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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo a análise minuciosa do que se entende por justiça restaurativa, o seu 

papel na reintegração social da pessoa e, consequentemente, a sua eficiência no que tange à redução da reincidência 

criminal.Em uma primeira apreciação, buscou-se conceituar justiça e comunidade, para então analisar a Justiça 

Restaurativa, sua aplicabilidade e a colaboração da comunidade no processo de reintegração do indivíduo. 

Ao debater sobre esses pontos, no entanto, também foi necessário analisar a função social da pena e o 

atual método de punição da Justiça Criminal e, para isto, contou-se com a idealização popular daquilo que se entende 

por justiça e punição, além de dados reais sobre a criminalidade e reincidência criminal.Assim, o trabalho se propõe a 

debater novos e mais eficientes métodos de punição, de forma a diminuir a reincidência criminal e a sensação de 

injustiça que, muitas vezes, permanece no íntimo daqueles que recorrem à Justiça Criminal. 

O objetivo geral do presente trabalho é definir o que se entende por justiça restaurativa e o seu papel na 

reintegração social do indivíduo, e os objetivos específicos são: analisar as definições de comunidade e justiça;analisar 

o papel da sociedade na reintegração social do indivíduo;avaliar a eficácia da Justiça Restaurativa como fator de 

diminuição da reincidência criminal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Será usado como base a pesquisa bibliográfica, um levantamento literário em livros, periódicos, sítios 

eletrônicos, dissertações, teses e outros que remetam à problemática da Justiça Restaurativa e o seu papel na 

reintegração social do indivíduo, sejam a nível nacional ou estrangeiro. 

Posteriormente, em estágio mais avançado da pesquisa, utilizar-se-á da metodologia quantitativa através 

do levantamento estatístico como meio de comparação dos números de detenções e reincidência da violência na cidade 

de Montes Claros, bem como em outras regiões do país, tendo também como fonte o cadastro de ocorrências feito pelo 

Sistema Penal.Por meio da metodologia qualitativa o estudo coletará informações mediante entrevistas com autoridades 

do âmbito público, como delegados e juízes da área, e privado. 

A análise dos dados coletados através dos questionários distribuídos e aplicados entre os atores 

envolvidos, visando estimar a qualidade da prestação do serviço, sua utilidade e satisfação. Questões também serão 

elaboradas no meio acadêmico, cujo intuito é quantificar a sensação de proteção perante a atual legislação – em relação 

à quantidade da sanção penal, suas propostas e opções de desenvolvimento social. 

Examinará, ainda, a atuação das políticas públicas de combate ao crime e a violência e a sua agilidade; o 

procedimento de inquérito, até o tempo de tramitação do processo, tendo comoparâmetros na razoabilidade e duração de 

outros processos no ordenamento jurídico. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADO PARCIAL 

A ideia nacional e mundial que, muitas vezes, se faz da justiça é de que esta é um mecanismo retributivo 

que institui um mal ao malfeitor, além de estabelecer punições que apaziguam os ânimos e a sede de justiça da 

sociedade. Esta ideia de justiça comunga com o atual Sistema Criminal Brasileiro, baseado na justiça retributiva que, 

por sua vez, concentra-se na função sancionadora da lei.  

No entanto, a função da pena vai muito além da sanção apenas, abarcando também outros fatores 

jurídico-sociais. Nesta vertente, a função social da pena deve ser analisada, considerando a imagem do indivíduo e da 

comunidade perante o delito e dano causado, e o papel de reeducação e reintegração social. 

Como já advertia Montesquieu, a civilização de um país se mede e progride com a moderação das penas.  

Destarte, reformas no sistema penal são necessárias, para que os métodos punitivos acompanhem a evolução jurídica e 

socialda comunidade. A Justiça Restaurativa, neste contexto, representa um método alternativo de solução de conflitos, 

que consiste em uma aproximação das partes com o fim de conciliar e reparar os danos do indivíduo e da comunidade. 

Assim, antes de penalizar, a Justiça Restaurativa propõe a solução do problema causado pelo crime, 

considerando não só as suas consequências, como as suas causas. Neste ínterim, a punição restaurativa não limita a 

solução do problema às partes envolvidas diretamente, estendendo-a a terceiros indiretamente afetados. 

O elemento chave desse processo é o papel das partes, já que deve haver uma relação entre o dano 

causado pela infração criminal e a necessidade de cada interessado. Desta forma, é notório que a Justiça Restaurativa 



 

possui um terceiro elemento que não há na Justiça Retributiva: a comunidade. Isto porque a comunidade figura tanto 

como interessada na solução do conflito e reparação do dano, pois é vítima indireta do crime, quanto como partícipe do 

processo de restauração e reintegração da pessoa.  

Como a comunidade é parte fundamental no processo restaurativo, a sua definição apresenta grande 

relevância. Certo é que o conceito de comunidade é considerado como um dos mais vagos em Ciências Sociais. Há os 

que acreditam e definem comunidade como uma reunião de pessoas dispostas a cooperar e responder pelo grupo, mas, 

em outra vertente, há os queafirmam que tal sociedade equilibrada não existe e que a falta de sentimento comunitário 

poderia ser um limite às práticas restaurativas. [1] 

A menção à comunidade remete ao capital social, e o conceito deste não é mais claro que o conceito 

daquela. Contudo, capital social pode ser entendido como a rede de ligações e interesses que mantém o elo entre os 

indivíduos em uma comunidade. Assim, explica Letícia Núñes Almeida [1]: “Enquanto o capital humano é produto de 

ações individuais em busca de aprendizado e aperfeiçoamento, o capital social se fundamenta nas relações entre os 

atores sociais que estabelecem obrigações e expectativas mútuas, estimulam a confiabilidade nas relações sociais [...]” 

Com o conceito de capital social podemos ver que, apesar da definição evasiva de comunidade e sua falta 

de equilíbrio social perfeito, as pessoas não agem de forma independente, nem sempre são egoístas e, muitas vezes, não 

apresentam objetivos isolados. Afinal, sem o capital social, também não haveria vínculos a serem lesionados pela 

prática criminosa e muito menos danos a serem reparados à comunidade.  

Sendo assim, a comunidade possui meio que viabiliza a prática da Justiça Restaurativa e é neste meio que 

acontece a reintegração da pessoa, buscando a real compreensão do conflito e a restauração da relação que existia 

anteriormente. É nesta interação que ocorre a aproximação de vítima e infrator, para que este compreenda os danos 

causados e os repare, sejam eles morais, materiais ou emocionais e aquela entenda com maisclareza os motivos que 

impulsionaram a infração, assim como a realidade social do delinquente. 

 

CONCLUSÃO 

Espera-se que, com a solução - ou tentativa de solução – do conflito e com a reintegração social por meio 

de métodos restaurativos e educativos, haja a redução da reincidência criminal. Neste ponto, ensejamos a reflexão 

foucaultiana sobre não punir menos, mas punir melhor. Afinal, ao cumprir-se com todas as finalidades da pena por meio 

de métodos restaurativos, logo, aplicando uma melhor punibilidade, haverá a melhor adaptação do indivíduo na 

sociedade após o cumprimento da pena, seja esta carcerária ou não, diminuindo, assim, as chances de que este mesmo 

indivíduo venha a praticar outro delito. 

A humanização do Sistema Penal pretende ser acompanhada também da humanização do cárcere, já que 

ambos contribuem para a eficácia jurídica e social da pena. Neste sentido, esclarece Gomes e Lourenço [2]: “Enquanto 

nossa sociedade não puder enxergar com clareza como e em que condições se dão as punições das condutas desviantes 

de nossos cidadãos não poderemos vislumbrar as possibilidades de avanço no sentido de uma convivência social mais 

salutar.” 

Por fim, conclui-se que os métodos punitivos devem acompanhar a evolução da civilização e da 

democracia, sob a pena de tornar a prestação jurisdicional inócua às necessidades sociais. 
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