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RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo introduzir o leitor a uma idéia conceitual do que 

seria Justiça Restaurativa. Esta se insere no que se pode chamar de difusão da Cultura de Paz. A 

Justiça Restaurativa não visa substituir o modelo de justiça criminal convencional, em que vítima 

infrator e sociedade são esquecidas no que tange sua dignidade humana, sendo tratados com 

indiferença perante o Estado e à comunidade. Assim a Justiça Restaurativa objetiva 

complementar o sistema atual que é puramente retributivo de modo a fazer com que vítima, 

infrator e sociedade assumam responsabilidades, permitindo que as pessoas vejam o lado humano 

umas das outras transformando a justiça em uma via efetiva de construção e promoção da paz de 

forma a restaurar a harmonia social perdida com o fato delituoso do infrator sempre levando em 

conta as necessidades de todos os envolvidos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A importância de se propor uma nova maneira de justiça deve-se do clamor da 

sociedade que, assolada pelas ondas de violência, assiste escandalizada a total ineficiência do 
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atual sistema, seja para punir o infrator, reparar os danos sofridos pelas vítimas e também, após o 

fato crime, recompor a harmonia social perdida. 

É fato que o atual sistema de justiça criminal não leva em consideração os anseios de 

seus interlocutores, fazendo com que o triângulo formado por infrator, vítima e sociedade 

constitua apenas meios de prova para a imposição da pena ao réu, vendo este como um 

imprestável que merece ser execrado da sociedade; quanto à vítima, esta deve contentar-se 

apenas com a punição do infrator e o restante da sociedade fica marginalizada desse processo de 

justiça. 

Portanto fica evidenciado que o atual sistema de justiça criminal, dito retributivo, 

carece de mudanças, senão, pelo menos de uma complementação. É diante desse fato que a 

Justiça Restaurativa, ou do reconhecimento, visa reconstruir as relações quebradas devido à 

ocorrência do fato delito. 

Tendo isto em vista a Justiça Restaurativa tem sua construção pautada no princípio da 

dignidade e na humanização do processo penal, passando a valorizar a vítima, beneficiar o réu e 

excluir a concepção unicamente retributiva, tornando o processo penal um real instrumento a 

serviço da sociedade e da justiça. 

 

 

2. DA VINGANÇA PRIVADA A JUSTIÇA CRIMINAL RETRIBUTIVA: UMA 

BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

O direito, ciência social que é, só pode ser concebido tendo em vista o homem 

vivendo em sociedade, pois não poderíamos falar em lei, ordem e normas sem objetivar como fim 

à institucionalização de uma sociedade. 

Os etnólogos têm verificado que qualquer agrupamento humano por mais rudimentar 

que seja possui, a regular a vida grupal, um conjunto de normas consideradas obrigatórias e que 

disciplinam os comportamentos dos indivíduos que o compõem (SILVIO, 2003, p.1). 

Não se pretende neste pequeno artigo explanar sobre a formação do Estado, porém, é 

importante ressaltar que a justiça como é tida atualmente só pôde existir levando-se em conta que 

há por trás desta um Estado munido de poderes coercitivos para promovê-la. Tendo isto em vista, 

pode-se apresentar a formação do Estado moderno de acordo com várias teorias, mas a que mais 
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se adequa a este estudo é a teoria contratualista que trata da formação do Estado unindo a este a 

formação do Direito por meio de um contrato social. Nesta teoria os indivíduos abrem mão de 

uma parte de sua liberdade individual em favor de uma liberdade coletiva, por meio da 

instauração de leis, pondo fim ao Estado de beligerância elaborando um pacto social, ou contrato 

social.  

Contudo, não bastaria apenas que os indivíduos abrissem mão de sua liberdade 

individual e fizessem um pacto social, era necessário armar as normas do pacto social com 

mecanismos que o protegesse dos indivíduos desviantes. Com isso surge a sanção, ou melhor, a 

pena, que seria imposta a todos os quais atentassem contra a paz e harmonia que o pacto social 

deveria garantir. 

Em outras palavras, surge o direito como ordenador das condutas humanas e surge ao 

mesmo tempo o fundamento do Estado em poder punir, o chamado jus punitionis. Deve-se falar 

também do direito como o modo pelo qual a sociedade deverá resolver seus conflitos, não 

perdendo o foco de que a função básica do direito é harmonizar as relações entre as pessoas. 

Cabe ao Estado a realização da jurisdição, isto é, dizer o direito ao caso concreto, pois sem este 

não haveria como impor as decisões acima da vontade dos particulares. Como bem disse Beccaria 

 

 “(...) a necessidade obriga os homens a ceder uma parcela de sua liberdade 

disso advém que cada qual apenas concorda em pôr no deposito comum a menor 

porção possível dela, quer dizer, exatamente o que era necessário para empenhar 

os outros em mantê-lo na posse do restante. 

A reunião de todos essas pequenas parcelas de liberdade que constitui o 

fundamento de direito de punir.”(BECCARIA, 1764, p.19). 

 

Deve-se lembrar que o Estado nem sempre foi o detentor do jus punitionis, visto que 

houve uma época em que a retribuição ao delito cometido partia da própria vítima ou mesmo de 

seu clã, era a chamada vingança privada também conhecida como idade de ouro da vítima.
1
 

São marcas desse período a autotutela que é o “uso da força bruta para satisfação de 

interesses” (CAPEZ, 2005, p.5.) na solução do conflito que tem como características principais: 

 “a) ausência de juiz distinto das partes 

                                                 
1
 É chamada de Idade de Oura não só por força da doutrina, mas, também porque com o fortalecimento do Estado 

esse passa figurar como único capaz de promover a punição –pena ao criminoso. 
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   b) imposição de decisão por uma das partes à outra”. (CINTRA; GRINOVER; 

DINAMARCO, 2002, p.21). 

E a autocomposição, sendo três as formas desta:  

a) Desistência (renuncia à pretensão) 

b) Submissão (renuncia à resistência oferecida à pretensão) 

c) Transação (concessões recíprocas). (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 

2002, p.21). 

Somente com os Estados já suficientemente fortalecidos é que estes podem lançar 

mãos de forças para dizer o direito ao caso concreto. É a jurisdição. 

Vê-se que com o fortalecimento do Estado este começa a se comportar como a parte 

ofendida cessando a fase da vingança privada. A partir desse momento o ato criminoso mais do 

que afetar a vítima afetará a paz e a coesão social e a partir da agressão o Estado, e somente ele, 

poderá punir, pois violada a lei compete a este agir em defesa da sociedade. 

Aos poucos a vítima será levada a um ostracismo. Sendo colocada em uma posição 

periférica no sistema, sendo relegada a um papel circunstancial informativo - mero instrumento 

de prova. 

Estas são as bases da justiça criminal moderna que nega a vítima papel de destaque 

no processo. O Direito Penal, tendo em vista cumprir sua função punitiva, tem como 

característica principal à retribuição “ao mal injusto do crime o mal justo da pena”. 

Ao analisar as escolas penais vê-se que a investigação do fundamento de punir e dos 

fins da pena distribui-se por três correntes doutrinárias: absolutas, relativas e mistas. 

As Teorias Absolutas tem como fundamento à exigência de justiça por meio da 

sanção penal. Nesta teoria a pena é vista como retribuição a um mal cometido, sendo 

conseqüência deste.“Alega-se, destarte, que sob certo aspecto, talião seria a expressão mais fiel 

dessa corrente”. (NORONHA, 1973, p.28). 

As Teorias Relativas dão um fim utilitário à pena, assim o crime não se resume como 

causa da pena, mas sim como ocasião para aplica lá. Desta forma a pena tem um fim preventivo. 

Nesta teoria passa-se ater uma preocupação com o criminoso e sua readaptação ao meio social. 

As Teorias Mistas conciliam as anteriores. Com isso a pena contínua tendo natureza 

retributiva, com finalidade preventiva, além de reeducativas do condenado. 

Tendo em vista essas teorias, o jurista Mirabete diz que (2005, p. 246) “Desde a 

origem até hoje, a pena sempre teve caráter predominantemente de retribuição, de castigo, 

acrescentado a ela uma finalidade de prevenção e ressocialização do criminoso (...)”.      
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Por mais que haja um esforço para ver essas medidas como ressocializadoras e 

reeducativas vemos que as “finalidades adicionais, tais como prevenir a prática de novos delitos e 

promover a reinserção social do condenado, não são satisfatoriamente cumpridas”. (PIMENTEL, 

MANOEL PEDRO, 1983 apud MIRABETE, 2005, p.245). 

Pode-se constatar que as teorias acima citadas discursam sobre o direito de punir e 

sobre as utilidades da pena, não considerando as vítimas conforme suas necessidades, anseios ou 

medos. Desta forma, diante do que foi afirmado até agora, pode-se dizer que o modelo de justiça 

criminal é puramente retributivo.  

 

3. JUSTIÇA CRIMINAL E SUAS CARACTERISTICAS PARA VÍTIMA, 

INFRATOR E SOCIEDADE 

 

Os atuais sistemas de justiça criminais, ditos retributivos, não são capazes de 

ultrapassar as barreiras da superficialidade e do formalismo imposto pelo processo e acabam 

tratando os envolvidos no conflito como meros objetos do próprio processo. 

Assim sendo, pode-se dizer que a vítima ocupa um lugar periférico, seus anseios e reais 

necessidades não são considerados no decorrer do processo penal, faltando-lhe todo tipo de 

assistência, seja ela psicológica, econômica ou jurídica o que resulta em um verdadeiro 

descontentamento desta ante os processos jurídicos.  

Quanto à sociedade, não lhe é conferida nenhuma participação ativa na justiça criminal 

retributiva, mesmo sabendo-se que a sociedade é a que mais sofre com a tensão social causada 

pelo sistema retributivo. 

Já para aquele que deu causa ao litígio, este é levado em consideração tendo em vista 

sua “discutível” má formação de caráter, com isso este é tido como um ser humano que merece 

ser execrado do convívio social, acreditando-se que quanto maior o tempo em que ficar longe da 

sociedade melhor será para esta que se sentirá menos ameaçada. Ao mesmo tempo, o infrator não 

é responsabilizado efetivamente, e na grande maioria das vezes as penas não são eficazes. 

Pode-se notar que o atual sistema de justiça criminal vem mostrando-se ineficiente para 

estabelecer paz e coesão social, pois, baseado numa premissa mecânica não trata os indivíduos 

envolvidos no processo de forma individualizada tornando ainda maior a animosidade entre as 

partes. Vê-se tal característica com maior precisão naqueles conflitos em que as partes envolvidas 
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têm alguma relação de proximidade como: parentes, relações entre vizinhos, questões familiares 

como as que envolvem guardas de crianças etc. 

Tendo isto em vista a Justiça Restaurativa visa propor um novo olhar sobre o crime 

analisando-o em suas raízes, causas, conseqüências, necessidades e anseios de seus 

interlocutores, proporcionando uma resposta efetiva ao delito tendo como um dos seus princípios 

a dignidade humana. 

 

4. A JUSTIÇA RESTAURATIVA: NOVA VISÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL 

 

O país pioneiro na implantação das praticas restaurativas foi a Nova Zelândia que 

inspirada em costumes aborígines maoris, com isso, reformulou em 1995 suas leis na área da 

Infância e Juventude. Dado ao grande sucesso deste novo sistema frente à prevenção, 

reincidência e reparação dos danos, outros países seguiram o modelo neozelandês e hoje projetos 

similares estão sendo desenvolvidos em países como a Argentina, Canadá, Reino Unido. 

As iniciativas para a implementação de práticas restaurativas no mundo despertaram 

o interesse da Organização das Nações Unidas (ONU) que viram nesta prática uma maneira de 

encarar os conflitos da sociedade de forma que as relações sociais sejam preservadas, ou melhor, 

restauradas, a fim de manter a coesão e a estabilidade social, evitando que pessoas que cometam 

crimes menores sofram os mesmos rigores da lei que os grandes criminosos. Isto fez com que a 

ONU inserisse a Justiça Restaurativa na pauta do programa de propagação da cultura de paz 

(2001-2010), (Década Internacional para a Cultura da Paz e Não Violência para com as Crianças 

do Mundo).   

A existência de uma Agenda para discussão do uso de práticas restaurativas pela 

ONU fez com que fossem elaboradas várias declarações que sugerem o debate entre os países 

membros da Organização para a adoção da Justiça Restaurativa e seus princípios. É importante 

ressaltar que estas declarações foram feitas em forma de resoluções o que designa seu caráter não 

obrigatório. 

Podemos citar como exemplos de países que adotam a Justiça Restaurativa os 

seguintes: 
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FONTE: Scuro Neto, EMARF, V.6.  

 

Em nosso país as práticas restaurativas ainda principiam, mas podemos destacar três 

projetos que contam com apoio da Secretaria de Reforma do Judiciário e do PNUD (Programa 

das Nações Unidas Para o Desenvolvimento). 

Esses projetos localizam-se em São Caetano do Sul / SP e Porto Alegre /RS ambos 

envolvendo apenas crianças e tendo como base áreas da Infância e Juventude. O único desses 

projetos que envolvem adultos é o de Brasília que funciona no Tribunal de Pequenas Causas do 

Núcleo Bandeirante. 

Diante da emersão deste tema uma pergunta não pode deixar de ser respondida. O que 

seria essa chamada Justiça Restaurativa?  

 

“Fazer justiça do ponto de vista restaurativo 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 causado 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 objetivos restaurativos 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 
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afetados por um crime ou infração devem ter, se quiserem, a oportunidade de 

participar do processo restaurativo (SCURO NETO, 2000)”. 

 

 A Justiça Restaurativa, em contraposição a Justiça Criminal comum, tem por objetivo 

não enfocar o passado. Assim, se a justiça criminal diz “Você errou, agora vai pagar por seu 

erro”, a retributiva, em contrapartida, questiona: “Você errou, agora, o que você pode fazer para 

concertar ou diminuir o erro o máximo possível?”.  

A Justiça Restaurativa parte do pressuposto de que o crime não é simplesmente um ato 

contra uma pessoa, representada pelo Estado, mas sim, um ato criminoso que causa danos às 

pessoas e aos relacionamentos e que tais danos afetam diretamente toda uma comunidade. 

Na Justiça Restaurativa são chamados a resolver o conflito à vítima, o infrator e a 

sociedade quando possível. Trata-se de uma justiça consensual que é guiada pelos critérios da 

oralidade, celeridade e economia processual onde todos têm seus papéis e responsabilidades no 

processo restaurativo. 

 

O sistema objetiva: a) a reparação dos danos à vítima; b) a prestação de serviços 

à comunidade e c) a solução dos problemas causados pelo fato-crime, tanto para 

a vítima quanto para a comunidade, e a reintegração tanto da vítima quanto do 

autor do crime. O processo abrange procedimentos de mediação, audiências 

especiais e círculos de aplicação da pena (sentencing circles). (GOMES PINTO, 

2004). 

 

O novo paradigma não se concentra em determinar a culpa e punir o infrator, ele tenta 

se afastar da idéia simplista de impor uma pena ao transgressor como forma de saciar as 

necessidades do sistema e da vítima, por isso a Justiça Restaurativa vai além, tendo por escopo a 

efetiva restauração dos relacionamentos, a reparação do dano sofrido pela vítima, a 

conscientização do infrator ante seu ato delituoso, além de sua real responsabilização. 

Assim, na implementação da Justiça Restaurativa é preconizado um ou mais encontros 

entre vítima e infrator, e, quando apropriado, com a comunidade. Esse encontro é intermediado 

por um mediador
1
 e todos envolvidos falam sobre o fato ocorrido expondo seus medos, angústias, 

                                                 
1
 Este terá como tarefa traduzir expectativas e motivações dos envolvidos sem interferir de forma autoritária na 

resolução do conflito. 
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receios, necessidades e reais intenções do encontro, sempre tentando entender o fato e suas 

causas e conseqüências. 

Schmidt de Oliveira Diz: 

 

O objetivo do modelo informal é, portanto, atingir a pacificação, a conciliação, 

promover a personalização do conflito. Bons resultados podem ser atingidos, 

inclusive quanto à ressocialização do autor. Também é possível que de um 

encontro face- a- face as duas partes tirem algum proveito, que a vítima 

compreenda as razões de sua vitimização, perca o medo, veja seu agressor como 

uma pessoa, conheça a sua história; que o autor tome consciência de seu ato, 

perceba as conseqüências dela. Há no modelo informal de conciliação um 

encontro de pessoas não de estereótipos, pois a identidade das partes não se 

perde nas engrenagens burocráticas do sistema penal. Os sentimentos de 

vingança, ódio, aversão podem ser substituídos por empatia e compreensão. 

(SCHMIDT DE OLIVEIRA, 1999, p.150 a 151). 

  

Esse encontro apenas deve acontecer quando houver interesse dos envolvidos a cerca 

desta nova possibilidade, tomando-se cuidado para que a vítima não sofra uma revitimização e o 

infrator não seja vitimado, a fim de que ambos não sejam desrespeitados em sua dignidade 

humana. Desta forma o encontro só poderá acontecer em casos onde se tenha real interesse em 

restaurar laços sociais ou haja remorso, sensibilização por parte do infrator e vítima. Sendo assim, 

o novo paradigma é ideal para ser implementada em conflitos decorrentes entre familiares, em 

casos de brigas de vizinhos ou naqueles em que infrator seja menor, por exemplo, enfim onde 

sempre haja alguma espécie de relação anterior ao delito.  

Deve-se ressaltar que é necessário que sempre ocorra anuência dos envolvidos para que 

o encontro aconteça, pois, trata de um modelo de justiça consensual, voluntarioso e que os 

envolvidos possam requerer a forma tradicional de justiça caso assim desejarem ou caso ocorra 

algum infortúnio entre as partes. 

A Justiça Restaurativa busca alcançar seus objetivos por meio de processos 

colaborativos e cooperativos (denominados círculos ou câmaras restaurativas) sendo esse 

processo gerenciado pelo mediador. Nessas câmaras restaurativas seria elaborado um acordo 



                                                                                                                                                           

 

10 

entre vítima e infrator e quando apropriado à comunidade tal acordo seria remetido ao Ministério 

Publico e ao juiz competente que poderiam intervir no acordo ou não e homologá-lo ou não. 

Essa chamada câmara restaurativa seria o espaço físico onde ocorreria o encontro entre 

os interlocutores do processo restaurativo (vítima, infrator, comunidade quando pertinente, e 

mediador). Elas poderiam localizar-se nas dependências dos fóruns ou em espaços comunitários, 

mas o mais importante é que se tenha uma estrita ligação com as redes de assistência social, com 

participação de psicólogos, terapeutas, pedagogos, assistentes sociais, entre outros que possam 

oferecer a reintegração e ressocialização tanto da vítima como do transgressor. 

Pode-se esboçar as diferenças entre o modelo de Justiça retributivo e a Justiça 

Restaurativa por meio do seguinte quadro: 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA E JUSTIÇA RETRIBUTIVA PRESSUPOSTOS. 

 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Infração noção abstrata, violação da lei, ato contra o 

Estado. 

Infração: ato contra pessoas, grupos e comunidades. 

Controle: Justiça penal. Controle: Justiça, atores e comunidade. 

Compromisso do infrator: pagar multa ou cumprir pena. Compromisso do infrator: assumir responsabilidade 

compensar o dano. 

Infração: ato e responsabilidade exclusivamente 

individuais. 

Infração: ato e responsabilidade com dimensões 

individuais e sociais. 

 

Pena eficaz: a ameaça de castigo altera conduta e coíbe 

criminalidade. 

 

Castigo somente não muda condutas, além de prejudicar 

a harmonia social e a qualidade dos relacionamentos.  

Vítima: elemento periférico no processo legal. Vítima: vital para o encaminhamento do processo 

judicial e a solução de conflitos. 

Infrator: definido em termos de suas deficiências.  Infrator definido por sua capacidade de reparar danos.  

Preocupação principal: estabelecer culpa por eventos 

passados (Você fez ou não fez?).  

Preocupação principal: resolver os conflito, enfatizando 

deveres e obrigações futuras (O que precisa ser feito 

agora?).  

Ênfase: relações formais, adversativas, adjudicatórias e 

dispositivas. 

Ênfase: diálogo e negociação.  

Impor sofrimento para punir e coibir. Restituir para compensar as partes e reconciliar.  

Comunidade: marginalizada, representada pelo Estado. Comunidade: viabiliza o processo restaurativo.  
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  FONTE: Scuro Neto, 2004, p. 277. 

 

Na Justiça Restaurativa o crime é visto como um dano causado não só a uma pessoa 

representada pelo Estado, mas, sim a uma coletividade, cabendo a todos envolvidos, portanto, 

trabalharem juntos para a pacificação do conflito, de modo que a paz e coesão social sejam 

mantidas.  

Podemos ressaltar por último como preceitos básicos de uma Justiça Restaurativa a 

mediação entre vítima e infrator, a reparação do dano causado, a efetiva responsabilização do 

agente causador do dano e a substituição de penas restritivas de liberdade por serviços 

comunitários e outras penas alternativas, afastando os casos de menor gravidade da esfera 

judicial, evitando penas desproporcionais e satisfazendo, da mesma forma, os interesses da vítima 

e do Estado.  

   

5. APLICABILIDADE DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ORDENAMENTO 

PÁTRIO 

 

Alguns operadores do Direito com uma visão blindada deste e da Justiça poderiam 

argumentar que o novo paradigma não encontraria respaldo no ordenamento jurídico pátrio. 

Contudo estes se esquecem de que o conceito de justiça, assim como o de direito, não é estático e, 

sim, dinâmico, sendo formulado e reformulado com o passar dos anos dada à ascendência de 

novos valores e o desprestigiamento de outros, cabendo ao direito atual evoluir de acordo com as 

necessidades e anseios da sociedade. 

Apesar de não haver leis que expressamente atribuam o uso da Justiça Restaurativa no 

Brasil temos alguns dispositivos que se interpretados de forma extensiva de acordo com os fins 

sociais a que lei se dirige e às exigências do bem comum podem ser dotados de práticas 

restaurativas como a lei 9090/95 que institui os Juizados Especiais Criminais. Essa lei abrange 

crimes de menor potencial ofensivo que são: 

“a) as contravenções e b) os crimes que alei comina pena máxima não abstrata não 

superior a dois anos, ou multa, de acordo com o parágrafo único da Lei n. 10.259/2001” 

(Damásio, 2004, p.13).   



                                                                                                                                                           

 

12 

Os dispositivos que a referida lei trás podem ter caráter restaurativo, pois devem ser 

regidos pelo princípio da oportunidade, tendo, por escopo a composição civil, transação penal e a 

suspensão condicional do processo (como medidas despenalizadoras). 

A lei 9099/95 em seus artigos 71 a 74 cuida da fase preliminar buscando sempre que 

possível a composição civil, ou seja, um acordo entre vítima e autor da ofensa, tendo por objetivo 

a reparação do dano e a aceitação de uma proposta de pena não privativa de liberdade. A 

composição do dano põe fim à questão criminal e esta só é possível de ser executada em delitos 

em que a lei exige representação ou queixa da vítima. 

Esses procedimentos podem ser conduzidos por um conciliador (mediador) sob a 

orientação do juiz. E antes da homologação do acordo pelo juiz as partes podem ser 

encaminhadas para uma câmara restaurativa onde será elaborado esse acordo que passaria pelo 

crivo do Ministério Público e do Juiz Natural. A câmara restaurativa também fica responsável 

pela fiscalização do acordo. 

 Na suspensão condicional do processo (art. 89) também é viável o procedimento 

restaurativo, pois, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado 

por outro crime, a lei permite que lhe seja proposta a suspensão do processo, pelo prazo de dois a 

quatro anos, ficando este obrigado a cumprir certas condições legais que cumpridas estas o 

processo se extingue. 

Durante a suspensão do processo o acusado poderá ficar obrigado a obedecer algumas 

medidas como, a reparação do dano salvo impossibilidade de fazê-lo; a proibição de freqüentar 

determinados lugares; a proibição de ausentar-se da cidade onde reside, sem autorização do Juiz; 

o comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades, além de outras condições que o Juiz poderá especificar, desde que adequadas ao fato e 

à situação pessoal do acusado. Pode-se entender estas outras condições a ser especificadas pelo 

juiz como o comparecimento às câmaras restaurativas. 

Um outro instituto em que podem ser aplicados processos restaurativos é a transação 

penal, isto é, a lei permite a o Promotor de Justiça fazer um acordo com autor do fato, propondo 

uma pena alternativa.  

Mais uma lei que pode se revestir de caráter restaurativo é o ECA (Estatuto da Criança 

e do Adolescente) principalmente se considerar seu artigo 101 que trata das medidas específicas 

de proteção, o artigo 112 e seguintes que tratam das medidas sócio-educativas, como a obrigação 
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de reparar o dano e outras que devem visar ao fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários (artigo 100) e o artigo 126 que trata da remissão como forma de exclusão do 

processo. 

As mudanças até agora já implementadas no Brasil são poucas e possuem um caráter 

ainda restrito a algumas localidades e ocasiões, porém, é fato que é percebida uma necessidade da 

revisão do processo penal a fim de otimizá-lo como um real instrumento de efetivação da justiça, 

substituindo a visão puramente retributiva pela restaurativa. 

    

6. CONCLUSÃO 

 

É fato que o atual sistema de justiça criminal tal como se encontra hoje tem se 

mostrado ineficaz principalmente para os crimes de menor ofensividade e naqueles cometidos por 

menores infratores, pois é sabido da falência das penas privativas de liberdade para estes tipos de 

crimes, visto que o cárcere pode resultar numa verdadeira escola do crime. 

Embora se possa ver na Justiça Restaurativa uma forma de desafogar o judiciário e de 

diminuir a superlotação dos presídios por meio de suas medidas despenalisadoras, este não deve 

ser seu fim primordial, mas sim, a Justiça Restaurativa deve contribuir para a humanização do 

sistema penal como um todo, propondo medidas mais compassíveis, menos graves e mais céleres, 

trazendo a vítima para o desenvolvimento do processo e, finalmente, reparando o dano.  

O novo paradigma deve ser visto como uma alternativa para restaurar o tecido social, 

reintegrar à sociedade a vítima e o infrator e restaurar relacionamentos de modo a proporcionar 

uma reintegração do transgressor à sociedade sem estigmatizá-lo, sendo uma efetiva arma de 

prevenção a reincidência. 

Enfim a Justiça Restaurativa não é uma panacéia, remédio para todos os males e nem 

tão pouco uma solução definitiva para a criminalidade, mas sim um mecanismo complementar 

que deverá ser testado e analisado, pois, pode tornar-se uma via efetiva para a promoção e 

propagação de uma cultura de paz.  
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