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RESUMO: O sistema tradicional de Justiça Penal falhou: não protege as 
garantias mínimas do acusado, não cumpre com o caráter preventivo da pena, 
não garante a segurança da sociedade como um todo e não dá à vítima uma 
resposta satisfatória. Serve a que(m), então? Como criação humana que é, o 
Sistema Penal serve àqueles que o criaram. Neste caso, seja em forma de 
Direito, seja em forma de Processo, o Sistema vem sendo utilizado, ao longo dos 
anos e incessantemente, como um instrumento de controle social, que se 
demonstra por meio da mão de ferro do Estado e faz prevalecer o pensamento 
dominante de cada época. Diante desta percepção, torna-se latente a 
necessidade de questionar as incongruências e mazelas desse Sistema, trazidas 
à tona sob forma de promessa de uma sociedade mais justa; mais do que isso, 
torna-se imprescindível questionar essa atuação “atrasada” do Estado, que, ao 
invés de fortificar os pilares sociais e garantir boas estruturas, se insurge apenas 
quando tudo já está em ruínas – como se o Direito Penal fosse de fato capaz de 
consertar anos de negligência para com a sua população. Assim, o presente 
trabalho parte da premissa de que a Justiça Penal falhou e falha diariamente, e 
busca na Justiça Restaurativa uma alternativa de resposta ao conflito social da 
criminalidade, alheia ao modelo tradicional. Com tais noções em mente, a 
proposta consiste em analisar a mediação penal como técnica restaurativa, 
sobretudo no âmbito pós-sentencial, considerando que em outras fases do 
processo ela é mais facilmente visualizável. A comparação das leis brasileira e 
portuguesa torna possível perceber que apenas na segunda há previsão legal 
para a mediação pós-sentencial. Entretanto, a prática da execução penal 
portuguesa não encontra espaço para a sua aplicação e, por isso, faz-se 
necessário um debate acerca da sua utilidade e, até mesmo, eventual 
importância como técnica de resolução de conflitos dentro de um Estado de 
Direito. Dessa forma, utilizar-se-ão fontes doutrinárias e casos práticos, com a 
finalidade de comparar os benefícios e malefícios desse instrumento da Justiça 
Restaurativa e analisar a viabilidade da sua coexistência com a Justiça Penal 
tradicional. 
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