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Quando se comete um crime ou delito, em geral, a forma de resposta a esse ato 

ocorre a partir da aplicação de uma pena, que visa culpar o indivíduo pelo 

comportamento ilegal. Os dados crescentes de reincidência e aumento da criminalidade 

denotam que talvez esse não seja o melhor caminho para lidar com o problema da 

criminalidade. Diante disso, a proposta da Justiça Restaurativa surge como uma 

alternativa para a consequenciação de crimes.  

O modelo tradicional de justiça evidencia as leis vulneradas e tem como foco 

principal culpar e punir do transgressor. Além disso, concentra a decisão sobre os 

delitos nas mãos de profissionais representantes do ofensor, da vítima e do Estado, 

sendo o juiz o responsável pela imposição da pena, que muitas vezes não tem relação 

com o delito. Como resultado, observa-se que a punição e a ameaça de punição nem 

sempre previnem novos delitos.  

De acordo com a proposta restaurativa, a transgressão não é entendida 

exclusivamente como uma falha do indivíduo, mas como um problema social e 

comunitário, que deve ser tratado com empatia, conforme afirma Tiveron (2009). Tendo 

isso em vista, a Justiça Restaurativa ergue-se sobre três pilares: os danos e as 

necessidades das vítimas, as obrigações do ofensor, e o engajamento dos demais 

envolvidos e interessados na resolução do conflito. As intervenções dos processos 

restaurativos, portanto, visam levar o ofensor a assumir a responsabilidade e não a 

culpa, por suas ações. É uma alternativa que surge com o propósito de ampliar o leque 

de possibilidades de intervenção nos contextos penal e criminal.  

As práticas mais comumente empregadas em processos restaurativos são as 

mediações, reuniões comunitárias, círculos de resolução de conflitos ou encontros 

restaurativos em grupo. Essas práticas ocorrem em ambientes de informalidade, onde 

vítima e ofensor são postos em diálogos mediados por uma pessoa treinada. O objetivo 
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é que as partes envolvidas cheguem juntas a uma conclusão sobre a melhor forma de 

proceder diante das repercussões do delito.  

No Brasil alguns projetos piloto têm sido implantados e práticas isoladas vêm 

ganhando força, a partir das inciativas de alguns grupos de pessoas engajados na causa. 

Em geral, essa metodologia é aplicada no âmbito escolar, com a participação de 

crianças e adolescentes, envolvidos em diferentes tipos de conflito. A Justiça 

Restaurativa também pode ser aplicada como medida alternativa para adolescentes em 

conflito com a lei. Dentre os principais delitos aos quais são aplicadas medidas 

restaurativas, figuram ameaças de roubos, furtos, agressões físicas, ofensas verbais e em 

alguns casos de crimes violentos, como roubos e estupros (Silva, 2007).   

Em síntese, entende-se que a Justiça Restaurativa tem seu surgimento justificado 

pela necessidade de mudança de paradigma, no que tange à consequenciação de crimes. 

Além disso, essa mudança de paradigma não deve ser restrita aos tribunais, mas pode 

ser praticada cotidianamente por toda a sociedade civil, a partir da inteiração sobre o 

assunto, e aplicação na vida diária.  
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