estava acontecendo 

durante o processo, e 83% tinham compreensão clara sobre o 

que aconteceria após o acordo. 

 

Crianças e adolescentes que passaram por programas de Justiça 

Restaurativa reintegram-se à sociedade mais facilmente e estão menos 

sujeitos à violência na comunidade e na família, reduzindo-se os custos 

associados a tais comportamentos. O processo oferece um importante meio de 
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evitar a privação de liberdade e, por sua vez, protege-os da violência, do abuso 

e da exploração. 

 

6 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

A Justiça Restaurativa coaduna-se perfeitamente com a aplicação do 

princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pelo texto 

constitucional, na medida em que suas práticas “buscam construir relações 

saudáveis no futuro, em vez de se concentrarem nas consequências punitivas 

de um evento passado” (PARKER, 2005, p. 248).  

Lynette Parker acrescenta que:  

 

                                     Combinando os valores de encontro, inclusão, indenização e 

reintegração, estas características permitem aos participantes 

descobrirem a verdade completa sobre um incidente; quem foi 

responsável; como as partes percebem umas às outras; e o 

impacto do crime na vítima, no infrator, e na comunidade. 

 

A “Constituição Cidadã” de 1988 consolidou a ideia da dignidade da 

pessoa humana como princípio fundamental e patamar de sustentação do 

Estado Democrático de Direito, uma vez que o Estado existe em função de 

todas as pessoas, e não estas em função do Estado. Esse é o núcleo base dos 

direitos humanos, positivados e reconhecidos pelo art. 5º da Constituição 

Federal, como direitos fundamentais e salvaguarda dos direitos da 

personalidade.  

 Igualmente, no caput de seu art. 170, a Carta Magna estabelece, 

baseada ainda nesse princípio, que a ordem econômica seja fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, a assegurar a todos uma 

existência digna, com base na justiça social. Isto porque, segundo André 

Ramos Tavares,  

A liberdade caminha com a dignidade, mas o significado mais 

forte desta está na privação de ofensas e humilhações, 

enquanto, no campo econômico, impõe-se que, a todos, sejam 
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garantidas as condições mínimas de subsistência (apud 

SOARES, 2008, p. 70). 

 

De fato, o princípio da dignidade da pessoa humana  

 

Exprime as estimativas e finalidades a serem alcançadas pelos 

particulares e pelo conjunto da sociedade civil, irradiando-se na 

totalidade do direito positivo pátrio, inclusive, iluminando a 

compreensão do sentido e alcance do devido processo legal 

(SOARES, 2008, p. 73). 

 

Esta concepção está associada à adoção de novas ingerências ou 

abstenções dos órgãos estatais, para assegurar a preservação da igualdade 

formal e abstrata de direitos, que se traduz em conferir tratamento isonômico a 

todos os seres humanos; o impedimento à degradação e à coisificação da 

pessoa humana, o que torna defesa a redução da pessoa à condição de mero 

objeto do Estado, e, em especial, frente ao jus puniendi, a exigir a observação 

de garantias fundamentais e limites processuais; frente a particulares dotados 

de maior poder econômico, que devem ser limitados pelo Estado por meio da 

imposição de normas que garantam o equilíbrio socioeconômico das relações 

privadas; a garantia de um patamar material para a subsistência do ser 

humano, pois a dignidade da pessoa só se efetiva com a manutenção de 

condições existenciais mínimas, que possibilitem o efetivo direito à 

alimentação, à saúde básica e à educação fundamental. 

 

                                      Com efeito, o legislador constituinte brasileiro conferiu ao 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana a 

qualidade de norma embasadora de todo o sistema 

constitucional, informando a totalidade das prerrogativas e as 

garantias fundamentais da cidadania, cuja exteriorização 

depende dos veículos institucionais e dos recursos 

metodológicos disponibilizados pelo uso hermenêutico da 

cláusula do devido processo legal (SOARES, 2008, p. 73). 
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                                      O princípio do respeito absoluto aos direitos humanos e à 

dignidade da pessoa humana dá a forma e os limites da 

atuação da Justiça Restaurativa, envolvendo todos os demais 

princípios. Esse princípio tem como objetivo efetivo e primordial 

fortalecer a observância e a estabilização dos direitos e 

garantias atribuídos a todos os indivíduos. Sendo um princípio 

absoluto, irrenunciável e intransponível, busca a inclusão 

social, decorrendo daí valores principais como a promoção e a 

transformação dos padrões culturais e a inserção social dos 

indivíduos, em atenção à sua própria existência como pessoa 

humana. (SALIBA, 2009, p. 153 a 156). 

 

O acesso à justiça, traduzido como a possibilidade concreta de 

realização e efetivação de todos esses direitos, deve ser entendido como uma 

estratégia para realizar-se a “Justiça”, enquanto valor ético-político. E, em 

termos organizacionais, pode-se entender seu acesso tanto como a uma justiça 

estatal judicial quanto a uma justiça comunitária não judicial, como preleciona 

Wanderlino Nogueira Neto, ao afirmar que: 

 

                                     O acesso a esta última forma de justiça pode abarcar algo de 

muito negativo em termos de resolução de conflitos 

(linchamentos, vinganças privadas etc.), isto é, pode ser feita 

pela via privada, pela via da violência. Como esse acesso à 

justiça pode também, de outro lado, significar algo de bastante 

positivo e mais aberto, como a Justiça Restaurativa por seus 

círculos e conferências restaurativas ou como os espaços de 

mediação etc. 

 

Também, para Capelletti e Garth (1998, p. 12), 

  

O acesso à Justiça pode ser encarado como o requisito 

fundamental o mais básico dos direitos humanos  de um sistema 

jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não 

apenas proclamar, o direito de todos. 
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Boaventura de Souza Santos (1995, p. 168 a 170), referindo-se à 

questão dos obstáculos e desafios ao acesso à justiça por parte das classes 

subalternizadas, classificando-os como econômicos, sociais e culturais, adverte 

que quanto mais baixo o estrato social, maior é a distância do cidadão em 

relação à administração da justiça, pois cidadãos com poucos recursos tendem 

a conhecer pouco seus direitos e hesitam em recorrer à justiça estatal judicial, 

por força de anteriores experiências de insucessos, suas ou de pessoas 

próximas, ou temendo a possibilidade de sofrerem represálias. Nesse sentido, 

também se pronuncia Ricardo Maurício Freire Soares (2008, p.85) 

 

                                      A eficácia positiva consiste em reconhecer, ao eventual 

beneficiado pela norma jurídica de eficácia limitada, o direito 

subjetivo de produzir tais efeitos, mediante a propositura da 

ação judicial competente, de modo que seja possível obter a 

prestação estatal, indispensável para assegurar uma existência 

digna. O Estado está, portanto, obrigado a concretizar a 

dignidade da pessoa humana, ao elaborar normas e 

formular/implementar políticas públicas. 

 

Desta forma, imperiosa e necessária se tornou a adoção de mecanismos 

alternativos ou complementares aos institutos de direito, como formas de 

viabilizar a acessibilidade do cidadão à justiça. Não devem ser restritosà esfera 

judiciária, mas ampliada a concepção, para alcançar a realização da verdadeira 

Justiça. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A Justiça Restaurativa traz uma verdadeira mudança de paradigma, em 

relação ao modelo retributivo (punitivo), pois, tomando como foco central os 

danos e consequentes necessidades tanto da vítima como também do ofensor 

e da comunidade, trata das obrigações decorrentes dos prejuízos de ordem 

material e moral. Para tanto, vale-se de procedimentos inclusivos e 

cooperativos, nos quais serão envolvidos direta ou indiretamente todos os 

atingidos.                                                                                                                    
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É necessário, porém, compreender corretamente os pressupostos 

teóricos das práticas restaurativas, a fim de que seja afastado o risco do 

modelo retributivo não estar embutido em um discurso supostamente 

progressista e garantista. Ressalte-se, neste diapasão, que há de ser repelida 

a visão reducionista que identifica a Justiça Restaurativa com mecanismos de 

mera reparação pecuniária, ou submissão do infrator a constrangimento ou 

humilhação.                                                                                                                      

O modelo de Justiça Restaurativa busca intervir positivamente em todos 

os envolvidos no fenômeno criminal. Pretende, destarte, tocar a origem e causa 

daquele conflito, e, a partir daí, possibilitar o amadurecimento pessoal do 

infrator, redução dos danos aproveitados pela vítima e comunidade, com 

notável ganho na segurança social. Porém, o êxito da fórmula depende de seu 

correto aparelhamento. Sendo assim, e sem embargo da necessidade de 

buscar-se novos meios para tratamento do problema penal, deve-se estar 

atento para o fato de a aplicação prática do modelo restaurativo envolver, na 

realidade, problemas de cunho operacional no tocante à correta preparação da 

intervenção e capacitação de técnicos, à sua integração com programas 

securitários e sociais, e ao monitoramento dos acordos obtidos, bem como 

avaliação do funcionamento da prática, que constitui fator tão importante 

quanto à sua execução.                                                                                                    

Assim, as iniciativas pioneiras que se desenham para a sua aplicação 

prática levam consigo a responsabilidade adicional de enfrentar tais 

contingências e superá-las, de modoa impulsionar a prática no país, como 

alvissareira concepção de reação ao crime. 

A Justiça Restaurativamostra-se como uma modelo mais humano, que 

aproxima as partes realmente envolvidas e afetadas pelo delito e devolve-lhes 

a competência de resolução dos conflitos. Sua adoção indica uma verdadeira 

forma de transformação, de uma real possibilidade de mudanças.  É um 

caminho para concretização da aceitação dos direitos humanos e do Estado 

Democrático de Direito. 

Conclui-se, portanto, que o modelo restaurativo e o retributivo podem 

coexistir. Contudo, dever haver cautela na efetiva implementação do primeiro, 

uma vez que é imprescindível que tal modelodesenvolva-secom debates em 

fóruns apropriados, ampla participação e aprovação da sociedade, para que 
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seja concebido pelo Brasil, onde a falência do sistema criminal tradicional e o 

crescimento contumaz da criminalidade são manifestados. 

A Justiça Restaurativa é possível no Brasil, desde que observados os 

princípios e garantias fundamentais das partes: dignidade da pessoa humana, 

proporcionalidade e adequação, razoabilidade e também o interesse público. 

Este envolve a comunidade e é uma oportunidade de adoção a uma justiça 

criminal democrática, participativa e capaz de operar uma transformação na 

realidade do país atinente aos direitos humanos, àcidadania e, 

principalmente, à paz social, não colocados em prática no atual sistema 

retributivo. 
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