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Resumo: A Justiça Restaurativa (comumente conhecida como 

JR pela doutrina especializada) vem de encontro ao atual sistema 

jurídico como forma suplementar, mas dotada de imensa impor-

tância, visto que o atual paradigma se preocupa com a legalidade 

e aplicação apenas das sanções penais, excluindo de sua analise 

os danos sofridos pela vítima, pela comunidade e pelo agressor, 

ou seja, as consequências dos atos praticados tanto pelo crimi-

noso quanto pela justiça (aplicação da lei) não são relevantes 

para o sistema. Nessa inobservância surge a JR como apoio subs-

tancial à vítima e a comunidade, pois terão respostas e um acom-

panhamento, assim como de outro lado o agressor/infrator, que 

poderá ter a chance de dialogar com a outra parte e demais mem-

bros da comunidade, tendo uma voz ativa tanto quanto da vítima. 

Com o intuito de aparar as arestas deixadas pelo sistema conven-

cional permitindo sobretudo uma convivência sem traumas pela 
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vítima e sem estigmas pelo violentador.  

 

Palavras-Chave: Justiça Restaurativa; resolução consensual de 

conflitos, Controle de Convencionalidade. 

 

RESTORATIVE JUSTICE: THE SEARCH FOR EFFI-

CIENCY IN CONFLICT RESOLUTION 

 

Abstract: Restorative Justice (commonly known as JR by spe-

cialized doctrine) comes against the current legal system as a 

supplementary form, but endowed with immense importance, 

since the current paradigm is concerned with the legality and 

only application of criminal sanctions, excluding its analysis the 

damage suffered by the victim, the community and the offender, 

or the consequences of actions taken by both the criminal and by 

justice (law enforcement) are not relevant to the system. This 

failure arises JR as substantial support to the victim and the com-

munity as they need answers and monitoring, as well as across 

the abuser/offender, which could have a chance to talk to the 

other party and the other members of the community, having a 

active voice as much as the victim. In order to trim the edges left 

by the conventional system allowing for all living together with-

out trauma the victim and without stigmas by abuser. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

 atual sistema jurídico não contempla a necessi-

dade de processos que visem acompanhar os casos 

em que vítimas e agressores são julgados, deixa-

dos ao cuidado somente da aplicação da lei pela 

justiça, ficando a sensação de impunibilidade. A 

falta de um diálogo faz com que a sensação de justiça não seja 

alcançada pelas partes no processo. Não que a Justiça Restaura-

tiva (JR) seja a resposta para todos os casos, assim como será 

visto, a JR, pode ser aplicada a inúmeros os casos, no entanto 

nem todas as pessoas tem o dever de aceita-la, mas sim tê-la à 

disposição, assim como não deve ser uma base para a substitui-

ção do sistema atual, pois como será visto adiante neste trabalho, 

a JR deve ser um novo meio que auxilie a justiça comum e se 

transforme em um meio modificador da visão entre ofendido e 

ofensor no sistema judicial. 

O intuito da presente pesquisa é trazer à tona a discussão 

do tema, buscando demonstrar meios para que o sistema atual 

possa ser mais eficiente, tratando as pessoas como seres dotados 

de dignidade e expandindo o tema para outros países latino-ame-

ricanos como uma forma repensar o atual modelo aplicado.  

O modelo atual de justiça que impera no Brasil volta-se 

a aplicação da punibilidade mediante os crimes cometidos e leva 

em consideração a aplicação da pena proferida pelo juízo, não 

importando-se com as consequências da decisão nem com a re-

lação entre os indivíduos3.  

Grandes mudanças voltadas à punição e a relação dos di-

reitos humanos se deram em marcas cronológicas a serem 

 
3 SALM, João; LEAL, Jackson da Silva. A Justiça Restaurativa: multidimensionali-
dade humana e seu convidado de honra. Sequência (Florianópolis), Florianopolis, n. 
64, p. 195-226, July 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/sci-
elo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-70552012000100009&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em 25 de junho 2016. 
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observadas. A primeira em 1948 com a declaração dos direitos 

humanos (Fruto do pós-guerra, que frente as consequências dos 

regimes totalitários que acabaram não reconhecendo a figura hu-

mana dotada de dignidade em seus governos, mediante as pos-

turas adotadas) e nos anos de 1980 com as políticas de tolerância 

zero de Nova Iorque e em 1995 com a Declaração dos Princípios 

de Tolerância. Esses eventos trouxeram consigo o pensamento 

voltado a melhorar as condições dos presos e a relação com seus 

familiares, a valorização da condição humana (frente aos atos de 

tortura e constrangimentos tanto dos detentos quanto dos seus 

familiares) e a criação de penas alternativas que auxiliassem na 

aplicação penal4.   

No entanto, tais mudanças ocorreram mais no papel do 

que na prática, como pode-se observar ao longo da história re-

cente, é que das penas alternativas criaram-se regimes diferenci-

ados, mas não para amenizar e sim para taxar o criminoso em 

seu grau de periculosidade (Supermax nos EUA e RDD no Bra-

sil), além de se ter criado uma cultura de taxatividade ao crimi-

noso, e a dividir a sociedade em setores de riscos e indivíduos 

propensos ao crime, aumentando ainda mais a questão do direito 

e das penas, que acabou consolidando-se como uma cultura so-

cial5. 

Faz–se necessário entender a diferença entre justiça re-

tributiva e restaurativa6 para aprofundar a temática dos 

 
4 PASSETTI, Edson. Punição e sociedade de controle. ComCiência Unicamp - Cam-
pinas. Disponível em: <http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S1519-76542008000100010&lng=e&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em 25 de 
junho de 2016.  
5 PASSETI, Edson. Ibidem. Op. Cit.  
6 Para Zehr, a diferença entre a justiça retributiva e a restaurativa se dá em: a) retribu-

tiva: O crime é uma violação contra o estado, definida pela desobediência à lei e pela 
culpa. A justiça determina a culpa e inflige dor no contexto de uma disputa entre 
ofensor e estado, regida por regras sistemáticas. b) restaurativa: O crime é uma vio-
lação de pessoas e relacionamentos. Ele cria a obrigação de corrigir os erros. A jus-
tiça envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na busca de soluções que promovam 
reparação, reconciliação e segurança. ZEHR, H. Trocando as lentes – um novo foco 
sobre o crime e a justiça/justiça restaurativa. São Paulo: Palas Athena, 2008. p. 9. 
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paradigmas encontrados na aplicação de justiça em nosso meio, 

e como na visão de Zehr, embora não tenha-se ainda um para-

digma delineado sobre a aplicação restaurativa, necessita-se 

olhar por outro enfoque o atual cenário para poder iniciar uma 

mudança e quem sabe chegar-se a um novo paradigma7. 

 

2. BREVES APONTAMENTOS SOBRE A IMPORTÂNCIA 

DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Em meio a este cenário atual e ativo da penalização bra-

sileira, começa a surgir pontos de inovação, que defendem a 

aplicação da Justiça Restaurativa (JR).  

João Salm e Jackson da Silva Leal trazem as ideias da 

Professora Brenda Morrison em seus estudos voltados a relação 

humana e Justiça Restaurativa, defendendo a aplicação seme-

lhante à adotada nas escolas só que em maior escala em outros 

sistemas sociais, partindo do mesmo pressuposto, o do diálogo, 

pode-se encontrar outros meios para a solução de conflitos8 au-

xiliando a justiça convencional.  

Ocorre que o modelo atual de justiça não contempla a 

eficiência em atender a as relações humanas uma vez que, as 

pessoas que menos participam da resolução de um caso infraci-

onal são aquelas que tiveram maior contato, ou seja, a vítima e 

o infrator, pois toda a verdade a ser considerada é fruto da per-

cepção de diferentes atores que são alheios ao caso ocorrido. Da 

mesma forma a sentença proferida pelo magistrado ou júri, que 

poderá estar distorcida devido a essa produção de uma verdade 

ao caso9.  

No crime a vítima fica exposta a uma série de consequên-

cias decorrentes do ato infracional, que vão desde os abalos, 

 
7 ZEHR, H. Ibidem. Op cit. p. 8.  
8 SALM, João; LEAL, Jackson da Silva. Ibidem. Op. Cit. 
9 ZEHR, Howard; TOEWS, B. Maneiras de conhecer para uma visão restaurativa de 
mundo. In: Novas direções na governança da justiça e da segurança. Brasília: Minis-
tério da Justiça, 2006. p. 422.  
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físicos, financeiros e emocionais, podendo ocorrer a combinação 

desses fatores ou não. No entanto a mais impactante para a ví-

tima são os danos emocionais causados em decorrência do ato 

criminoso, pois podem despertar uma série de emoções que a 

afetarão em sua vida, como medo, terror, vergonha e humilha-

ção.  Isso não quer dizer que todas as pessoas experimentarão 

esses sentimentos, mas a grande parte das vítimas demonstra um 

sentimento em comum que é o isolamento e solidão10.  

As consequências pós-traumáticas do crime sob a vítima 

podem ser entendidas como uma relação de três questionamen-

tos que resumem o sentimento da pessoa, sendo eles: “a crise da 

autoimagem (Quem eu sou?), uma crise de significados (no que 

eu acredito?) e uma crise de relacionamento (em quem posso 

confiar?).”11 Assim torna-se comum que as vítimas sofram de 

uma perda de autonomia em suas vidas durante a apuração do 

crime e por períodos posteriores à violência sofrida, que se es-

tendem por um longo tempo, podendo vir a ter uma re-experiên-

cia do evento por muitos anos, ou seja, como se tivessem revi-

venciando o ato, que acaba fazendo que não possuam controle 

de suas memórias e sentimentos. Portanto são nessas circunstân-

cias que uma intervenção assistida das vítimas torna-se funda-

mental para que elas possam retomar “algum poder e controle 

sobre suas vidas.” 12 

Assim, com a JR as pessoas passam a contar com um 

meio onde podem ter suas lides resolvidas e atestadas pela jus-

tiça, que neste caso, não de forma imperativa, que é sua base 

natural, mas sim pelo envolvimento e entendimento das partes 

 
10 ACHILLES, Mary; ZEHR, Howard. Restorative justice for crime victims: the pro-
mise, the challenge.  Disponível em http://www.rethinking.org.nz/assets/Newslet-

ter_PDF/Issue%2019/03%20Howard%20Zehr.pdf. Aceso em 27 de junho de 2016. p. 
2. 
11 ACHILLES, Mary; ZEHR, Howard. Ibidem. the crisis of self-image (who am I?), 
a crisis of meaning (what do I believe?) and a crisis of relationship (who can I trust?). 
p. 2. 
12 ACHILLES, Mary; ZEHR, Howard. Ibidem. “some power and control over their 
lives.” p. 3. 
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em litígio sem que estas percam seus direitos e as suas defesas. 

Visando sempre a conciliação de forma pacifica, que acaba au-

xiliando a justiça comum, já que via de regra, esta possui impe-

ratividade para julgar, mas não para pacificar. 

 

3. JUSTIÇA RESTAURATIVA E SUA (IN)APLICABILI-

DADE NO BRASIL 

 

A repercussão da aplicação da Justiça Restaurativa no 

Brasil se deu inicialmente no Rio Grande do Sul, que solidificou 

bases e promoveu a discussão do tema. Atualmente um dos es-

tados mais avançados na aplicação de uma justiça voltada para 

a aplicação mais humanizada é Pernambuco, que possui um 

Centro de Justiça Terapêutica sendo pioneira neste tipo especia-

lizado na América do Sul13.   

Com a acolhida do novo Código Processual Civil brasi-

leiro, a jurisdição passa a contar com uma ampla base defendida 

pela nova lei na área de solução de conflitos de forma consensual 

entre as partes, ou seja, a velha ideia de disputa entre as partes 

passa a ser orientada a um novo fim, onde uma das partes não 

sai vitoriosa, mas ambas. Para tanto o atual código passa a ser 

fomentador do diálogo como uma nova cultura processual na 

resolução de litígios, usando-se por exemplo da autocomposi-

ção14.    

O atual código processual impõe via de regra que, todo 

processo, antes da citação do réu, ocorra a tentativa de solucio-

nar o litígio pela mediação, somente não ocorrendo, se ambas 

as partes do processo de forma expressa desejarem que não 

 
13 BRITO, Camila; ZORZATTO, Marcia. Justiça Restaurativa. In: Encontro de Inici-
ação Cientifica, ETIC 2014. Toledo Prudente Centro Universitário. Disponível em: 
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/ETIC/arti-
cle/view/4302/4061. Acesso em 04 de julho de 2016. 
14 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIEIRO, Daniel. 
Novo Curso de Processo Civil, Teoria do Processo Civil. vol. I. São Paulo: RT, 2015. 
p. 359. 
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ocorra a audiência de conciliação15.  

Assim a doutrina vem demonstrando ao longo do tempo 

que o ideal de justiça se modifica constantemente, e que o sim-

ples acesso ou o auxílio no judiciário não são mais suficientes 

para enquadrar um ideal de justiça, sendo necessário mais que 

isso, que seja dada uma resposta de acordo com as partes e que 

estas possam estar ativamente participando da formação do pro-

cesso que busca a resposta, e esta resposta não esteja atrelada a 

somente um juízo de terceiro, mas que seja construída com o 

envolvimento de ambos os participantes do processo16. 

Uma questão a ser levantada em favor da aplicação da JR 

se dá em sua aplicação como forma contrária àquilo que a dou-

trina chama de cultura do litígio, que nasce da ineficiência do 

legislativo em criar leis que compreendam todas as mudanças 

sociais, fazendo com que a sociedade busque desesperadamente 

o Judiciário exigindo respostas às questões que surgem a cada 

dia, disso nascem dois problemas a) o empoderamento do Judi-

ciário e b) o acúmulo de processos a serem resolvidos pela jus-

tiça17. 
 

15 Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso 
de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de 
mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com 
pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 4o A audiência não será realizada: I - 
se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consen-

sual; II - quando não se admitir a autocomposição. Art. 165.  Os tribunais criarão 
centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização 
de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de pro-
gramas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. 
16 MAGANHINI, Thais Bernardes; MORAES, Daniele Alves. Apontamentos sobre 
acesso à justiça e os meios alternativos de solução dos conflitos. Formas consensuais 
de solução de conflitos [Recurso eletrônico on-line] organização CON-
PEDI/UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara; coord: Adriana Goulart de Sena Orsini, 

Adriana Silva Maillart, Nivaldo Dos Santos – Florianópolis: CONPEDI, 2015. Dis-
ponível em: <http://www.conpedi.org.br/publica-
coes/66fsl345/ex6xsd57/9385Ib1WFX2H52jM.pdf>. Acesso em 29 de junho de 
2016. 
17 MEINERO, Fernanda Sartor. A mediação no judiciário: placebo ou cura para os 
males do aumento da judicialidade? In: XXIV Congresso nacional do CONPEDI - 
UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara formas consensuais de solução de conflitos. 
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Com a crise da jurisdição, as pessoas acabam cobrando 

mais do sistema, que não possui condições de atender a enorme 

demanda, por diversos motivos que vão desde a estrutura física 

e de pessoas atuando no Judiciário, como até ao tempo que se 

leva para resolver as lides, com isso a conciliação ganha ainda 

mais destaque. Assim, a JR se coloca como alternativa eficaz e 

mais econômica para se chegar a um novo rumo do processo, 

com o auxílio de um terceiro que irá desenvolver o diálogo entre 

as partes, onde a busca se dá por um acordo onde ambas saiam 

satisfeitas18.  

Em meio a proposta de uma justiça mais eficaz tem se a 

figura do mediador, que assim como a conciliação também tem 

amparo legal no atual Código de Processo Civil, e ocorre quando 

as partes em conflito buscam em concordância um terceiro ao 

processo, que não possui poderes para decidir, mas auxilia na 

composição da lide oferecendo uma visão mais técnica que au-

xiliará as partes a chegarem em um consenso. Possui as mesmas 

vantagens da conciliação, já que visa a economia processual e 

temporal, além de poder propor que as partes cheguem a um de-

nominador comum19. 

Desta forma a mediação vem a ser considerada pela dou-

trina como uma forma de proposição de mudança do pensamento 

das partes, incluindo a visão do outro indivíduo como pessoa e 

não como um adversário (que é a proposta do procedimento ju-

diciário comum). Desta forma deixa-se o individualismo à parte 

e busca-se a formação da melhor decisão para ambos através do 

diálogo, com características flexíveis e com a possível aplicação 

de técnicas e estratégias pelo mediador para que se construa um 

acordo efetivo20.   

 
Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/publica-
coes/66fsl345/ex6xsd57/878P26Jb87b7M6bY.pdf>. Acesso em 03 de julho de 2016. 
p. 433-434. 
18 MAGANHINI; MORAES. Ibidem. p. 42. 
19 MAGANHINI; MORAES. Ibidem. p. 43. 
20 MEINERO. Op. cit. p. 436. 
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Apesar da ideologia ser bem construída, sabe-se que a 

tarefa não é fácil, necessita de muita destreza do mediador em 

conduzir os diálogos, que não podem ser automatizados ou se-

quenciais, necessitando de uma flexibilidade e preparo, assim 

como respeito ao tempo das partes. Diferente da conciliação, a 

mediação tem sua aplicação preferencialmente21 aos casos onde 

havia um vínculo anterior ao fato litigioso, no entanto não quer 

dizer que não possa ser aplicada aos demais casos, visto que se 

existe uma possibilidade de sua aplicação ao caso, e o fruto dessa 

relação será em uma decisão construída por ambos, ou seja, uma 

decisão consensual, tem que que demonstrar sua utilidade e sua 

aplicabilidade, não podendo ser descartada antes mesmo de 

testá-la22.  

Ainda sobre a possibilidade de solucionar casos de forma 

diversa da tradicional e buscando um diálogo menos formal e 

mais célere, tem-se a arbitragem, que além de contar com legis-

lação própria23 no ordenamento brasileiro, ganhou certo desta-

que na recente Lei Processual Civil, onde as partes em comum 

acordo elegem um terceiro que, com conhecimento técnico na 

matéria discutida entre as partes irá conduzir as conversas entre 

as partes. Esse processo se dará nos moldes da justiça comum, 

só que com a vantagem de ser mais rápido e menos formal, ob-

jetivando a economia processual e embora o árbitro não possua 

poderes imperativos como o do magistrado ele pode e deve agir 

de forma igualitária e junto as partes para que encontrem a me-

lhor solução para o conflito, de forma a celebrar um acordo igua-

litário, célere, neutro, sigiloso e econômico24.  

 
21 Art. 165, § 3º, Lei 13.105, CPC. O mediador, que atuará preferencialmente nos 
casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a 

compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 
restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais 
que gerem benefícios mútuos. (Grifo nosso). Portanto a figura de um mediador não se 
exclui de casos onde não havia uma relação anterior a questão suscitada na justiça.  
22 MAGANHINI; MORAES. Ibidem. p. 45. 
23 Ver Lei n. 9.307/96, Lei de Arbitragem.  
24 MAGANHINI; MORAES. Ibidem. p. 46. 
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4. O VERDADEIRO SENTIDO DA JUSTIÇA RESTAURA-

TIVA 

  

Antes de tratar da Justiça Restaurativa no âmbito jurídico 

brasileiro é indispensável observar os apontamentos da doutrina 

que levam a discussão da questão do acesso a justiça, suas pecu-

liaridades e evolução, na qual debate-se sobre a questão do di-

reito ao acesso à justiça e se o simples acesso ao judiciário seria 

este direito contemplando? Ou, se para obter acesso a ela não 

seria necessário que o judiciário tratasse todas as questões sub-

metidas a ele? 

É importante também questionar se o simples acesso ao 

judiciário deverá ser considerado como uma garantia às partes 

processuais, uma vez que a simples facilidade de iniciar uma lide 

não garante em nada que sua solução seja justa e efetiva. 

Assim com a evolução do pensamento jurídico chegou-

se à conclusão que não seriam suficientes essas ações por parte 

da jurisdição, mas sim que se buscasse diferentes meios de solu-

cionar os conflitos à parte dos órgãos judiciários estatais25, desta 

forma atualmente pode-se entender acesso a justiça como “a 

possibilidade de alcançar determinada ordem de valores e di-

reitos fundamentais para o ser humano, com o exercício da ci-

dadania plena e a instituição de uma estrutura jurídica harmo-

niosa e isonômica”26. 

Ao ver a vontade do homem praticar justiça com as pró-

prias mãos, o Estado passa a se interessar nestas ações e se impõe 

frente a esta conduta passando a proibir o uso da força ou da 

autotutela e assumiu a responsabilidade para solucionar os con-

flitos e gerenciar as normas e a justiça27.  

 
25 MEINERO. Op. cit. p. 428. 
26 TENENBLAT, Fábio. Limitar o acesso ao poder judiciário para ampliar o acesso 
à justiça. Disponível em: <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/arti-
cle/viewFile/1487/1453>. Acesso em: 04 de julho de 2016. p. 24. 
27 MEINERO. Op. cit.  p. 429. 
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A doutrina passou a acompanhar a questão do acesso à 

justiça e chegou ao ponto, que segundo Cappelletti e Garth, cha-

maram de as três ondas de acesso à justiça, que sumariamente 

representariam a) primeira onda, a melhora e incentivo por parte 

do Estado aos advogados nos casos junto à pessoas que não pos-

suíam condições para arcar com os custos de defesa e assistência 

jurídica, b) segunda onda, com a representação dos interesses 

difusos que passaram a ser melhor direcionados à grupos de pes-

soas e dotando os indivíduos de direitos, como  a defesa dos in-

teresses públicos e c) a terceira onda, com o acesso à represen-

tação em juízo a uma concepção mais ampla de acesso à justiça, 

que proporcionou um novo enfoque de acesso à justiça que pas-

sou a buscar novos meios extra judiciais de se evitar as “disputas 

nas sociedade modernas”28. 

Com a proposta de meios alternativos, como a concilia-

ção na resolução de conflitos passou a se observar mais de perto 

esta prática extrajudicial, que segundo Cappelletti e Garth possui 

vantagens tanto para as partes quanto ao judiciário, se o litígio 

for resolvido de forma justa e sem necessidade de julgamento, 

visto que o congestionamento dos tribunais e os altos custos pro-

cessuais podem ser evitados pelas partes, que terão uma rápida 

resolução e pouco ou quase nenhum custo com o litígio se che-

garem a um consenso29.   

Quando se fala em JR deve ter se em mente uma inversão 

na organização do entendimento do crime, onde a figura do juiz 

como ator principal no processo deve ser afastada, passando a 

 
28 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Grace 
Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 12-25. 
29 There are obvious advantages to the parties and to the legal system if the dispute is 

settled fairly without the necessity of trial. The current court congestion and exces-
sively high expenses of litigation can make quick, mediated settlements, like arbitra-
tion, particularly beneficial to the parties. In: GARTH, Bryant G. and CAPPEL-
LETTI, Mauro. "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement 
to Make Rights Effective" (1978). In: Articles by Maurer Faculty. Paper 1142. Dis-
ponível em http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1142. Acessado em 04 de 
julho de 2016. p. 233. 
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ter como atores principais as partes interessadas diretamente no 

processo30. 

Assim os participantes mais ativos do processo são víti-

mas/reclamantes e agressores/infratores. A vítima por sua vez, 

ocupa o papel central, dotada de voz ativa, e cabe ao agressor 

responder não somente sobre seu ato ilícito, mas também como 

pode restaurar os danos tanto à vítima quanto à comunidade, que 

também é parte do processo (pois também podem estar incluídos 

como sujeitos centrais do crime). Assim de forma mediada, as 

partes dialogam para encontrar a melhor forma de se restaurar 

os danos causados, uma forma de modificar a vontade de vin-

gança da vítima pelo agressor, visto que a JR através do diálogo 

busca uma justiça mais ampla pela participação ativa de ambos 

no processo31. 

Enquanto a Justiça tradicional se preocupa somente com 

as formalidades, a ilicitude e tipicidade de um ato, buscando a 

efetivação de seus ritos e se colocando como parte no processo, 

como vítima das ações do infrator, além dela mesma julgar e 

usar seu senso positivista aplicando a letra da lei, excluindo-se 

assim de sua análise as consequências dos atos, tanto do infrator 

(que receberá sua punição), da vítima (que não terá acompanha-

mento dos danos emocionais) e da comunidade (que foi afetada 

pelo ato), desta forma as consequências do ato aos indivíduos 

não são levadas em consideração32.  

Para tanto, para que ocorra uma resolução de conflitos de 

forma satisfatória, faz-se necessário que os indivíduos se reco-

nheçam como pessoas mutuamente, ou melhor, que se perceba 

o outro como pessoa, assim, somente se criando a ideia de 

 
30 SOUZA, Edson Luiz André de; ZÜGE, Márcia Barcellos Alves. Direito à palavra: 
interrogações acerca da proposta da Justiça Restaurativa. In: Psicol. cienc. prof. 
vol.31 no.4 Brasília 2011. Disponível em: < http://www.scielo.br/sci-
elo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932011000400012#2a >. Acesso em 27 de 
junho de 2016. 
31 SOUZA; ZÜGE. 2011. Ibidem.  
32 SOUZA; ZÜGE. 2011. Ibidem. 
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fraternidade é que será possível que se desenvolva um diálogo 

produtivo, uma vez que esta ideia nasce dos objetivos governa-

mentais que emanam da Constituição Federal, mesmo que de 

forma subjetiva, visam a promoção da pessoa pelos direitos fun-

damentais33.  

Em linhas gerais a verdadeira intenção da JR é criar um 

ambiente onde seja favorecida a participação dos agentes e co-

munidade envolvida, criando politicas possíveis para a reparação 

dos danos, não importando aqui a relação da transgressão e cul-

pabilidade em sua origem, nem ao menos delinear o comporta-

mento/personalidade dos agentes34.   

A aplicação da JR vem a ser uma interessante saída con-

tra a litigiosidade cultural que prevalece no país, onde segundo 

dados do CNJ no ano de 2014 a justiça possuía cerca de 70,8 

milhões de processos sob seus cuidados, com expectativa de au-

mento podendo chegar a 71,2 milhões de processos pendentes, 

considerando uma baixa de 28,5 milhões de processos, que re-

presenta cerca de 1,4%, e o congestionamento no judiciário se 

manteve com aumento em 0,8 pontos percentuais em relação ao 

ano de 201335. 

Buscando dar maior efetividade à Justiça Restaurativa, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou em maio de 2016, 

uma resolução voltada para a difusão de práticas de resolução 

consensual de conflitos, englobando os pontos fundamentais 

 
33 VILAÇA, Wagner Felipe Macedo. A visão do outro enquanto pessoa na solução de 
conflitos: uma visão de fraternidade. In: Formas consensuais de solução de conflitos 
[Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UFMG/FUMEC/Dom Helder 
Câmara; coordenadores: Adriana Goulart de Sena Orsini, Adriana Silva Maillart, Ni-
valdo Dos Santos – Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em: http://www.con-
pedi.org.br/publicacoes/66fsl345/ex6xsd57/8EaBN75K68w4G9i9.pdf. Acesso em 05 

de julho de 2016. p. 87.  
34 MARGRAF, Alencar Frederico; MERLO, Sandra Regina. Justiça Restaurativa: 
possibilidade ou utopia? In: Os efeitos do constitucionalismo contemporâneo no Di-
reito: Uma visão Interdisciplinar. Org. Renê Francisco Hellman; Alencar Frederico 
Margraf. Telêmaco Borba, PR: Editora: Fateb, 2014.  
35 CNJ. Justiça em números 2015: ano-base 2014/Conselho Nacional de Justiça - Bra-
sília: CNJ, 2015. p. 34. 
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para a execução de medidas que auxiliem a justiça na resolução 

de conflitos, como a busca da pacificação social, aplicação de 

diferentes metodologias, mudança de paradigma e a prioridade 

de gestão voltada a alcançar a Justiça Restaurativa da forma mais 

ampla possível36.  

 

5. A CONVENCIONALIZAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURA-

TIVA 

  

O Controle de Convencionalidade tem como preceito o 

controle das Leis e Tratados Internacionais os quais o Estado é 

signatário frente a Constituição e normas infraconstitucionais do 

país, sobretudo quando versam sobre Direitos Humanos. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe consigo a efeti-

vação dos direitos humanos sob a perspectiva de erigir um Es-

tado onde impere a democracia, derivado disto, estes direitos fo-

ram ampliados de tal forma a reconhece-los provenientes do âm-

bito exterior37, sem deixar de lado o possível controle dessas 

norma vindas de fora do país38.  

Desta forma o Controle de Convencionalidade tem fun-

ção idêntica ao Controle de Constitucionalidade, cada um em 

 
36 CNJ. Aprovada resolução para difundir a Justiça Restaurativa no Poder Judiciá-
rio. 31/05/2016. Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82457-aprovada-

resolucao-para-difundir-a-justica-restaurativa-no-poder-judiciario-2. Acesso em 06 
de julho de 2016.  
37 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade 
das leis. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 23. 
38 “A aplicabilidade dos preceitos internacionais somente é possível a partir do mo-
mento em que cumpridos os requisitos solenes para a sua devida integração à ordem 
jurídico-constitucional, a saber: i) celebração da convenção internacional; ii) apro-
vação pelo Parlamento; e iii) a ratificação pelo Chefe de Estado – a qual se conclui 

com a expedição de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos que lhe são 
inerentes: a) a promulgação do tratado internacional; b) a publicação oficial de seu 
texto; e c) a executoriedade do ato internacional, que, somente a partir desse mo-
mento, passa a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno” (STF, Re-
curso Extraordinário n° 466.343-1 – São Paulo – relator foi o Ministro Cezar Peluso 
p. 04. Disponível em: http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/375_466_g.pdf. 
Acessado em: 08/07/2016). 
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sua área, diferenciando-se pelo objeto a ser analisado. Enquanto 

este último trata da análise de normas internas em face da Cons-

tituição, o primeiro controla as normas internas em face das leis 

e tratados internacionais39. 

Assim se o Tribunal Internacional com o qual o país tem 

compromissos assinados, e deixa de cumprir, por exemplo, no 

caso de descumprimento do Pacto de San Jose da Costa Rica, 

este pode instaurar um processo contra o não cumprimento da 

norma internacional, sendo que a própria Constituição Federal, 

prevê em casos como este do pacto, que não será vedado o con-

trole de Convencionalidade, mesmo se tratando de matéria jul-

gada em âmbito interno40.  

   A Convencionalidade das leis ou das decisões internas 

que ferem os tratados, ou as normas da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, são analisadas levando em conta se estas fe-

rem os princípios dos Direitos Humanos, não importando se já 

foram decididas como no caso das leis de anistias, que absolve-

ram inúmeros culpados por atentados contra pessoas em países 

sul-americanos e latinos durante governos militares e ditatori-

ais41.  

Nestes casos a Corte Interamericana tem demonstrado 

entendimento na direção de revogar tais leis, que, de acordo com 

os tratados de direitos humanos, são afrontas aos Direitos Hu-

manos, tendo que serem revogadas e os países são responsabili-

zados, devendo fornecer apoio e restauração da dignidade às 

 
39 RUSSOWSKY, Iris Saraiva. O controle de Convencionalidade das leis: Uma aná-
lise na esfera internacional e interna. Revista do CAAP. Belo Horizonte. 61 n. 2. v. 
XVIII. p. 61-96. 2012.  p. 26. 
40 ROTHENBURG, Walter Claudius. Constitucionalidade e convencionalidade da Lei 

de Anistia brasileira. Rev. direito GV, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 681-706, dez. 2013. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-
24322013000200013&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em 08 de julho de 2016.  
41 Como no caso Almonacid Arellano e outros versus Chile (26 de setembro de 2006), 
onde o Estado foi condenado pelas ações e a corte exigiu a derrogação da lei de anistia, 
para que os verdadeiros culpados fossem condenados, por terem violado os direitos 
humanos. 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________17_ 

 

 

vítimas.  

No caso de El Salvador, mais precisamente a sentença 

deferida pelo V Tribunal Internacional para Aplicação de Jus-

tiça Restaurativa de El Salvador, no qual o país criou a lei de 

anistia, tirando a imputação dos crimes pelos verdadeiros res-

ponsáveis por inúmeros atentados, sequestros, enfim, uma imen-

sidade de atrocidades praticadas contra as pessoas daquele país, 

não reconhecendo seus direitos humanos fundamentais e dei-

xando as vítimas sem suporte, amparo e o pior, sem uma resposta 

judicial, criando a ideia de injustiça42.  

Caso semelhante ocorreu no Brasil, com a prisão, tortura 

e desaparecimento de 70 (setenta) pessoas no sul do estado do 

Pará pelas ações dos militares a comando do governo, naquilo 

que ficou conhecido como massacre da Guerrilha do Araguaia. 

Os responsáveis foram inimputados pela lei de anistia que co-

meçou a vigorar em 1979, ou seja, 6 (seis) anos após o massacre 

de 1973. Em decisão proferida em 24 de novembro de 2010, o 

Estado brasileiro foi considerado culpado pelos atentados e con-

denado a reparar os danos causados43. 

Em ambos os casos a Corte Interamericana de Direitos, 

aplicou o entendimento de defesa aos Direitos Humanos, onde, 

as anistias foram consideradas inválidas e os Estados imputados 

a responsabilizados pelos atos praticados tendo de reparar os da-

nos causados44.  

 
42 SENTENÇA DO V TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA APLICAÇÃO DE 
JUSTIÇA RESTAURATIVA DE EL SALVADOR. Cidade de San Salvador, 20 a 22 
de março de 2013. EL SALVADOR: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. Tra-
dução: Luciana Ruttscheidt. Disponível em: http://rlajt.com/wordpress/wp-con-
tent/uploads/2016/06/Sentencia-V-T.-I.-Justicia-Restaurativa-2013.pdf. Acesso em 
07 de julho de 2016. 
43 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha 
do Araguaia”) vs. Brasil sentença de 24 de novembro de 2010. 
44 “Relacionado ao recém exposto, em razão de que a legislação internacional proíbe 
a autoanistia e a aplicação da lei de prescrição para estes crimes, que se declare 
inconstitucional toda norma interna que impeça a investigação e a aplicação de san-
ções pelos mesmos”. Sentença do V tribunal Internacional. Op. cit. p. 26. Ver também 
Caso Almonacid Arellano e outros versus Chile. Sentença de 26 de setembro de 2006.  
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A decisão do Tribunal Internacional para Aplicação da 

Justiça Restaurativa, condenou o Estado de El Salvador a repa-

rar os danos causados e prover apoio as vítimas, além de criar 

medidas e políticas que evitem novas práticas de lesão aos direi-

tos humanos45.  

Observa-se também na referida decisão a aplicação de 

uma justiça restaurativa, que além da reparação econômica ou 

punição ao culpado, cria-se um espaço destinado a dar voz as 

vítimas, que prestaram seus depoimentos e exigiram que o Es-

tado tomasse uma posição sobre os fatos ocorridos, essas pes-

soas que até então eram caladas, pela justiça local e inercia le-

gislativa46.   

Estas questões podem ser evitadas, já que de acordo com 

a Corte Interamericana, e com ratificação interna pela Constitui-

ção Federal47, todos os responsáveis pela justiça no Estado tem 

o função e dever de aplicar o Controle de Convencionalidade das 

leis, sobretudo, resguardando os direitos humanos e observando 

as leis internacionais, cuja as quais o país é signatário48.  

Portanto a justiça restaurativa tem espaço nestas situa-

ções, a qual permite que seja ouvida a voz das vítimas, para que 

estas possam dar seus relatos e buscarem superar suas dores e 

danos sofridos, assim como superação de traumas e possam vol-

tar a conviver em comunidade. E a comunidade tem a chance de 

participar e de se inteirar dos fatos ocorridos, criar um vínculo 

com as vítimas, recriar um bem estar à elas e ao agressor, buscar 

o equilíbrio e o convívio saudável comunitário e criar meios para 

que não volte a acontecer tais fatos, além de se criar meios para 

 
45 Sentença do V tribunal Internacional. Op. cit.  
46 Sentença do V tribunal Internacional. Op. cit. 
47 Art. 5º, LXXVIII, § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos trata-
dos internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
48 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Ju-
risprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 7. Control de Con-
vencionalidad. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/to-
dos/docs/controlconvencionalidad8.pdf>. Acessado em: 27/10/2015. p. 11. 
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a prevenção de novas ocorrências49.  

De outro lado o Estado tem a chance de ouvir e se propor 

a reparar as vítimas de suas ações dando mais dignidade as pes-

soas, tomando para si uma posição no diálogo, ajudando a repa-

rar o dano e criando condições para que vítima e agressor pos-

sam tentar uma resolução consensual no litígio50, assim como se 

prevê uma resolução consensual entre as partes, neste caso com 

o Estado na cadeira do transgressor.  

Assim as vítimas podem recuperar a confiança em si 

mesmas, sentirem-se novamente seguras, pois já que, junto com 

o agressor, são as peças centrais do diálogo, sendo ativos na 

construção do processo de resolução, que traz uma forma diversa 

da convencional ou seja, a superação da ideia de vingança da 

vítima contra o agressor, pois acredita-se que com a JR, através 

das conversas mediadas podem-se chegar uma justiça mais ade-

quada à ambos51.  

 

6. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RES-

TAURATIVA: QUESTIONANDO SUA APLICAÇÃO EX-

TENSIVA 

 

Margraf e Merlo apontam uma preocupação com o uso 

exclusivo da JR frente ao sistema atual, onde, segundo eles, para 

os defensores desta aplicação da justiça, acabam deixando de 

lado uma questão fundamental, que é o fato daqueles que parti-

cipam do sistema serem dotados de conhecimento acerca da real 

profundidade do tema e destes estarem realmente dispostos a 

participar no processo de forma a colherem bons frutos através 

deste processo52.   

 
49 ZERH, Howard; GOHAR, Ali. The little book of Restorative Justice. Good Books: 
Intercourse, Pennsylvania, USA, 2003. Disponível em: http://www.uni-
cef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pdf. Acesso em 07 de julho de 2016. 
50 SOUZA; ZÜGE. 2011. Ibidem. 
51 SOUZA; ZÜGE. 2011. Ibidem. 
52 MARGRAF; MERLO. 2014. Ibidem. p. 319.  



_20________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

Ainda na linha de questionamento da aplicação dessa te-

oria, os autores apontam que o ponto mais forte da JR, que é o 

fato de recuperar e reparar erros e comportamentos delituosos, 

também acaba tornando-se o ponto mais frágil, uma vez que os 

defensores da JR cegam-se a estes fatos, buscando estender essa 

teoria a todos os casos, pois faz-se necessário entender dois pon-

tos cruciais para o sucesso de sua aplicação que são: a) a restau-

ração de danos somente ocorre onde preexistia uma relação e b) 

necessidade da vontade do agente infrator corrigir o ato delitivo 

para com a vítima. Portanto a aplicação tem uma maior eficiên-

cia se direcionada à aplicação familiar/parental53.  

No entanto, mesmo que a JR seja vista como mais efetiva 

nos âmbitos familiares e nos casos onde haviam uma relação 

prévia ao fato que levou a um litígio, deve-se reconhecer que as 

novas proposituras da Lei Processual54 no campo dos meios al-

ternativos de solução de conflitos que passam a colocar novos 

elementos como protagonistas para a resolução de conflitos,  vi-

sando sempre a economia processual, redução de tempo para so-

lução, a redução do número de processos na justiça e a efetiva-

ção de um diálogo entre as partes, que atuam como peças prin-

cipais do processo de conciliação55. 

A prática da mediação empresarial também compõe uma 
 

53 MARGRAF; MERLO,2014. Ibidem. 
54 Brasil. Lei 13.105, Código de Processo Civil Art. 3º Não se excluirá da apreciação 
jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei. 
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 
3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Art. 42. As causas cíveis 
serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às 
partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. 
55 NEWTON, Paulla Christianne Da Costa; VILLARROEL, Ivette Susana Esis. Meios 
alternativos para a resolução dos conflitos individuais no âmbito laboral: a mediação 
no Brasil e na Venezuela. Formas consensuais de solução de conflitos [Recurso ele-
trônico on-line] CONPEDI/UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara; Coord: Adriana 
Goulart de Sena Orsini, Adriana Silva Maillart, Nivaldo Dos Santos – Florianópolis: 
CONPEDI, 2015. Disponível em http://www.conpedi.org.br/publica-
coes/66fsl345/ex6xsd57/h4U26bv42ZN8B2J7.pdf. Acesso em 06 de julho de 2016.  
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forma de justiça restaurativa que  além de tornar célere o pro-

cesso e de tentar evitar o aumento do congestionamento de lití-

gios na justiça, traz números interessantes para as empresas, 

como por exemplo na Europa, onde se ingressar em uma Corte 

para resolver um litígio pode custar em torno de €10,0 mil (dez 

mil euros) ou mais, enquanto se optar pela mediação este custo 

pode cair até 80% (oitenta por cento) ficando em torno de €2,5 

mil (dois mil e quinhentos euros). Já na Bélgica a mediação pode 

economizar o tempo de 330 dias e €5,0 mil (cinco mil euros) se 

a mediação obter 75% (setenta e cinco por cento) de êxito. En-

quanto na Itália a economia de tempo pode chegar a 860 dias de 

litígio e poupar €7,0 mil (sete mil euros) para as partes56. 

Dito isto, também não pode se deixar de reconhecer a 

importância da aplicação da JR como meio de solucionar confli-

tos das mais diferentes áreas e assuntos, como familiar, vizi-

nhança, escola, trabalho57. 

Para que a justiça restaurativa seja alcançada faz-se ne-

cessário que ambas as partes tenham desejo e vontade de dialo-

gar, o que não deve ser imposto as partes, elas devem decidir 

interagir por si só, embora possam ser convencidas pelo concili-

ador, que deverá demonstrar todos os benefícios da prática e seus 

resultados. 

Preciso que a prática seja cada vez mais recorrente para 

que se efetive como um meio amplamente eficaz e seja assimi-

lada por toda a sociedade, criando uma cultura anti-litigiosa. 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Justiça Restaurativa vem sendo um dos meios de 

 
56ESPLUGUES MOTA, Carlos. El régimen jurídico de la mediación civil y mercantil 
en conflictos trasfronterizos en España tras la Ley 5/2012, de 6 de julio.In: Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, [S.l.], jan. 2013. ISSN 2448-4873. Disponivel em: 
http://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/arti-
cle/view/4803/6154. Acesso em 06 de julho de 2016. p. 170. 
57 SOUZA; ZÜGE. 2011. Ibidem. 
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resolução consensual de conflitos mais estudada dos últimos 

anos.  

Com um enfoque totalmente direcionado à vítima, de-

fende que além da reparação pela punição do agressor/infrator, 

ela deve também reparar a autoestima e a vida social e mental, 

com uma ressalva, não somente do ofendido, mas de certa forma 

a do agressor. 

Solucionar conflitos necessita que ambos sejam priorida-

des e tenham voz ativa no processo conciliador, pois somente 

com o diálogo ativo as partes poderão entender os motivos de 

cada um e chegar a um consenso, criando uma nova de ideia de 

justiça, que será mais ampla que a forma tradicional.  

Além das partes envolvidas no fato, a comunidade tam-

bém é parte importante no processo de conciliação, uma vez que, 

o fato ocorreu dentro de um espaço que não restringe somente 

aos envolvidos no fato, não podendo ficar alheia aos aconteci-

mentos que ocorrem ao seu redor.  

O Brasil vem dando maior ênfase a solução de conflitos 

de maneira consensual, pois além de visar uma redução temporal 

e econômica, traz uma mudança de paradigma na aplicação da 

justiça, fazendo com que as pessoas não fiquem presas a ideia de 

que o Estado deve resolver tudo, resultado da cultura do litígio 

vivenciada não só em solo brasileiro como em diversos países 

do mundo.  

Com as mudanças na estrutura normativa brasileira (re-

centemente com o acolhimento do novo Código de Processo Ci-

vil) a Justiça nacional vem dando destaque as formas consensu-

ais de resolução de conflitos, tanto em casos familiares quanto 

casos que envolvam pessoas jurídicas de direito público e pri-

vado, ademais, a postura de Órgãos de Direito Internacionais, 

como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, através de 

suas premissas e normas, emanam a toda estrutura constitucional 

a possibilidade (em países signatários de tratados internacionais) 

de se aplicar estas normas que defendem os direitos humanos, 
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mesmo os Estados não cumprindo, através de um Controle de 

Convencionalidade, estes países estão sujeitos aos pactos, prin-

cipalmente quando tais violações versarem sobre ao não reco-

nhecimento dos direitos humanos fundamentais, os quais devem 

ser cumpridos por todos os integrantes deste acordo internacio-

nal, que é exatamente o que se busca com a presente pesquisa, 

ou seja, demonstrar que todos os países da América podem se 

unir em prol de um benefício que transcende as fronteiras e os 

interesses do Estado. 

Assim como ocorreu em El Salvador e demais países 

condenados pela Corte Interamericana, visualizou-se a aplicação 

de sentenças que obrigaram os Estados a se responsabilizarem 

por seus atos e a reparar os danos causados (condenando os ver-

dadeiros culpados e dando condições das vítimas retomarem o 

curso normal de suas vidas), verificando uma espécie de justiça 

restaurativa, pois tais decisões se mostram totalmente preocupa-

das com os danos sofridos pelas vítimas.  

A esperança em uma mudança de paradigma nos Estado 

latino-americanos reside que com a vontade de mudar e o uso do 

Direito, como a transcontitucionalização da justiça, um Con-

trole de Convencionalidade amplamente aplicado e os países 

empreendendo ativamente o uso da Justiça Restaurativa, ela 

possa ser agente modificadora da justiça, onde quem ganha é a 

sociedade em geral.  
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