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RESUMO: A sociedade contemporânea trilha no sentido de reconhecer a 
necessidade de proteção dos direitos humanos como elementos fundamentais 
dentro dos ordenamentos jurídicos dos países. Na seara internacional, percebe-
se que o respeito à dignidade humana e aos direitos essenciais à sobrevivência 
transcendem as fronteiras territoriais e assumem o papel de verdadeiro axioma 
legítimo transnacional, devendo haver a cooperação dos povos para a 
preservação de tais direitos. Desde então, o grande paradigma das sociedades 
democráticas tem sido garantir a eficácia e o cumprimento desses referidos 
direitos. No plano nacional, percebe-se que a legislação erigiu os direitos 
humanos ao status constitucional, sendo considerados verdadeiros princípios 
que norteiam a construção do ordenamento jurídico. Na esteira de que a 
democracia só se torna plena com a efetivação dos direitos humanos, a 
construção do Estado Democrático requer a equidade desses direitos, 
oportunizando a concretização da cidadania em suas diversas faces. No entanto, 
a realidade penal revela a dissonância entre as normas estatuídas pelo Direito e 
as suas aplicações. Tal disfunção entre teoria e prática dos direitos humanos, no 
sistema criminal brasileiro, tem fragilizado a sociedade e colocado em crise a 
própria construção da democracia. No contexto de superlotação dos 
estabelecimentos penais e de supressão dos direitos essenciais à sobrevivência 
dos apenados, o Estado passa a ser instrumento de propagação da violência e 
de subjugação humana, onde a única função que a pena e o processo penal 
assumem são de aflição e vingança. Sob essa égide, a Justiça Restaurativa 
surge como novo paradigma de justiça criminal, buscando repensar as formas 
de concretização do processo penal, por meio de técnicas de reparação e 
empoderamento das partes. Amparadas pela Resolução nº 225/2016 do 
Conselho Nacional de Justiça, as práticas restaurativas assumem o papel de 
renovação do processo penal, oportunizando a superação do evento traumático 
pelas partes, bem como edificando caminhos alternativos à pena, quando 
possível. Desse modo, a presente pesquisa tem por objetivo analisar a 
construção de um sistema criminal que prime pela composição dos danos e do 
equilíbrio das relações sociais, a partir do respeito aos direitos humanos. Nesse 
desiderato, o presente estudo é pertinente e se justifica por analisar os modelos 
de aplicação das práticas restaurativas no âmbito criminal brasileiro. Essa 
incursão será realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental dos 
programas de Justiça Restaurativa do país, com fundamento nos métodos 
dialético e fenomenológico, para verificar os instrumentos de efetivação da 
justiça penal. Como resultados obtidos, é possível evidenciar que a Justiça 
Restaurativa está pautada na resolução dos conflitos por meio da mitigação do 



seu efeito estigmatizador, para que, por meio do respeito aos direitos humanos, 
seja possível a concretização da pacificação social. 
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