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RESUMO: A noção contemporânea abraça todas as dimensões dos Direitos Humanos, 
consideradas igualmente fundamentais e sem hierarquizações, prevalecendo sua 
universalidade, indivisibilidade e interdependência, com postura positiva do Estado garantidor 
de direitos ou do Estado Democrático de Direito. Esse modelo de Estado traz, portanto, uma 
série de questões que homogenizam, ao mesmo tempo, a experiência de si (noção de 
dignidade humana) e os ideais a serem buscados (valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa e o pluralismo político), condicionando esses princípios e normas a todas as 
pessoas. Para sociedade moderna reconhecer esses direitos é fundamental, pois, nem sempre 
sua aplicação se dá em uma dimensão igualitária que respeitam princípios simultaneamente 
lógicos, justos e éticos do Ordenamento Jurídico, principalmente quando essa aplicação está 
relacionada ao Direito Penal. Esse clamor social por um “Direito Penal de urgência” tem se 
consolidado na violência urbana ou no crescente fenômeno de marginalização e desigualdades 
sociais, impossibilitando a aplicação de padrões mínimos de justiça e garantias aos direitos já 
assegurados. O respeito a esses direitos deveria servir de base para a adequação do 
ordenamento à Constituição, dentre eles o Código Penal e o de Processo Penal. Em uma 
sociedade em constante transformação, os conflitos criminais são inevitáveis, entretanto, o 
controle social penal não deve prevalecer como forma de resolução dos conflitos e diminuição 
da violência, pois, as políticas exercidas voltam-se para a violação dos direitos humanos e não 
para sua efetivação. Diante desse cenário justifica-se a adoção de novos meios para solucionar 
conflitos sociais, que adote um prisma consensual, respeitando, sempre, a vontade e 
sentimentos das partes envolvidas. A relevância desse novo paradigma de resolução de 
conflito ganha outra dimensão social – já que a sociedade pode criá-lo ou transformá-lo – 
permitindo e garantindo a inclusão e o reconhecimento da dignidade humana de todos os 
envolvidos. Mesmo que a sociedade de controle tenha adotado uma justiça criminal 
retributiva e verticalizada é inevitável questionar: é fundamental para a efetividade dos 
direitos humanos e manutenção do Estado Democrático de Direito avançar para um meio de 
justiça criminal que traga resultados mais eficientes e adequado para o combate a 
criminalidade? Nesse sentido, propõem-se a utilização da Justiça Restaurativa como um novo 
olhar para o crime, fundamentada no diálogo, mudança, prevenção e, principalmente, no 
respeito à dignidade humana. Destarte, o objetivo dessa pesquisa é destacar a Justiça 
Restaurativa como um novo meio de justiça criminal que se atem às consequências 
individuais e sociais do crime e às relações dignas entre as partes (vítima, infrator, 
comunidade) o que, inevitavelmente, leva a diminuição da criminalidade. Para tanto, utilizou-
se a pesquisas bibliográficas, do conjunto de obras escritas sobre os temas, para concluir que 
esse modelo de justiça criminal, lastreada na democracia participativa, enfatiza os benefícios 
da resolução consensual, partindo do princípio da intervenção mínima e do desenvolvimento 
de práticas restaurativas e oferece uma resposta ao crime baseada na dignidade humana, 
equidade e harmonia social, proporcionando, assim, não a substituição do sistema vigente, 
mas um complemento à efetividade da justiça e dos direitos humanos. 
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