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RESUMO

O Direito Penal brasileiro busca proteger determinados direitos e interesses da sociedade, valendo-se da pena para punir a pratica do crime. 
Entretanto, a sanção aplicada ao agente por causa do crime praticado gera danos ao autor e à sociedade. Na doutrina pátria se discute duas 
teorias sobre a finalidade da pena: teoria absoluta e teoria relativa. A teoria absoluta defende a finalidade retributiva, já a teoria relativa uma 
finalidade preventiva. O Código Penal Brasileiro de 1940 adotou, segundo o artigo 59, as duas teorias, sendo, portanto a finalidade da pena 
retribuir, prevenir e ressocializar. Diante disso, vale observar se o Direito Penal cumpre tal missão. Este trabalho visa analisar o impacto social da 
pena, enquanto sanção estatal pelo cometimento de um fato criminoso, e o seu reflexo para a vitima e agressor, destacando os direitos  
fundamentais inerentes a este oficio punitivo do Estado. O objetivo é discutir o caráter de justiça sobre a pena, e como sua aplicação deve 
atender suas finalidades sem estancar garantias asseguradas pela constituição, entre as quais a dignidade da pessoa humana, afastando-se dos 
preceitos da teoria do direito penal do inimigo. Além disso, há que se questionar o reflexo desta resposta estatal pelo cometimento do crime a 
quem o suporta efetivamente: a vitima. Sendo assim, verifica-se que a aplicação da pena gera reflexos para o agressor na medida em que este 
será privado do convívio social e familiar para então aprender a conviver com as regras do encarceramento, como forma de punir o delito e de 
alguma forma dissuadir futuros criminosos, salientando o caráter retributivo e preventivo da sanção penal. Nos moldes atuais do processo penal a 
arena jurídica não tem espaço para a percepção dos impactos sociais da sanção penal para a vitima, daí a necessidade do debate sobre 
alternativas normativas. A justiça restaurativa é uma técnica de solução de conflitos que prima pela criatividade e sensibilidade na escuta das 
vítimas e dos ofensores, ainda está em caráter experimental, mas já está em prática há dez anos. Na prática, a mediação vítima-ofensor consiste 
basicamente em colocá-los frente a frente em um mesmo ambiente guardado de segurança jurídica e física, com o objetivo de que se busque ali 
acordo que implique a resolução de outras dimensões do problema que não apenas a punição, como, por exemplo, a reparação de danos 
emocionais. Entre outras questão, destaca-se o papel do mediador, o responsável pelo encontro entre vítima e ofensor e eventualmente as 
pessoas que as apoiam. Apoiar o ofensor não significa apoiar o crime, e sim apoiá-lo no plano de reparação de danos. Nesse ambiente se faz a 
busca de uma solução que seja aceitável. A presente pesquisa investigou o uso desta modalidade restaurativa pelos tribunais brasileiros, e 
constatou que se encontra ainda em fase experimental e em implementação principalmente nos tribunais da região sul do Brasil. A metodologia 
utilizada foi empírica, baseada na leitura e debate de textos, e coleta de decisões judiciais do tribunal carioca para analises conceituais sobre o 
tema em estudo. Desta forma, tem-se por conclusão que a aplicação da pena provoca um reflexo imediato na vida do apenado, sendo certa a 
opção pela afirmação máxima das funções retributiva e preventiva da pena em detrimento da ressocialização. Apesar de existirem uma série de 
direitos e garantias na Constituição, é flagrante a violação destes, tanto pelas instituições carcerárias quanto pelo próprio Estado quando não 
implementa ou retarda o desenvolvimento de programas de efetiva solução de conflitos, negligenciando a atuação da vitima para reduzi-la a 
mera observadora do processo judicial, sem oportunizar ao agressor a possibilidade de se redimir e/ou reparar os danos causados. Portanto, a 
pratica da justiça restaurativa poderia ser adotada para estimular a aproximação e o dialogo como estratégia de reapoderamento da vitima, e a 
auto responsabilização do agressor.

Ciências Jurídicas

Direito
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


