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RESUMO: O direito penal anterior a Revolução Francesa tinha como função 
primeira a retribuição. Os vestígios desse caráter retributivo são encontrados nas 
funções da pena na contemporaneidade. Porém, a finalidade da pena, reduzida 
a mera retributividade, confunde-se com a vingança e afasta o sistema de justiça 
penal do viés democrático, falhando na fundação da cultura da paz. O presente 
estudo pretende, então, analisar a aplicabilidade dos dispositivos da justiça 
restaurativa no Estado Democrático de Direito Brasileiro como instrumentos de 
manutenção da paz social, vislumbrando a possibilidade de consolidação dos 
direitos humanos, através da tutela penal efetiva. Assim, entende-se que, 
quando se adere ao pacto social, o exercício do ius puniendi é transferido ao 
Estado para que a vingança privada não seja responsável pelo eterno conflito 
dentro da sociedade. No entanto, o exercício do poder punitivo pelo Estado 
brasileiro tem-se caracterizado como violador do princípio/fundamento do Estado 
Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos 
preconizados pela ordem democrática. Em contraposição ao modelo de justiça 
retributiva atual, a Justiça Restaurativa surge como uma prática que se alinha a 
dinâmica neoconstitucional de valorização do ser humano, elevando-o ao centro 
de atenção do direito. Nesse sentido, o modelo restaurativo se alicerça no 
respeito às necessidades das partes, abrangendo a diversidade e a 
individualidade das pessoas. Para a elaboração da presente pesquisa, foi 
utilizado o método hipotético-dedutivo, com o procedimento bibliográfico. A 
ilustração da concepção vingativa da pena será realizada por meio do filme “Abril 
Despedaçado”, possibilitando a discussão sobre a necessidade de passagem ao 
projeto alternativo à justiça retributiva. O filme entrega aos seus telespectadores 
a frase “A gente é que nem os bois: roda, roda, e não sai do lugar”, o que 
evidencia a manutenção do status quo na vida dos personagens, com o ciclo da 
violência e da tradição. A relevância da temática está em contraditar a cultura da 
Lei de Talião e os resquícios do castigo como resposta a violação da norma 
penal na lógica retributiva, demonstrando que a falta de comunicação entre as 
partes de um conflito somada à inexistência ou existência inconsistente de um 
poder estatal falham na administração da justiça, gerando um sistema que exclui 
o ser humano e transforma o ódio em herança. Portanto, a Justiça Restaurativa 
aparece como uma nova proposta de justiça, filosofia e cultura ao permitir a 
participação democrática de todos os atores envolvidos no trauma social, 
aproximando o povo do processo de realização da Justiça, colocando fim a lógica 
exclusiva e dominante para consolidar uma pena construtiva para o futuro, 
garantidora dos direitos humanos, com vistas ao fortalecimento da cultura da 
paz. 
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