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RESUMO 

 

 

VENÂNCIO, Aline Rodrigues. Justiça Restaurativa Penal: Assumindo 

Responsabilidades. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação 

em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2017 

 

 

O Direito Penal tem como sanção para os delitos cometidos, uma pena, a qual toma 

como base o sistema retributivo, utilizado desde os primórdios da sociedade, 

retribuindo ao agente que cometeu um crime, o delinquente, um castigo. Um sistema 

penitenciário, que a princípio teria a função de ressocializar  e educar o indivíduo, 

não cumpre com seus objetivos, pelo contrário, a pessoa inserida no sistema 

penitenciário, passa a ter contato com pessoas que cometeram diversos crimes, 

adquirindo assim novos conhecimentos criminais. Desta forma, faz-se necessário a 

busca por um novo método de resolução de conflito. O método de resolução de 

conflito estudado neste trabalho é a Justiça Restaurativa, que vem para 

complementar e não substituir o sistema retributivo, envolvendo o ofensor, ofendido 

e a comunidade assistidos por um facilitador, ambas as partes por vontade própria 

decidem por um encontro, para reparação do dano causado a vítima. Na Justiça 

Restaurativa busca-se o reconhecimento das responsabilidades por todas as partes 

envolvidas no crime, ressocialização e reintegração do ofensor na comunidade. A 

Justiça Restaurativa é aplicada através do círculo de paz que utiliza uma forma de 

comunicação não violenta. 

 

 

Palavras-Chave: Justiça Restaurativa, Responsabilização, Sistema Retributivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Criminal law has as a penalty for crimes committed, a penalty, which takes as its 

basis the remuneration system, used since the early days of society, by repaying the 

offender of a crime, the offender, a punishment. A penitentiary system, which would 

initially have the function of resocializing and educating the individual, does not fulfill 

its objectives, on the contrary, the person inserted in the penitentiary system, comes 

into contact with people who have committed various crimes, thus acquiring new 

criminal knowledge. In this way, it is necessary to search for a new method of conflict 

resolution. The method of conflict resolution studied in this paper is Restorative 

Justice, which comes to complement and not replace the retributive system, involving 

the offender, offended and the community assisted by a facilitator, both parties 

voluntarily decide for a meeting, to the victim. The Restorative Justice seeks to 

recognize the responsibilities of all parties involved in the crime, re-socialization and 

reintegration of the offender in the community. Restorative Justice is applied through 

the circle of peace that uses a form of nonviolent communication. 

 

 

Keywords: Restorative Justice, Accountability, Retributive System. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho trata-se de um breve estudo sobre a justiça restaurativa 

como método alternativo de resolução de conflitos penais. 

É observado que o sistema penal atual não é mais adequado, como poderia 

ser na década de 1940; não contribui para ressocialização e diminuição de 

reincidência criminal. 

No Brasil atualmente não se vê resultado no cumprimento de pena no 

sistema prisional. Daí, surge um problema, pois o indivíduo muitas vezes sai do 

cárcere pior do que entrou, com uma gama de conhecimentos sobre a criminalidade 

que não detinha antes. 

 Em busca de melhorias no sistema de aplicação da pena e para a 

perspectiva de responsabilização, ressocialização e diminuição de reincidência do 

delinquente, nasce a Justiça Restaurativa para amenizar, senão, resolver, o 

problema, de forma a conscientizar o ofensor sobre sua responsabilidade e olhar 

para a vítima e comunidade que foram diretamente ofendidas pelo delito praticado. 

No primeiro momento é estudado o funcionamento do sistema penal 

retributivo, alicerçado na retribuição com o mal (pena), por um delito cometido, é 

estudado o conceito, função, teorias, métodos de aplicação da pena, além de sua 

efetividade e eficácia. 

Posteriormente, é analisado o método Justiça restaurativa, seu conceito, 

aplicação, benefícios e responsabilidades das partes, buscando entender o que é a 

Justiça Restaurativa, em quais situações penais pode ser aplicado, seu objetivo e 

benefícios. O desafio aqui será analisar a responsabilidade das partes diante do 

processo restaurativo. 

A metodologia utilizada é do tipo explicativa, visando identificar os fatores 

que contribuem pela busca de uma nova forma de solucionar conflitos. Utilizando-se 

de fontes primarias e secundárias, a partir de revisões bibliográficas, adquirindo 

dados através de doutrinas, artigos, manuais, cartilhas e textos publicados em sítios 

eletrônicos como Justiça para o Século XXI, Instruindo Práticas Restaurativas, 

Tribunal de Justiça do Paraná, Conselho Nacional de Justiça.  
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CAPÍTULO 1 - DIREITO PENAL E SEU CONCEITO 

 

Pode-se dizer que o direito penal nasceu nos primórdios da humanidade, 

servindo para regular as ações individuais, foi desenvolvido através dos costumes e 

cultura, para que as pessoas pudessem viver em sociedade. Com o passar do 

tempo e desenvolvimento da sociedade, foram atribuídos ao Estado o dever de 

editar normas, descrevendo condutas não aceitáveis e suas respectivas penas. 

Como normas para convivência em sociedade sob sanção de pena, Júlio 

Fabbrini Mirabete (2001 p.4) descreve o Direito como a regulação da sociedade e o 

direito penal como um ramo desse direito: 

 

Como já se observou, das necessidades humanas decorrentes da 
vida em sociedade surge o Direito, que visa garantir as condições 
indispensáveis à coexistência dos elementos que compõem o grupo 
social. O fato que contraria a norma de Direito, ofendendo ou pondo 
em perigo um bem alheio ou a própria existência da sociedade, é um 
ilícito jurídico, que pode ter consequências meramente civis ou 
possibilitar a aplicação de sanções penais. 

 

Como bem nos assegura Cezar Roberto Bitencourt (2013), o Direito penal é 

um conjunto de normas indispensáveis às relações interpessoais e entre indivíduo e 

Estado, onde se tem a descrição de ações não aceitáveis pela sociedade e pelo 

Estado, também se tem sanções para quem pratica tais ações. Esse conjunto de 

normas, valorações e princípios, devidamente sistematizados, tem a finalidade de 

tornar possível a convivência humana. É preciso ressaltar a fixação de limites no 

poder de punir do Estado conforme explana Guilherme de Souza Nucci (2014, p.48) 

onde o direito penal “é um conjunto de normas jurídicas voltadas à fixação dos 

limites do poder punitivo do Estado, instituindo infrações penais e as sanções 

correspondentes, bem como regras atinentes à sua aplicação”.  

Na mesma linha segue Júlio Fabbrini Mirabete (2001 p.4) quando descreve 

que: 

 

Como o Estado não pode aplicar as sanções penais arbitrariamente, 
na legislação penal são definidos esses fatos graves, que passam a 
ser ilícitos penais (crimes e contravenções), estabelecendo-se as 
penas e as medidas de segurança aplicáveis aos infratores dessas 
normas.  
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Além disso, o direito penal é caracterizado por normas proibitivas podendo 

ser “comissivas ou omissivas”, sempre para controlar a sociedade e o bem jurídico 

de interesse da coletividade, e não ao interesse individualizado, por isso ele é 

exercido pelo Estado e de acordo com normas pré-estabelecidas, essas normas 

podem ser de “forma positiva de ações humanas ou de forma negativa omissão de 

ações.” (SANTOS, 2014, p.3) 

Em poucas palavras, o direito penal é um conjunto de normas com base em 

ações ou omissões que regula as pessoas e o Estado com relação à quando e como 

punir. 

 

 

1.1. DIREITO PENAL NO BRASIL 

 

 

Podemos afirmar, por tanto, que o direito penal vem para regular as ações dos 

indivíduos em sociedade, onde o direito de punir vem do Estado, Juarez Cirino 

dos Santos (2015, p. 482) define que: 

 

...o Direito Penal realiza funções instrumentais de efetiva aplicação 
prática e funções simbólicas de projeção de imagens na psicologia 
popular, mas o segmento legal conhecido como Direito Penal 
simbólico, caracterizado pela criminalização do risco em áreas cada 
vez mais distantes do bem jurídico, parece desprovido de qualquer 
função instrumental, cumprindo apenas função simbólica de 
legitimação do poder político. Na área das situações sociais 
problemáticas, o Direito Penal parece reduzido ao papel ideológico 
de criação de símbolos no imaginário popular, com o objetivo oculto 
de legitimar o poder político do Estado e o próprio Direito Penal como 
instrumento de política social. A legitimação do poder político do 
Estado ocorre pela criação de uma aparência de eficiência repressiva 
na chamada luta contra o crime - definido como inimigo comum -, 
que garante a lealdade do eleitorado e, de quebra, reproduz o poder 
político - assim, o lastimável apoio de partidos populares a projetos 
de leis repressivas no Brasil é explicável por sua conversibilidade em 
votos, ou seja, por seus efeitos políticos de conservação/reprodução 
do poder. 

 

De acordo com o ordenamento jurídico atual, no Brasil, todas as normas 

jurídicas, inclusive as penas, devem respeitar a Lei Maior que é a Constituição 

Federal. Em seu artigo 5°, incisos XLVI e XLVII, o texto constitucional prevê que a lei 

regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a privação ou restrição 
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da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou 

interdição de direitos, e que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra 

declarada, bem como não haverá pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, 

de banimento e cruéis. 

Os citados incisos elencam, de forma taxativa, a limitação do Estado na 

aplicação das penas. Pode-se observar que além de um conjunto de normas penais, 

criadas e limitadas pelo próprio Estado o direito penal consiste na proteção de 

valores sociais. 

É verdade que no Código Penal Brasileiro as penas estão classificadas em 

privativas de liberdade, restritivas de direitos e pena de multa. O problema, 

entretanto, é que, na maioria das vezes, as penas não funcionam de forma a 

ressocializar o indivíduo, nem dão a ele a responsabilidade de reparar o dano 

causado. Desta forma o sistema penal não cumpre com o seu objetivo tornando se 

um sistema falido, centrado na segregação corporal. 

 

Durante muitos anos imperou um ambiente otimista, predominando a 
firme convicção de que a prisão poderia ser um instrumento idôneo 
para realizar todas as finalidades da pena e que, dentro de certas 
condições, seria possível reabilitar o delinquente. Esse otimismo 
inicial desapareceu, e atualmente predomina uma atitude pessimista, 
que já não tem muitas esperanças sobre os resultados que se possa 
conseguir com a prisão tradicional. A crítica tem sido tão persistente 
que se pode afirmar, sem exagero, que a prisão está em crise. Essa 
crise abrange também o objetivo ressocializador da pena privativa de 
liberdade, visto que grande parte das críticas e questionamentos que 
se fazem à prisão refere-se à impossibilidade — absoluta ou relativa 
— de obter algum efeito positivo sobre o apenado. (BITENCOURT, 
2013, p.502) 

 

Neste cenário, portanto, o sujeito que comete crime passa pelo processo 

penal sem ser responsabilizado pelo mal cometido, não é ouvido, muito menos 

acompanhado por profissionais que possam lhe mostrar outro caminho. O sistema, 

como descrito, além de não ressocializar o ofensor, se esquece da vítima.   

O Estado, para garantir a ordem pública, assumiu a responsabilidade de 

representante do povo, o resultado, contudo, foi a exclusão da vontade da vítima 

conforme descreve Marcelo Gonçalves Saliba (2002, P. 96): 
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O Direito passou a ser ditado por um ente apresentado como 
imparcial, o Estado, única fonte de produção, e as regras sociais 
foram afastadas, sob o argumento de que seriam causas de novos 
conflitos. O Estado, alçado à condição de garantidor da ordem 
pública, apoderou-se da vontade das partes envolvidas no conflito, 
sob o fundamento de que o desvio ofende a coletividade e a 
resposta, portanto, independe da vontade da vítima. Houve a 
monopolização da distribuição da justiça penal. Para representar os 
interesses estatais, sociais e o próprio ofendido, surgiu a figura do 
procurador. 
 

A vítima é excluída da questão, não tendo mais a possibilidade de resolver 

pessoalmente seu conflito, ser ressarcido pelo dano material, moral e psicológico 

sofrido, ou, até mesmo reconciliando-se com o agressor. 

 

A apropriação da vontade da vítima não se dá unicamente quanto ao 
seu interesse na persecução penal, mas atinge até mesmo sua 
vontade na conciliação ou reconciliação com o delinquente, bem 
como reparação por eventuais danos sofridos. Primeiro a punição, 
depois a pacificação e a solução do conflito social. O sistema 
subtraiu à vítima seu interesse, retirando-lhe a oportunidade de 
resolver seu conflito, que igualmente lhe foi subtraído, e, em troca, 
produziu o sofrimento, distribuindo-o, publicamente, entre as partes 
envolvidas na relação. (SALIBA, 2002, P. 98) 

 
 

Pode-se concluir que o direito penal brasileiro, além de não ressocializar o 

delinquente, exclui a vítima de todo o processo impossibilitando a mesma de 

resolver o conflito, de fato. À Vítima sofre, assim, em afastamento da questões, o 

que muitas vezes resulta na sensação de não pertencer a ela, nem o problema, nem 

a sua solução. 

 

1.2. DA PENA E SUAS FUNÇÕES DECLARADAS 

 

No século XIX a pena de prisão era utilizada para todos os tipos de crimes e 

todos os tipos de pessoas de forma igualitária, sem de fato responsabilizar o 

criminoso de acordo com o delito cometido, individualizando a pena. 

Na passagem dos dois séculos, uma nova legislação define o poder 
de punir como uma função geral da sociedade que é exercida da 
mesma maneira sobre todos os seus membros, e na qual cada um 
deles é igualmente representado; mas, ao fazer da detenção a pena 
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por excelência, ela introduz processos de dominação característicos 
de um tipo particular de poder. Uma justiça que se diz ‘igual’, um 
aparelho judiciário que se pretende ‘autônomo’, mas que é investido 
pelas assimetrias das sujeições disciplinares, tal é a conjunção do 
nascimento da prisão, ‘pena das sociedades civilizadas (FOUCAULT, 
1987, p. 195) 

 

Uma das funções da pena é o castigo aplicado pelo Estado ao sujeito que 

cometeu um ato definido como criminoso. A função da mesma é amedrontar a 

sociedade e o indivíduo, demostrando as consequências que poderão sofrer os que 

cometam um ato determinado como criminoso. Além disso, a pena tem a função de 

reintegrar o infrator à sociedade. Para Guilherme de Souza Nucci (2014, p. 308) “a 

pena é uma sanção imposta pelo Estado, através da ação penal, ao criminoso, e 

tem a finalidade de retribuição ao delito perpetrado e a prevenção de novos crimes.” 

Seguindo o mesmo contexto Capez (2014, p.379) descreve que a pena é: 

 

Sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado, em execução 
de uma sentença, ao culpado pela prática de uma infração penal, 
consistente na restrição ou privação de um bem jurídico, cuja 
finalidade é aplicar a retribuição punitiva ao delinquente, promover a 
sua readaptação social e prevenir novas transgressões pela 
intimidação dirigida à coletividade.  

 

Tais noções estão alicerçadas na prevenção geral e especial, que espera-se 

sejam abraçados pela pena. De fato, pensava-se que aplicando um castigo como 

forma de penalizar o indivíduo que cometesse o ato delituoso, os demais 

infringentes do corpo social seriam dissuadidos de fazer o mesmo, bem como o 

próprio apenado não voltaria a delinquir. As finalidades declaradas da pena estão 

embasadas em três teorias, sendo elas: as teorias absolutas ou retributivas, teorias 

relativas ou utilitárias, e por fim as teorias mistas ou ecléticas. 

 

1.2.1. TEORIAS ABSOLUTAS OU RETRIBUTIVAS 

 

Quando se fala em pena baseada nas teorias absolutas ou retributivas, fala-

se no mal como paga pelo mal praticado. Este mal seria a punição, estabelecida de 

acordo com os costumes e valores axiológicos do povo, em um dado contexto 



18 
 

histórico cultura. Neste sentido, Cezar Roberto Bitencourt (2015, p. 133) descreve 

que: 

 

As teorias absolutas consistem em conceber a pena como um mal, 
um castigo, como retribuição ao mal causado através do delito, de 
modo que sua imposição estaria justificada, pelo valor axiológico 
intrínseco de punir o fato passado […] 

 

Na mesma linha Marcelo Gonçalves Saliba (2009, p. 45) refere-se que 

teorias absolutas ou retributivas sustentam-se na retribuição para o mal causado e 

são aplicadas como imposição do castigo, sem qualquer outra finalidade, ou seja, 

sua imposição justifica-se pelo crime, sem qualquer questionamento quanto ao 

porquê e para que punir. Eugenio Raúl Zaffaroni (2011, p.113) ainda complementa 

que as chamadas teorias absolutas sustentam que a pena encontra em si mesma a 

sua justificação, sem que possa ser considerada um meio para fins ulteriores. A 

pena seria, pois, um fim em si mesma. 

Conforme verificado, esta teoria tem o objetivo de retribuir o mal com um 

castigo. O que é percebido é que a imposição de um mal não tem qualquer outra 

finalidade. Na discussão desse ponto, cabe uma indignação: a pena tem como 

finalidade somente fazer justiça? E a Justiça, se exaure na punição? Assim, 

questionável a sua eficácia e mesmo, sua legitimidade. 

 

1.2.2. TEORIAS RELATIVAS OU UTILITÁRIAS 

 

Nas teorias relativas ou utilitárias a pena tem como objetivo a 

ressocialização, recuperação, no sentido de que o sujeito que cometeu um crime 

cumpra sua pena e saia recuperado, entendendo que não se pode cometer crime e 

que, caso cometa, sofrerá consequências. Esta pena também serve de exemplo 

para que os agentes da sociedade não cometam crimes (fato de intimidação). 

Nesta teoria não se aplica o mal pelo mal causado. Utiliza-se da pena de 

forma a ‘prevenir’ a sociedade do delinquente e se tem a necessidade da sanção 

para preservação do grupo social. A pena intimida a sociedade de forma abstrata, 

prevenindo que cometam delitos, e o criminoso de forma concreta, para que este 
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não volte a delinquir. (MIRABETE, 2000, p. 219; SALIBA 2007, p. 33; BITENCOURT, 

2015, p. 142) 

Logo, esta teoria vem contrapor-se à teoria absoluta. Em vez de pagar com 

mal, um mal causado, amedronta a sociedade que não se cometa o crime e tenta 

ressocializar o delinquente. Esta teoria é dividida em prevenção geral e prevenção 

especial. 

 

1.2.2.1. Prevenção geral  

 

A teoria da prevenção geral positiva é a mais adequada à realidade do 

ordenamento jurídico brasileiro. A função atribuída à pena criminal tem por objetivo 

evitar crimes futuros intimidando a sociedade e o desviante, para que estes não 

voltem mais a atentar contra as regras estatais impostas, esperando também que os 

agentes não ingressem pela primeira vez no campo da ilicitude penal (SALIBA, 

2009, P.36; SANTOS, 2014, p.430; Bitencourt, 2015, p.160) 

É preciso ressaltar que esta teoria vem para limitar o Estado na atribuição de 

penas, devendo ater-se aos fatos e proporcionalidade descrito nas normas penais. 

Ainda que seja de forma impositiva, de castigo, conforme relata Cezar Roberto 

Bitencourt (2015, p.160) sobre a prevenção geral que é: 

 

Extremamente importante para esta orientação teórica é a 
consideração do Direito Penal como um meio a mais de controle 
social que, ao contrário dos demais, caracteriza-se pela sua 
formalização. Precisamente, pela formalização de base democrática 
do controle social, no sentido de que o exercício do poder punitivo 
por parte do Estado vê-se limitado pelos princípios e garantias 
reconhecidos democraticamente pela sociedade sobre a qual opera. 
Isso significa que, apesar de ser denominada uma teoria preventiva, 
de base relativista, com vistas ao futuro, não abandona o princípio de 
culpabilidade como fundamento da imposição de pena pelo fato 
passado, assumindo, portanto, e sem contradições teóricas, a ideia 
da retribuição da culpabilidade como pressuposto lógico da finalidade 
preventiva de delitos.  

 

Exprimindo um ponto de vista mais peculiar, Eugenio Raúl Zaffaroni (2011, 

p.99), descreve que a prevenção geral possibilitaria a certeza de que a pena assume 

a forma de uma ameaça esgrimida pelo poder contra os setores mais humildes da 

população, que costumam ser os mais vulneráveis frente à seletividade do sistema 

penal. Nesse mesmo contexto Marcelo Gonçalves Saliba (2009, P.64) entende que 
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a prevenção geral está alicerçada no positivismo, o controle social punitivo de forma 

repressiva, afastando o interesse social e majoritário, para recolher-se ao interesse 

da classe privilegiada, dominante, o que permite identificá-lo como estigmatizante, 

repressivo, excludente, desproporcional, segregador e desumano.  

O direito penal vem para regular as ações dos indivíduos em sociedade, 

sendo o direito de punir exclusivo do Estado. O problema é que não se pode deixar 

de evidenciar que sua aplicação, acontece muitas vezes para mostrar a sociedade 

de que o Estado está “fazendo alguma coisa” com o indivíduo que delinquiu. Sem 

dúvida, é natural que a sociedade espere uma reação do Estado diante do crime. 

Mas é preciso entender que, restringindo a liberdade do sujeito, não garante que ele 

não voltará a delinquir, tal ação parece eficiente num primeiro momento, e é só. A 

isto chamamos efeito simbólico. A grande questão é que por trás disto existe a 

política social e a aparência estatal como descreve Juarez Cirino dos Santos (2015 

p. 482): 

 

O Direito Penal realiza funções instrumentais de efetiva aplicação 

prática e funções simbólicas de projeção de imagens na psicologia 

popular, mas o segmento legal conhecido como Direito Penal 

simbólico, caracterizado pela criminalização do risco em áreas cada 

vez mais distantes do bem jurídico, parece desprovido de qualquer 

função instrumental, cumprindo apenas função simbólica de 

legitimação do poder político. Na área das situações sociais 

problemáticas, o Direito Penal parece reduzido ao papel ideológico 

de criação de símbolos no imaginário popular, com o objetivo oculto 

de legitimar o poder político do Estado e o próprio Direito Penal como 

instrumento de política social. A legitimação do poder político do 

Estado ocorre pela criação de uma aparência de eficiência repressiva 

na chamada luta contra o crime - definido como inimigo comum -, 

que garante a lealdade do eleitorado e, de quebra, reproduz o poder 

político - assim, o lastimável apoio de partidos populares a projetos 

de leis repressivas no Brasil é explicável por sua conversibilidade em 

votos, ou seja, por seus efeitos políticos de conservação/reprodução 

do poder. 

 

A principal intenção da prevenção geral é evitar crimes futuros, atribuindo 

penas de forma proporcional à gravidade do delito, ficando, assim, o Estado, 

 limitado ao cumprimento do direito penal. Não existe uma solução social do 

problema, mas solução penal para satisfação retórica da opinião pública, dessa 

forma o Estado passa confiança e segurança para a sociedade. 
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1.2.2.2. Prevenção especial 

 

Dirigida exclusivamente ao delinquente a teoria da prevenção especial busca 

a ressocialização com o objetivo de que o mesmo não volte a delinquir. 

A prevenção especial não busca a intimidação do grupo social nem a 

retribuição do fato praticado, visando apenas aquele indivíduo que já delinquiu para 

fazer com que não volte a transgredir as normas jurídico-penais. Está direcionada ao 

fim preconizado, ou seja, a ressocialização como finalidade da pena.  

(BITENCOURT, 2013, p. 135; SALIBA, 2009, p.39) 

A prevenção especial ocorre de duas formas, simultaneamente, segundo 

Juarez Cirino dos Santos, (2014, p.53): 

 

Prevenção especial negativa onde o Estado mantem o delinquente 
preso para não praticar novos crimes e a prevenção especial positiva 
onde busca a ressocialização do condenado, realizando com 
psicólogos, assistentes sociais e outros funcionários do 
estabelecimento penal. 

 

É interessante observar nessa teoria que busca-se manter o delinquente 

preso, concomitantemente manter acompanhamento de profissionais especializados 

para que ocorra a ressocialização. Espera-se, dessa forma, que o sujeito não volte a 

delinquir. 

 

 

1.2.3. TEORIA MISTA OU ECLÉTICA 

 

A teoria mista ou eclética é a junção das teorias absolutas e relativas, tem 

como finalidade a prevenção de crimes e evitar que o sujeito volte a delinquir. Como 

bem nos assegura Eugenio Raúl Zaffaroni (2011, p.113); 

 

Essa teoria parte das teorias absolutas, e tratam de cobrir suas 
falhas acudindo a teorias relativas. São as mais usualmente 
difundidas na atualidade e, por um lado, pensam que a retribuição é 
impraticável em todas as suas consequências e, de outro, não se 
animam a aderir à prevenção especial. 
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É importante salientar que a teoria mista considera o tempo do crime tanto o 

momento da conduta como o momento do resultado. É preciso entender que a pena, 

por sua natureza, é retributiva, mantendo seu aspecto moral, mas sua finalidade não 

é somente a prevenção, mas também um misto de educação e correção conforme 

salienta Júlio Fabbrini Mirabete (2001, p.50). 

A pena, por sua natureza é retributiva, tem seu aspecto moral, mas seu fim 

não é somente prevenir os agentes da sociedade de cometerem crimes, mas 

também, evitar a reincidência e buscar a reinserir social do sujeito que delinquiu. 

O artigo 59 do código penal brasileiro prevê que a fixação da pena pelo juiz 

será estabelecida de acordo com a culpabilidade, antecedentes criminais, conduta 

social, personalidade do agente, motivos que levaram ao cometimento do crime, 

circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 

conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 

Seguindo esse raciocínio Juarez Cirino dos Santos (2014 p.433) afirma que 

o Código Penal brasileiro consagra as teorias unificadas ao determinar a aplicação 

da pena conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime. No artigo 59, a reprovação exprime a ideia de retribuição da culpabilidade; a 

prevenção do crime abrange a correção e neutralização do autor, intimidação e 

manutenção da confiança na ordem jurídica conforme a teoria relativa. 

Assim a pena é aplicada em proporção à culpa do agente que praticou o 

crime, não deixando de ser retributiva pois existe um castigo para retribuir o mal 

causado, e vai além disso, buscando a ressocialização e reinserção do indivíduo na 

sociedade para que ele não volte a delinquir, como descrito na lei de execução penal 

em seu art. 10 onde a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 

objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 

 

1.3.  DA EFETIVIDADE DA PENA DE PRISÃO 

 

A privação de liberdade afasta o sujeito de seus familiares e da sociedade, 

impossibilitando o mesmo de refletir e ter a ajuda que necessita para entender de 

forma clara os danos causador por suas ações e consequentemente repara-lo. Não 

é exagero afirmar que o delinquente em convívio com outros seres que delinquiu, irá 

aprender novas técnicas e malicias para a vida criminosa. 
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A pena segue sendo pena, porque para ressocializar é necessário a 

privação de alguns bens jurídicos que, neste caso, é a liberdade; a pena sempre 

será um conteúdo penoso para quem o sofre. (ZAFFARONI, 2011, p.100) 

Sabemos que o sistema carcerário no Brasil  está falido. A precariedade e as 

condições subumanas que os detentos vivem hoje,é de muita violência. Os presídios 

se tornaram depósitos humanos. (REALIDADE DO SISTEMA PRISIONAL NO 

BRASIL,  

A privação de liberdade como sanção pelo mal cometido serviu para épocas 

passadas e atualmente vem sendo alvo de reprovação, pela sua incapacidade para 

exercer a função educativa sobre o condenado, sua carência de eficácia intimidativa 

diante do delinquente entorpecido, o fato de retirar o réu de seu meio de vida, 

obrigando-o a abandonar seus familiares, e os estigmas que a passagem pela prisão 

deixam no recluso são alguns dos argumentos que reprovam o tal método de 

sanção. Recomenda-se que as penas privativas de liberdade limitem-se às 

condenações de longa duração e àqueles condenados efetivamente perigosos e de 

difícil recuperação conforme pois é impossível alguém ingressar no sistema 

penitenciário e não sair de lá pior do que entrou assevera Cezar Roberto Bitencourt 

(2013, P. 503). Para Roxin (1974, p. 17) não é exagero dizer que a pena privativa de 

liberdade de curto prazo, em vez de prevenir novos delitos, os promove. 

Uma pessoa que recebe um sentença penal de prisão, muitas vezes 

ingressa no sistema prisional pela primeira vez por um único crime cometido e 

dentro desse sistemas lida com pessoas que cometeram diversos outros crimes, ali 

trocam informação e se especializam na vida criminal. 

O sistema penal funciona de forma seletiva e desigual, que introduz o 

condenado em carreiras criminosas. Depois de iniciada uma carreira delitiva é muito 

difícil conseguir a ressocialização, o sistema penal conduz à marginalização do 

delinquente. Os efeitos diretos e indiretos da condenação produzem, em geral, a sua 

marginalização, e essa marginalização se aprofunda ainda mais durante a execução 

da pena. (SANTOS, 2013 P. 456; BITENCOURT, 2013, P. 508) 

Fica, assim, evidente que a privação de liberdade prejudica o delinquente e 

a sua recuperação, pois este, em contato com pessoas de grau de periculosidade 

maior aprenderá a prática de novos crimes. A sociedade também terá prejuízos ao 

receber o sujeito pior do que entrou no sistema penal. 
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Guilherme de Souza Nucci (2014, p.64) destaca que os estabelecimentos 

penais não oferecem, oportunidade de trabalho e estudo aos presos, deixando-os à 

ociosidade, o que lhes permite dedicar-se às organizações criminosas. Cezar 

Roberto Bitencourt (2013, p. 505) ainda acrescenta, que a ineficácia da pena 

privativa de liberdade pode ser resumida em duas premissas, a primeira onde o 

ambiente carcerário não permite realizar nenhum trabalho reabilitador com o recluso, 

e não se pode fazer sociais, quando os dissocia da comunidade livre e ao mesmo 

tempo os associa a outros antissociais. E a segunda na maior parte das prisões, de 

todo o mundo, as condições materiais e humanas tornam inalcançável o objetivo 

reabilitador. Fala-se da crise da prisão não como algo derivado estritamente de sua 

essência, mas como o resultado de uma deficiente atenção que a sociedade e, 

principalmente, os governantes têm dispensado ao problema penitenciário. 

O sistema penal, em especial nas sanções privativas de liberdade, tem 

considerável influência no comportamento futuro do desviante: antes de terem um 

efeito reeducativo sobre o delinquente, na maioria dos casos favorece o ingresso em 

uma verdadeira carreira criminosa. Diante disto, impugna-se qualquer discussão 

quanto aos fins pedagógicos ou reeducativos da pena bem como a ideologia da 

reinserção social. Não há como reinserir um sujeito na sociedade quando 

a execução penal constitui repressão seletiva de marginalizados sociais do mercado 

de trabalho e, portanto, de sujeitos sem utilidade real para expandir o capital nas 

relações de produção, uma vez que não se perguntam por que uma pessoa esteve 

em um estabelecimento penitenciário, mas tão somente se esteve lá. (SALIBA, 

2009, p. 64/65/82; SANTOS, 2013, p. 460) 

É extremamente importante ter a percepção que a violência policial e o 

encarceramento não resolvem problemas de segurança pública. O Anuário Brasileiro 

de Segurança Público em 2016 fez um levantamento de mortes derivadas de crime, 

onde foi constatado que houve 61.158 morte no mesmo ano e esse número vem 

crescendo a cada dia, isso pode ser observado a partir de históricos do anuário que 

mostra um aumento considerável anualmente. (AUMENTO DA CRIMINALIDADE: 

VIOLÊNCIA POLICIAL E ENCARCERAMENTO NÃO RESOLVEM PROBLEMA DA 

SEGURANÇA, 2017) 

A ordem social poderia ser mantida se houvessem políticas públicas para 

uma mudança cultural na educação, saúde, lazer, não sendo necessário a 



25 
 

imposição de pena com a ideia de ressocialização, que na prática não é efetiva, 

conforme explana Marcelo Gonçalves Saliba (2009, P. 65): 

  

A imposição da ordem não se dá unicamente por modelos 
normativos e sanções formais, podendo ser detectada em outros 
mecanismos de controle, como a processo de alfabetização, 
educação, religião, programas governamentais, costumes, ciências 
sociais e humanos, enfim, nos procedimentos políticos sociais e 
religiosos não normatizados. Por socialização compreende-se a 
capacidade de membros do corpo social aprender modelos sociais 
de conduta, assimilar e transformá-los em regras, incorporando-os às 
suas próprias vidas. 

 

Deste modo, foi possível observar que, a privação de liberdade deixa o 

sujeito ocioso e propenso a aprender novas práticas criminosas, tornando difícil a 

ressocialização.  Quando o sujeito retorna a liberdade, é descriminado e excluído 

pelo mercado de trabalho, o mesmo não está preparado para reinserção na 

sociedade e a sociedade não está preparada para recebe-lo novamente. Para que 

seja possível essa reinserção na vida social deveria se ter políticas sociais tanto 

dentro do sistema penitenciário como na sociedade para acolher o delinquente 

ressocializado. 
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CAPÍTULO 2 - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SISTEMA RETRIBUTIVO 

 

Como direito fundamental o princípio da dignidade da pessoa humana está 

elencado na Constituição Federal em seu artigo 1° inciso III: 

 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
 III - a dignidade da pessoa humana. (BRASIL, 1988) 

 

Por todos, citamos o entendimento de Casado Filho (2012, p. 43), a 

dignidade da pessoa humana é um fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo estabelecendo como direitos, as necessidades essenciais que todos os 

indivíduos têm, independentemente das diferenças entre eles.  

A dignidade da pessoa humana é um princípio básico para todos que vivem 

em sociedade, é o simples respeitar o próximo, cada ser humano deve respeitar seu 

semelhante e ser respeitado. O dever de respeito pelo próximo está contido na 

máxima de não degradar qualquer outro ser humano, não exigir que outrem descarte 

a si mesmo para escravizar-se a favor de meu fim. (KANT, 2003, p. 293 - 306) 

Desta forma a Constituição federal em seu artigo 6° descreve uma série de 

garantias para que o sujeito possa seguir com uma vida digna, sendo tais garantias, 

a educação, alimentação, saúde, segurança, assistência aos desamparados, assim 

por diante. 

Por mais que seja assegurado a dignidade da pessoa humana como um 

direito fundamental a vida, vê-se, que a realidade dentro do sistema prisional é 

outra, a dignidade não é respeitada, uma vez que o sujeito cumpre sua pena em 

condições desumanas, em estabelecimentos precários e alimentação desagradável. 

O sistema penal atual foi construído de acordo com o sistema retributivo. No 

cerne dessa questão está, a punição de um delito com mal, ou seja, um castigo. 

Marcelo Gonçalves Saliba (2002, p. 83) descreve que, seja a pena corporal ou não 

está em crise, e sua falta de legitimidade assenta-se na sua arbitrariedade, que 

representa a violação a todas as regras e princípios, em especial a dignidade da 

pessoa humana e os Direitos. As penas utilizadas em tal sistema é resumida por 

Ferrajoli (2002, p. 308) como horrendas e infamantes, pois as mesmas são impostas 
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por meio de violência, sempre programadas e consciente, organizada por muitos 

contra um.  

A lei penal brasileira assegura ao preso, formalmente, todos os direitos 

humanos não atingidos pela privação de liberdade, especialmente o respeito à 

integridade física e moral do condenado (art. 38, CP) - embora continue imensa a 

distância entre a lei e realidade na execução penal brasileira (SANTOS 2013, p. 491) 

Ainda na Constituição federal em seu artigo 5° inciso III: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante; (BRASIL, 1988) 

 

‘Todos são iguais perante a lei e ninguém será submetido a tratamento 

desumano’, este é um direito fundamental, que deixa claro, que não se pode excluir 

os apenados com os tratamentos supracitados. Ainda assim, Guilherme de Souza 

Nucci (2014, p. 64) relata que vários presídios apresentam celas imundas e 

superlotadas, sem qualquer salubridade. Locais, em completo desacordo ao 

estipulado em lei, inúmeros sentenciados contraem enfermidades graves, além de 

sofrerem violências de toda ordem. Faleiros Junior (2013, p. 43) complementa que 

no Brasil, são recorrentes os casos de violência, rebelião e assassinato no sistema 

prisional, inúmeras situações são verificadas no cotidiano, como insalubridade e 

alimentação de péssima qualidade. 

A Lei de execução penal prevê em seu artigo 41 o direito dos presos, esse 

direito traz o mínimo de dignidade devido à restrição de liberdade:  

 

Art. 41- Constituem direitos do preso: 
I - alimentação suficiente e vestuário; 

II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 
III - Previdência Social; 
IV - constituição de pecúlio;  
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o 
descanso e a recreação; 
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 
desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da 
pena; 
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e 
religiosa; 
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 
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IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados; 
XI - chamamento nominal; 
XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da 
individualização da pena; 
XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 
XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de 
direito; 
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência 
escrita, da leitura e de outros meios de informação que não 
comprometam a moral e os bons costumes. 
XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 
responsabilidade da autoridade judiciária competente. 

 

É extremamente importante destacar que quando se fala em direito de preso 

não significar fechar os olhos para o crime que ele cometeu, mas sim empodera-lo, 

para que o mesmo tenha uma vida digna dentro do sistema prisional e consiga olhar 

para uma vida digna fora dele, como um futuro a ser perseguido todos os dias do 

cárcere. 

Assim, sabendo como se dá, em regra, a pena de prisão em nosso país, não 

se pode falar em dignidade da pessoa humana durante o cumprimento de pena, 

afinal, a dignidade da pessoa humana conforme descreve Kant (2003, p. 307) está 

no: 

 

Dever de respeitar um ser humano inclusive no uso lógico de sua 
razão, um dever não de censurar seus erros, classificando-os de 
absurdos, juízo precário, etc., mas de supor que seu juízo deve, não 
obstante, encerrar alguma verdade e buscar por esta, descobrindo 
simultaneamente a ilusão enganosa e, assim, explicando a ele a 
possibilidade de ter errado, a fim de preservar seu respeito por seu 
próprio entendimento, pois pelo uso de tais expressões se nega 
qualquer entendimento a alguém que a nós se opõe num certo 
julgamento, como querer leva-lo  a compreender que errou? O 
mesmo se aplica à censura do vício, que jamais deve descambar no 
completo desprezo e negação de qualquer valor moral a um ser 
humano corrupto, pois nesta hipótese ele jamais poderia melhorar, o 
que não é coerente com a idéia de ser humano, que como tal 
(enquanto um ser moral), nunca pode perder inteiramente sua 
predisposição para o bem.  

 

Ora, como centrar o sistema penal numa pena que violenta e desvaloriza 

aquele a quem se pretende recuperar? A privação de liberdade dá a falsa ideia 

quando pensada como única medida capaz de pôr ordem na sociedade e eliminar os 

problemas sociais. Diante de tantos problemas enfrentados dentro do sistema 
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retributivo da pena, surge um movimento de penas alternativas se apresentando 

como legitimador do sistema penal, aquele que não mais causaria dor e possibilitaria 

a reinserção social. 

Pode se concluir que a dignidade da pessoa humana é fundamentada pelo 

respeito ao próximo. Com princípio previsto na Constituição Federal, ainda assim, a 

dignidade não é respeitada pela justiça retributiva. Não se respeita tal dignidade 

devido as insalubridades do cárcere penal. Surgem, então, possíveis métodos como 

a justiça restaurativa com o objetivo de conscientização, responsabilização e 

consequentemente a ressocialização do delinquente, trabalhando também a 

conscientização da sociedade que é afetada pelos crimes. 
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CAPÍTULO 3 - JUSTIÇA RESTAURATIVA PENAL 

 

A prática restaurativa vem das comunidades antigas, de diversos povos e 

culturas onde se tinha práticas comunitárias de justiça, os atos considerados 

afrontosos eram solucionados entre agressor, agredido, familiares e as lideranças da 

comunidade, mediante a busca de uma solução rápida para o problema, em prol do 

restabelecimento do equilíbrio coletivo. (JESUS, 2014, p. 18) 

Os principais princípios são: corresponsabilidade, onde será analisado a 

responsabilidade de cada pessoa envolvida no conflito. Princípio da reparação do 

dano, analisando quem e de qual forma será reparado o dano. E o princípio das 

relações, onde todos os envolvidos no conflito serão tratados como igualitária 

independente de duas ações.  

Incluída na legislação brasileira em 1995 pela Lei n° 9099/95 que dispõe 

sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, permite o Poder Judiciário decidir 

como aplicar os métodos alternativos de solução de conflito, dentre estes métodos 

está a Justiça Restaurativa que pode ser aplicada nos casos de menor potencial 

lesivo, sendo os crimes mais julgados nos juizados especiais de violência racial, 

conjugal, contra idoso entre outros. (DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS À 

JUSTIÇA RESTAURATIVA: A “JUSTIÇA CONSENSUAL” NO BRASIL, 2013)  

Foi reconhecida a importância da justiça restaurativa e recomendada pelo 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas em 2002 pela Resolução 2002/12, 

foi aprovado também a Resolução 225 pelo Conselho Nacional de Justiça em 2016.  

Como um método alternativo à justiça comum, a justiça restaurativa não 

substitui o sistema penal atual ela vem para complementá-lo, por meio de técnicas 

que visam a tomada de consciência do infrator da vítima e a comunidade, a partir 

dos fatores relacionais e sociais motivadores de conflitos e violência, buscando a 

solução dos conflitos, como podemos ver nas palavras de Souza (2015 p.47): 

 

A justiça restaurativa não busca eliminar o sistema penal, mas sim 
readequá-lo, de modo que suas ações estejam dirigidas a atingir os 
fins penais, com o propósito de haver pacificação social jungida à 
proteção da dignidade da pessoa humana. 

 
 

Ela pode ser aplicada em qualquer tipo de crime, na Nova Zelândia, EUA e 

Canadá já são aplicadas em crimes graves, no Brasil no entanto, a prática é 
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aplicada nos crimes leves de menor potencial, este método acontece de forma 

participativa onde se mostra a responsabilidade do ofensor, e como ele pode reparar 

o dano causado, um acordo de reparação de dano entre ele e a vítima, assistidos 

pela comunidade que de certa forma também foi afetada. 

 

A justiça restaurativa na área penal tem como objetivo: 

 

 À conciliação e reconciliação entre as partes, à resolução do conflito, 
à reconstrução dos laços rompidos pelo delito, à prevenção da 
reincidência e à responsabilização, estes objetivos não precisam ser 
necessariamente alcançados simultaneamente em um único 
procedimento restaurativo. (PALLAMOLLA, 2009, p.53) 

 

Marcelo Gonçalves Saliba (2009, p. 123) complementa que: 

 
A vítima, o delinquente e as comunidades, portanto, devem participar 
do processo de resposta penal, legitimando sua atuação, 
desapegada da retribuição punitiva como marco insuperável. A 
reconciliação ou conciliação, o perdão o consenso, a reparação dos 
danos, são apenas exemplos dos fins a serem buscados pelo Direito 
penal. 

 

Conclui-se que a justiça restaurativa vem para complementar o direito penal, 

em busca de responsabilização, conciliação e ressocialização. Vale ressaltar, 

entretanto, que cabe à vontade e disposição da vítima, ofensor e comunidade, para 

que ocorra um encontro para discussão sobre o delito cometido e possível resolução 

do conflito. 

 

3.1. CONCEITO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

A Justiça restaurativa é um termo em aberto como, também fluído, onde 

remete-se a um novo conceito de como movimentar-se em determinados casos e 

situações, dando atenção principalmente as pessoas envolvida em um fato 

delituoso. Assim afirma Raffaella da Porciuncula Pallamolla (2009, p.54). A autora 

ainda complementa que o conceito de justiça restaurativa vem sendo modificado, 

assim como suas práticas, desde os primeiros estudos e experiências restaurativas. 

Sem uma definição concreta Slakmon e De Vitto (2015 p.20) conceitua a 

justiça restaurativa como um método alternativo de resolução de conflito, baseado 
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num procedimento de consenso, em que a vítima e o infrator, e, quando apropriado, 

outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, como sujeitos 

centrais, participam coletiva e ativamente na construção de soluções para a cura das 

feridas, dos traumas e perdas causados pelo crime. 

Podendo ser chama de justiça restauradora, reparadora, reintegradora, 

conciliadora, entre outros, todos estes termos remeterão a base de resolução de um 

conflito onde se tem a vítima o ofensor e a comunidade em busca de reparação do 

mal causado. 

Portanto, a justiça restaurativa não tem um conceito definido, mas sua base 

está em solucionar um conflito com a participação de todos os envolvidos no fato 

para a construção da solução. 

 

 

3.2. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RESTAURATIVO 

 

A justiça restaurativa pode ser aplicada na fase preliminar do processo onde 

o sistema penal será responsável por determinar o lugar onde serão realizadas as 

práticas restaurativas, o papel das partes, a proporcionalidade entre os valores do 

acordo e da sanção, a extensão quanto aos seus efeitos, ou na fase de execução 

penal como descreve Jesus (2014, p. 54). O local determinado deve ser menos 

formal, sem a presença de autoridades como juízes e advogados. 

De acordo com a Resolução 225/2016 do CNJ, para a realização da técnica 

restaurativa é necessário a participação do ofensor, da vítima, das famílias os 

demais envolvidos no fato danoso e os facilitadores. Ambos participaram por 

vontade própria, não podendo ser obrigado em hipótese alguma, visto que tal 

método é alternativo e para chegar a uma solução as pessoas devem estar de 

coração aberto à resolução.  

 

O encontro permite à vítima e ao infrator compartilharem, direta ou 
indiretamente, as suas histórias e encontrarem um meio de reparar 
os prejuízos. A inclusão dá a cada participante voz nos 
procedimentos e nos resultados. Através de indenizações, os 
infratores tentam consertar o prejuízo causado por suas ações. 
(SLAHMON; DE VITTO, p. 248) 
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No mesmo sentido segue Raffaella da Porciuncula Pallamolla (2009, p.56) 

dizendo que todos os envolvidos devem assumir posições ativas nas discussões e 

na tomada de decisões sobre o que deve ser feito com relação ao delito, sempre 

com a ajuda de um facilitador. Juarez Cirino dos Santos (2014, p. 54) complementa 

que as vítimas vão destacar suas necessidades que deverão ser satisfeitas pelos 

infratores através da responsabilização, que poderá ou não eximi-los da pena 

punitiva, abstratamente, imposta ao delito. 

O objetivo é o encontro, inclusão, reparação e reintegração  

O encontro permite à vítima e ao infrator compartilharem, direta ou 
indiretamente, as suas histórias e encontrarem um meio de reparar 
os prejuízos. A inclusão dá a cada participante voz nos 
procedimentos e nos resultados. Através de indenizações, os 
infratores tentam consertar o prejuízo causado por suas ações. 
(SLAHMON; DE VITTO, p. 248) 

 

De forma a complementar a justiça comum, a justiça restaurativa busca a 

resolução de conflito de forma pacificada, com participação ativa da vítima, ofensor e 

comunidade. A partir de uma tomada de consciência as partes reconhece o delito, 

toma para si suas responsabilidades e soluciona o problema. 

 

3.3. JUSTIÇA RESTAURATIVA NA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

 

Um grande projeto em Porto Alegre chamado “Justiça para o século 21” tem 

objetivo de divulgar e aplicar o método em escolas, comunidades e justiça da 

infância e juventude como prevenção de violência, trocando as lentes, criando um 

novo olhar para a vida e para a comunidade, podendo ser utilizado no ambiente 

familiar, escolar e até mesmo no trabalho. 

As práticas restaurativas são aplicadas no Brasil há mais de 10 anos. 

 

Em São Paulo, a Justiça Restaurativa tem sido utilizada em dezenas 
de escolas públicas e privadas, auxiliando na prevenção e no 
agravamento de conflitos. No Rio Grande do Sul, juízes aplicam o 
método para auxiliar nas medidas socioeducativas cumpridas por 
adolescentes em conflito com a lei, conseguindo recuperar para a 
sociedade jovens que estavam cada vez mais entregues ao caminho 
do crime. No Distrito Federal, o Programa Justiça Restaurativa é 
utilizado em crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, além dos 
casos de violência doméstica. Na Bahia e no Maranhão, o método 



34 
 

tem solucionado os crimes de pequeno potencial ofensivo, sem a 
necessidade de prosseguir com processos judiciais. (CARVALHO, 
2014) 

 

No Paraná a justiça restaurativa foi reconhecida em 2015 com a Resolução 

n° 004/2015 – NUPEMEC, em busca de uma justiça mais ágil, eficaz e efetiva, além 

de possibilitar a redução da judicialização de conflitos e a prevenção da reincidência 

criminal. Está presente em 25 cidades paranaenses. Foi elaborado um projeto de lei 

para torna a Justiça Restaurativa um política pública estadual, onde os agentes de 

segurança, educação, entre outros, poderão resolver situações conflituosas de 

forma célere. 

Ainda no Paraná, no município de Cidade Gaúcha, a Lei Municipal 

2.256/2017 obriga os agentes de violência doméstica a participarem de rodas de 

conversas, onde irão expor sua agressões, seus sentimentos e suas necessidades, 

com o intuito de diminuir a reincidências de agressões domésticas. 

De competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, importando 

neste momento em específico aos Juizados Especiais Criminais que vem assegurar 

a reparação dos danos materiais morais sofridos pelas vítima é aplicada aos crimes 

de menor potencial lesivo, considerando os crimes apenados, no máximo, com 2 

anos de pena privativa de liberdade e contravenções penais (JESUS 2014, p. 79) 

A prática do método é flexível, permitindo adaptações de acordo com a 

região e comunidade que é aplicado. Uma das bases para aplicação da justiça 

restaurativa são os círculos de construção de paz, ensinado pela Professora Kay 

Pranis, o método de condução é fundamentado na Comunicação Não Violenta de 

Marshall Rosenberg, tal prática foi inspirada nos povos indígenas norte americanos 

e canadenses. São compostos como já descrito anteriormente, pelo ofensor, 

ofendido, comunidade e facilitador. 

A comunicação não violenta é uma “abordagem de comunicação - falar e 

ouvir - que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e 

aos outros de maneira tal que permite nossa compaixão natural floresça”, 

(ROSENBERG 2006, P. 21) reformulando a maneira pela qual nos expressamos e 

escutamos os outros, mediante a concentração em quatro áreas: o que observamos, 

o que sentimos, do que necessitamos, e o que pedimos para enriquecer nossa vida.  
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O primeiro componente da comunicação não violenta acarreta 
necessariamente que se separe observação de avaliação. Quando 
combinamos observações com avaliações, os outros tendem a 
receber isso como crítica e resistir ao que dizemos. (ROSEMBERG, 
2006, p. 57) 
 

Na prática deve se observar sem julgar, sem avaliar o comportamentos dos 

participantes, esvaziando-se de si e aberto a ouvir o outro, é necessário dar atenção 

ao comportamento específico que causou o dano. 

O procedimento restaurativo é composto por pré-círculo, círculo e pós-

círculo. O pré-círculo acontece com um encontro do “facilitador com cada uma das 

partes de forma individualizada”, para entender a situação e formular as perguntas 

que serão feitas ao círculo, é feito também para estabelecer um vínculo de confiança 

entre a parte e o coordenador neste primeiro encontro cada um irá expor seu ponto 

de vista e suas perspectivas diante da situação, o facilitador explicará o processo 

(PRANIS. 2011, p.12). 

Em um segundo momento monta-se o Círculo Restaurativo, onde todos os 

participantes “sentam em círculo” em nível de “igualdade e conectividade”, se coloca 

uma “peça central” que representa os valores do grupo em geral, essa peça fica no 

centro do círculo. Utiliza-se também de um “objeto da palavra”: o objeto passa de 

pessoa para pessoa, quem estiver de posse de tal objeto tem o direito de fala, e 

deve ser respeitado pelos demais integrantes do grupo, quem estiver com o objeto 

irá responder a pergunta ou se posicionar de acordo com uma discussão elaborada 

pelo facilitador, até chegarem em um acordo. (PRANIS, 2011 p. 16-19) 

O círculo está voltado para a chegada de um acordo, buscando 

compreensão mútua, a partir das necessidades dos participantes quando o fato 

ocorreu, e por fim as necessidades dos participantes a serem atendidas no momento 

do atual, todas as necessidades serão ouvidas e entendidas sem julgamento, para 

chegarem a um possível acordo, por isso a importância de entrar em um círculo 

vazio de si, e sem julgamentos. 

Kay Pranis (2014, p. 25) define o acordo como:  

 

O Consenso no Círculo é definido como todos conseguem conviver 
com a decisão. Não exige que todos estejam entusiasmados, mas 
exige que todos no Círculo possam apoiar a decisão. Qualquer 
acordo deve envolver algum método de monitoramento para se 
certificar de que está funcionando, e um plano para agir no caso de o 
acordo falhar. Geralmente, a melhor resposta para qualquer falha é 
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retornar ao Círculo e discutir juntos qualquer problema com o acordo. 
É importante que qualquer acordo seja registrado de alguma forma. 
Falta de clareza quanto a quem vai fazer o quê, ou que 
comportamento mudará, pode levar à frustração e desilusão com o 
processo. É muito importante que todos sejam claros a respeito da 
expectativa após o círculo. Acordos por escrito são normalmente a 
melhor maneira de alcançar o nível de clareza e compreensão 
necessárias para todas as partes. 

 

Conforme verificado, o acordo é feito a partir do diálogo entre as partes, não 

deixando de observar a possibilidade de cumprimento e prazos para tal. Chegando a 

uma solução para o conflito é feito o termo de acordo assinado pelos presentes, com 

data, hora e local. 

Kay Pranis (2014, p.33) exprime que o pós-círculo é uma parte muito 

importante, onde o facilitador se reúne com o co-facilitador para avaliar se será 

necessário se reunir com algum participante e monitorar o cumprimento dos acordos 

feitos. 

No manual de práticas restaurativas o pós-círculo é descrito como um 

encontro de avaliações entre os participantes do círculo restaurativo, para diálogo 

sobre a satisfação das partes com os planos de ação, o que deles resultou, e, caso 

necessário, propor novos passos a seguir. (JUSTIÇA PARA O SÉCULO 21, 2008, 

P.17).  

No pós-círculo será verificado se o acordo foi cumprido e se foi satisfatório 

para ambas as partes, caso contrário serão sugeridos novas alternativas para 

prosseguir. 

Vê-se, pois, que essa realidade é aplicada em muitas regiões do Brasil, a 

partir de um projeto desenvolvido no Rio Grande do Sul. Foi desenvolvido um 

manual de práticas restaurativas, onde o processo não é taxativo, podendo ser 

adaptado de acordo com a cultura e região que será aplicado. 

Este manual mostra o processo restaurativo através de encontros circulares 

entre vítima, ofensor e comunidade com uma comunicação mais tranquila, não 

violenta.  Os encontros tem como objetivo mostrar os fatos do ponto de vista do 

ofensor e da vítima, onde cada um tomará para si parte da responsabilidade e 

buscará a melhor solução para o problema. 

 

3.3.1. RELATOS DE CASOS  
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Em pesquisas foram encontrados relatos de casos de justiça restaurativa, 

que vem colabora para o entendimento de como as partes se manifestam dentro de 

uma prática restaurativa. 

 

Caso 3 – Vítima C – Trata-se de agente policial, que foi rendido por 
dois menores e um adulto, em assalto em seu próprio carro. Por 
estar armado, conseguiu se desvencilhar e atirar em um dos 
menores, sendo que os demais fugiram. O tiro acertou na perna e a 
vítima concorda que poderia ter matado facilmente o ofensor. O fato 
ocorreu em uma cidade possuidora de um núcleo de Justiça 
Restaurativa que consultou as partes sobre uma possível prática, no 
que foi aceito. Ao serem colocados em contato, após toda a 
preparação necessária, a vítima reconheceu que era muito parecida 
com o ofensor, em sua juventude, e que teve o apoio da família, o 
que não ocorreu com o réu. O ofensor, após o círculo restaurativo 
reconheceu que ao levar o tiro, lembrou de sua mãe falecida, e 
aquilo o fez pensar que se afastou completamente da família, por 
revolta, por carência e más companhias. O pai do ofensor agradeceu 
à vítima por não ter tirado a vida de seu filho. Chegaram a um 
consenso: a vítima se ofereceu para fazer palestras na unidade em 
que o menor foi recolhido. Ao mesmo tempo, o menor se prontificou 
a dar depoimentos na mesma instituição e em outro local 
determinado conjuntamente com a equipe, reforçando o sentimento 
de responsabilização e a necessidade de reparar o dano causado 
nas relações. Também verificou-se a disposição da família em 
acolher o menor, traçando inclusive planos de estudo e viagens em 
conjunto. A equipe do pólo restaurativo acompanhou a evolução do 
acordo celebrado, conferindo a mudança ocorrida tanto no ofensor, 
quanto nos demais internos da 38 instituição na qual a vítima e 
ofensor participavam de palestras. A conscientização foi expressiva, 
com solicitações de outros internos para que pudessem participar de 
círculos semelhantes com os próprios ofensores. (Relato de 
experiência - Claudia Meinerz Marques)  

Caso 4 – Tanto o ofensor como a vítima D, frequentavam os 
mesmos locais de uma pequena comunidade. Em um dia, ao discutir 
com a esposa, o ofensor saiu de casa nervoso, dirigindo sem 
cuidado e em alta velocidade. Perdeu o controle do veículo e atingiu 
várias pessoas que se encontravam num ponto de ônibus, levando a 
óbito a matriarca de uma família que ali se encontrava com suas 
duas filhas maiores. Meses após o acidente e com o processo já em 
andamento, o núcleo restaurativo da comarca, propôs o círculo de 
Justiça Restaurativa, o que foi aceito pelas partes. Uma das filhas 
expôs o quanto o acidente afetou sua vida, pois a mãe era o esteio 
da família, mantendo a todos com seus proventos. Essa filha também 
ajudava através de faxinas, porém, com o acidente, sentia terríveis 
dores na coluna, o que a impedia de trabalhar. A outra filha, contou 
que após o trauma, não conseguia realizar o sonho de engravidar de 
seu primeiro filho. Que foi diagnosticada com traumas e entraves 
psíquicos devido ao acidente. Por seu lado, o ofensor, tomou 
conhecimento de toda a dor que causara, não sabendo da situação 
antes, pois embora aguardasse o processo em liberdade, teve que 
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mudar-se de cidade, afastando-se da filha pequena e da família. As 
partes notaram que o acidente causou dores e traumas em todos. O 
ofensor pediu perdão e prontificou-se a contribuir para o pagamento 
de uma cirurgia que melhoraria as condições físicas de uma das 
filhas e também ajudar a custear o tratamento de fertilização da 
outra. O núcleo acompanhou o desfecho de todas as tratativas e foi 
procurado tempos depois pela vítima que não conseguia engravidar. 
A mesma compareceu ao núcleo pedindo que fizessem chegar ao 
ofensor que estava grávida, sem ter iniciado o tratamento de 
fertilização. Que imputava o acontecimento.ao fato de ter se 
colocado no lugar do ofensor e o ter perdoado. (GARCIA, 2017, p.41) 

 

Foram encontrados também relatos na área de violência doméstica, onde os 

agressores participam de roda de conversa com outros agressores, acompanhados 

de um facilitador. A partir dessa roda de conversa os agressores relatam que não 

percebiam o quanto machucavam suas parceiras e agora conseguem controlar-se, 

não agridem mais suas esposas e seus relacionamentos melhoraram muito. 

(HOMENS SÃO OBRIGADOS POR LEI FALAR SOBRE VIOLÊNCIA EM CIDADE 

GAUCHA, 2017). 

A juíza Jurema Carolina Gomes, da Comissão de Justiça Restaurativa do 

Tribunal de Justiça do Paraná relata que as mulheres que chegavam com raiva e 

deprimidas, após participarem das sessões de círculo restaurativo tornavam-se mais 

confiantes e os homens conscientes. (JUSTIÇA RESTAURATIVA É APLICADA EM 

CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, 2017). 

A justiça restaurativa também é aplica nas escolas e Mateus Henrique da 

Silva, estudante, relata que o colégio em que estuda nunca teve uma boa fama por 

que os alunos eram violentos e depois que eles começaram a realizar os círculos 

restaurativos ele pode perceber que muitos dos seus colegas tinham os mesmo 

problemas que ele e com o circulo eles puderam se conhecer melhor e entender as 

diferenças para se ajudarem. (JUSTIÇA RESTAURATIVA AJUDOU A REDUZIR 

CASOS DE AGRESSÃO EM ESCOLA, 2017) 

              

3.4. O OFENDIDO, O OFENSOR E A COMUNIDADE: ASSUMINDO 

RESPONSABILIDADES 

 

A melhor maneira de entender o que é responsabilidade é esclarecer o 

significado desta palavra. Pode-se dizer que responsabilidade é uma obrigação, 

dever de arcar, de se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas ações de 
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outra pessoa. Diante disso o ato de praticar um crime, certamente se trata da 

responsabilidade penal. É oportuno resgatar que a responsabilidade por nossos atos 

foi obscurecida pela imposição de “ter” que fazer alguma coisa, sem querer a pessoa 

muitas vezes é obrigada a fazer. E as vezes é preciso lembrar que cada um de nós 

é responsável por seus pensamentos, sentimentos e atos conforme cita Rosenberg, 

(2006, p. 42). 

Para a justiça restaurativa Zehr (2008 p. 189) conceitua a responsabilidade 

como uma questão de prestar contas a alguém por um fato cometido. Também é 

responsabilidade do ofensor partilhar da responsabilidade de decidir o que precisa 

ser feito. Quando se define o que é responsabilidade, pode –se entender que existe 

um dever de arcar, de restituir um dano causado.  

A responsabilidade também é um dos valores fundamentais para a busca de 

solucionar o conflito através da aplicação da justiça restaurativa 

Enquanto na justiça retributiva a responsabilização é imposta ao ofensor 

mediante punição, na justiça restaurativa ela é reconhecida pelo ofensor e parte da 

vontade dele a reparação. (MACHADO; BRANCHER; TODESCHINI, 2008 p. 15) 

 

Processos restaurativos devem enfatizar: o dano sofrido pela vítima e 
suas necessidades dele decorrentes; a responsabilização do ofensor 
para que repare o dano; o emponderamento das partes envolvidas, 
sempre com base em valores como respeito e inclusão e, sempre 
que possível, a reparação das relações afetadas pelo delito. 

(MACHADO; BRANCHER; TODESCHINI, 2008 p. 66) 

 

Na Resolução n° 004/2015 – NUPEMEC em seu artigo 8° deixa claro que o 

ofensor será responsabilizado conforme redação “A Justiça Restaurativa no âmbito 

criminal e infracional propicia a reparação dos danos causados e a restauração do 

ofensor, a partir da corresponsabilidade social pelo crime/ato infracional.” 

 

A responsabilidade do autor do fato ocorre quando a pessoa que 
promove o conflito tem a oportunidade de ouvir de quem sofreu com 
o ocorrido e de seus familiares o relato de todas as perdas, de todos 
os incômodos, transtornos e sofrimentos relacionados ao que 
ocorreu, este consegue enxergar as proporções do que ele 
promoveu, assumindo efetivamente suas consequências e a sua 
responsabilidade. Esta experiência é fundamental para que ele se 
coloque no lugar do outro e encare sua responsabilidade não como 
punição vingativa, mas como uma oportunidade de aprendizagem e 
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crescimento pessoal. (MACHADO; BRANCHER; TODESCHINI, 
2008 p. 20) 

Raffaella da Porciuncula Pallamola (2009, p.58) descreve, que a 

responsabilidade do autor do crime pode iniciar na “reparação ou restituição” ou 

simplesmente reconhecimento do erro cometido pelo infrator e a assunção de sua 

responsabilidade. 

É possível observar que a responsabilização do ofensor acontece e parte 

dele, tomar para si sua parte de responsabilidade pelo ato que cometeu e repara-lo 

da melhor forma possível. 

Nesse quadro criado por Zehr (2008 p.190/191) pode-se compreender a 
diferença de responsabilidade do âmbito retributivo e restaurativo. 

 

 
Lente retributiva Lente restaurativa 

1 Os erros geram culpa Os erros geram dívidas e obrigações 

2 A culpa é absoluta, ou Há graus de responsabilidade 

3 A culpa é indelegável 
A culpa pode ser redimida pelo 

arrependimento e reparação 

4 A dívida é abstrata A dívida é concreta 

5 A dívida é paga sofrendo punição A dívida paga fazendo o certo 

6 
A dívida com a sociedade é 

abstrata 
A dívida com a vítima em primeiro lugar 

7 
Responder pelos seus atos 

aceitando o remédio 
Responder pelos seus atos assumindo a 

responsabilidade 

8 
Presume que o comportamento 

foi livremente escolhido 

Reconhece as diferenças entre a 
realização potencial e a atual liberdade 

humana 

9 
Livre arbítrio ou determinismo 

social 

Reconhecendo o papel do contexto 
social nas escolhas sem negar a 

responsabilidade pessoal 

Quadro 1 – Compreendendo a Responsabilidade 
 
O círculo restaurativo não tem como objeto descobrir culpados ou investigar 

como ocorreram os fatos, o encontro só ocorre se os fatos estiverem claros e o autor 

admitir ter praticado, assim assumindo responsabilidades de reparação. 

 

A responsabilidade de cada parte flui naturalmente, na medida que todos 

vão expressando suas necessidades e sentindo-se satisfeitos por serem escutados 

e compreendidos. Assim pode-se entender o que o ofensor realmente estava 
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precisando no momento do fato. Entender é diferente de justificar, as partes não 

estão ali para justificar. (MACHADO; BRANCHER; TODESCHINI, 2008 p. 15) 

Zehr (2008 p.190) ainda descreve que os ofensores e a sociedade devem 

responder pelos seus atos. A sociedade deve responder às vítimas, ajudando a 

identificar e atender suas necessidades. Da mesma forma a sociedade deve atender 

às necessidades dos ofensores, buscando não apenas restaurar, mas transformar. A 

responsabilização é multidimensional e transformadora. 

Foi possível compreender que a comunidade também tem sua parte da 

responsabilidade em uma prática restaurativa, e sua responsabilidade é tanto com 

relação ao ofensor como com a vítima. 

Não pode esquecer-se da vítima, como parte mais afetada por um ato 

delituoso, por estar diretamente ligada ao fato, ela pode ser ofendida de forma física, 

psíquica ou material. Por mais que ela seja a parte fraca no âmbito penal ela 

também tem sua parte de responsabilidade conforme descreve o Manual de práticas 

restaurativas, compilado por Cláudia Machado; Leoberto Brancher; Tânia Benedetto 

Todeschini. (2008 p.20) 

 

A responsabilização da vítima ocorre quando a partir da sua adesão 
ao procedimento e participação no círculo, este decide por atender 
suas necessidades, contribuindo para seu bem estar. A experiência 
pode ajudar quem sofreu o conflito a reduzir sua raiva, sua 
insegurança, seus medos, seus ressentimentos e suas 
preocupações. A grande maioria das pessoas sente-se muito aliviada 
após falar sobre seus sentimentos e reclamar seus danos diante do 
autor do ocorrido, em um ambiente seguro e protegido. Assim 
diminuem-se efeitos traumáticos relacionados ao conflito e é possível 
também chegar a um acordo visando à reparação dos seus danos.  

 

Dessa forma a vítima também assume uma parte da responsabilidade, 

quando se dispões a ouvir o ofensor e ajudar na tomada de decisão para a 

reparação do dano. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo se propôs à análise da responsabilização das partes no 

processo de práticas restaurativas, diante de um fato criminoso. Primeiramente foi 

preciso resgatar o conceito de direto penal e suas teorias, que estão presente no 

direito penal até os dias atuais, permitiu que se compreendesse as falhas, e falência 

do sistema penal, que funciona com base na teoria retributiva. 

 Foi possível constatar que o ofensor, quando condenado a privação de 

liberdade, sai do sistema carcerário com mais conhecimento sobre crimes do que 

antes de ser inserido no sistema prisional. Dessa forma, não é possível falar em 

ressocialização e muito menos em responsabilização. Responsabilização, essa no 

sentido de reconhecer o que fez e reparar o dano causado com o crime cometido. 

Daí se deu o surgimento da justiça restaurativa, como método alternativo de 

solução de conflito, que vem para complementar e não substituir o sistema 

retributivo. 

Diante das informações buscadas, foi identificado a forma de aplicação do 

método, que acontece de forma flexível de acordo com a necessidade de cada caso. 

Mas toma como base um encontro entre os envolvidos no conflito para ciência do 

fato ocorrido e reconhecimento das responsabilidades de cada parte envolvida no 

crime.  

Foi possível identificar que no processo restaurativo o ofensor toma 

consciência de sua responsabilidade de reparar os danos causados, sendo eles 

materiais ou morais. O mais importante constatado é que essa responsabilidade 

parte da consciência do ofensor, em nenhum momento é obrigado ou imposto uma 

responsabilidade de reparar danos. Tornando, assim, o método eficiente e eficaz 

diante de responsabilização e ressocialização. 

A vítima também tem suas responsabilidade diante do processo restaurativo, 

responsabilidade esta de ouvir o ofensor e manifestar-se na tomada de decisão 

sobre o que será reparado e como será reparado. 

Além de ofensor e vítima, foi constatada, como parte da responsabilidade da 

comunidade, a orientação e acolhimento, tanto da vítima como do ofensor. 

Podemos concluir que em um processo retributivo, não se tem a 

responsabilidade de reparar o dano, seja ele qual for. Por outro lado, na justiça 
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restaurativa a responsabilidade está em todos os envolvidos no fato delituoso, para 

chegarem em um acordo possível de ser alcançado. 

 Assim, após as considerações efetuadas, e à luz do que foi observado, esse 

trabalho trouxe de forma explicativa o que é justiça restaurativa, como ela funciona 

na prática, a possibilidade de restauração do delinquente, a responsabilização e 

reparação pelo dano causado na área criminal.  Podendo servir de base referencial 

para futuros estudos na área de direito penal com enfoque em justiça restaurativa e 

que busquem entender melhor os efeitos da prática restaurativa no âmbito penal. 
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