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 A Implementação do Projeto de Justiça Restaurativa no RS: uma análise dos 

aspectos cognitivos e normativos constitutivos à nova política pública 

 

Ráisa Lammel Canfield1 

 

A presente pesquisa busca apresentar o processo de implementação da 

justiça restaurativa como uma política pública pelo Poder Judiciário do Rio Grande 

do Sul, a partir do viés de análise dos aspectos cognitivos e normativos de política 

pública. A abordagem escolhida visa investigar o papel das crenças dos agentes que 

atuam tanto com a construção, como na implementação de políticas públicas.   

De forma ampla e geral, a Justiça Restaurativa é apresentada como uma 

nova forma de resolução de danos e conflitos entre vítima e autor do ato infracional, 

rompendo, em alguns aspectos, com a forma tradicional do tratamento retributivo. 

Dos principais aspectos que rompem com a forma tradicional, podemos elencar: 1) a 

informalidade no tratamento, sem haver a necessidade de ritos formais e linguajar 

próprio do direito; 2) enfoque de justiça baseado em satisfazer as necessidades da 

vítima, sendo a ofensa entendida como um conflito entre as relações e não entre 

infrator e Estado, no sentido de que as necessidades das vítimas sejam 

problematizadas e resolvidas entre as partes da melhor maneira que lhes parecer 

concebível; 3) responsabilização por parte do ofensor e, havendo sanção punitiva, a 

justiça restaurativa pode atuar de forma complementar; 4) alguns encontros são 

completamente restaurativos, quando há a participação da vítima, do ofensor e da 

rede de apoio de ambas as parte, ou, parcialmente restaurativos, quando não há 

consentimento de uma das partes envolvidas, então o procedimento restaurativo 

pode ocorrer apenas com uma das partes. 
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Portanto, a justiça restaurativa é considerada uma forma alternativa de 

resolução de danos e conflitos que pode ser aplicada tanto à vítima quanto ao autor 

do ato infracional, com o intuito de promover a resolução do conflito a partir do que 

as partes afetadas decidirem, sem necessariamente haver a sentença ou julgamento 

de um terceiro baseando-se em leis. 

Essa metodologia vem sendo utilizada no RS desde 2010 por uma ONG 

chamada Justiça Restaurativa para o Século 21 e vinculada à Associação dos 

Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS).  

Decorrente desse processo, iniciado em 2010, e também de uma “mudança 

da mentalidade dos gestores”, em 2014, o Tribunal de Justiça do RS elaborou o 

Programa Justiça Restaurativa para o Século 21. Essa iniciativa foi efetivada a partir 

de um protocolo de cooperação entre os Poderes de Estado do Rio Grande do Sul, 

acompanhados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, com o intuito de 

unificar ações relacionadas à difusão e implantação da Justiça Restaurativa no 

Estado. 

A partir disto, em 2015, houve o processo de implementação da Justiça 

Restaurativa como uma política pública estadual pelo Tribunal de Justiça do estado 

do Rio Grande do Sul, com o objetivo de fortalecer os meios alternativos de 

resolução de conflitos, visando, segundo os meios oficiais do judiciário, a 

disseminação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à democratização do 

acesso à justiça e a pacificação social.  

É nesse contexto que o presente estudo se situa. Com enfoque qualitativo, o 

objetivo é apresentar as perspectivas dos juízes que estão implementando essa 

política com o intuito de averiguar os principais aspectos valorativos e normativos 

constitutivos ao processo de implementação da justiça restaurativa, bem como 

apresentar as especificidades da implementação da justiça restaurativa no estado.  

Para tanto, como base nos estudos sobre implementação de políticas 

públicas, faremos referência principalmente aos estudos de Sabatier (2000), 

Baumgartner (2013) e Luciana Lima e Luciano D’ascenzi (2013), optando pelo 
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entendimento dos imperativos cognitivos e normativos, ligados às ideias, valores e 

às concepções de mundo dos atores. As crenças e valores referem-se a como algo 

deve ser, portanto, a crenças dos atores baseiam-se na forma como as coisas 

funcionam, mas também em como deveriam funcionar. Portanto, essa abordagem 

será útil para chegar ao objetivo de expandir a análise sociológica a respeito de 

como a justiça restaurativa está sendo significada e reproduzida pelos atores que 

estão implementando a prática em seus respectivos âmbitos de atuação que até o 

momento da pesquisa foram: Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre e Caxias 

do Sul, Vara de Penas e Medidas Alternativas de POA, Vara de Violência Doméstica 

e Familiar Contra a Mulher de Porto Alegre e Novo Hamburgo, Infância e Juventude 

de Porto Alegre, Passo Fundo e Lajeado, Juizado Especial Criminal de Guaíba e 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Pelotas, 

Santa Maria, Caxias do Sul e Sapiranga. 

 

 

 

 

 

 


