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1. Resumo: 

Considerando o aspecto sócio cultural dessa sociedade desigual é fácil constatar que 

ofendido e ofensor compartilham das mesmas necessidades e fragilidades típicas de 

uma sociedade em estado de desregramento, ou seja, todas as políticas públicas 

convencionais, de organização e inclusão social fracassaram, em parte ou em sua 

totalidade; Não se respeitam as leis e muito menos as regras de comportamentos. 

“Justiçar” alguém nada mais é que executar uma sentença de morte proferida por um 

desses “Tribunais informais” cuja a “lei penal” não é erga omnes e o código de conduta 

substitui o devido Processo legal. No aspecto jurídico, verifica-se que o Sistema de 

Ordenamento estabelece, de forma intrínseca, um conceito convencional de “justiça”, 

que norteia ações e atos judiciais, tendo como sustentáculos os Direitos Romano, por 

meio do Sistema Romano germânico que enfatiza os atos legislativos; e o Americano, 

Common Law, Lei comum, Norma comum, que é uma junção dos direitos bárbaro e 

romano, prima pela comparação entre os sistemas buscando sempre a verdade e a 

justiça. O Estado, tutor jurisdicional, avoca para si o poder dever de intervir, interceder, 

entre as partes litigantes, aplicando a norma conforme o caso concreto, por meio do 

devido Processo Legal, e, ao final do litigio obtém-se como “justiça” uma sentença, 

condenatória ou absolvitiva, proferida pelo Tribunal, que já se mostra incrédulo, 

debilitado, ineficiente. Assim, independentemente das Leis, doutrinas ou 

jurisprudências existentes, nada obsta que os “tribunais de exceção” se proliferem e 

impunham a sua “justiça” nas Comunidades, nos presídios, na sociedade, 

preenchendo lacunas deixadas pela inoperância e ineficácia do Estado. 

2. Introdução: 

 

Nesse cenário difuso, o Sistema de Justiça Restaurativa ousa apresentar uma 

concepção ampliada de justiça, pretendendo lançar novo olhar sobre o ilícito para 

enxerga-lo além do jus puniendi ou seja, além da relação jurídica, pública/privada, 

entre o Agente e o Estado, na prática de uma infração penal ou de um ato infracional, 

mas, uma violação ou pretensa violação nas relações diversas no mundo social, entre 

ofensor e ofendido, Comunidade e Estado, forçando-os a restaurar, de forma 
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equilibrada, o trauma produzido ou se possível, evita-lo de forma preventiva. Pode-se 

considerar que é uma Justiça Comunitária, participativa, solidária, inclusiva e de 

promoção da dignidade e dos Direitos Humanos; Pautada nos princípios e valores e 

com foco nas consequências, danos, relações e vítimas diretas e indiretas. Um novo 

instrumento jurídico, auxiliar e alternativo, não concorrente, do Poder judiciário, a 

exemplo do Juizado Especial de pequenas causas. Com o objetivo de preencher 

lacunas, resgatar e reparar esses valores lesados ou rompidos, sem contudo, anular 

as garantias do devido processo legal, agravar a medida ao ato infracional e, muito 

menos, ampliar o controle jurisdicional; “Um novo ideal de Justiça, elegendo os meios 

alternativos e consensuais de solução para tratamento de conflitos como medida 

fundamental para reduzir o estoque de processos no País, um dos maiores desafios 

do Judiciário brasileiro.” Segundo o Conselho Nacional de Justiça – CNJ.  

3. Objetivos: 

 3.1 Objetivo geral:  

Objetiva-se estudar a Justiça Restaurativa como ferramenta eficaz para uma 

nova e atuante forma de aplicar e buscar essa tão almejada “justiça”, de maneira a 

produzir resultados específicos e eficazes para a sociedade, objetivando o 

aprimoramento a cada estágio e suprimir particularidades obsoletas de um Sistema 

Jurídico extenuado, para um corpo social desalentado e carecente de transformações.  

Analisar, investigar e demonstrar um protótipo que seja capaz de contribuir para sanar 

procedimentos arcaicos evidenciando a cultura da Paz. 

  

3.2 Objetivos específicos:  

  3.2.1 Explanar sobre a Justiça Restaurativa, conceitos e finalidade;  

  3.2.2 Debater as práticas e modelos de justiça atuais e sugerir a 

implementação de um novo dispositivo auxiliar ao atual Sistema, que possa englobar 

e gerir, os JECs – Juizados especiais, os CJUSC – Centros Judiciários de solução de 

conflitos e cidadania, fazendo prevalecer os critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, Arbitragem, uma das formas 

consensuais de dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, dentro do 

Sistema de Justiça Restaurativa, objetivando a desjudicialização dos conflitos e com 

isso, minimizar o estoque de processo no Judiciário.    
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      3.2.3 Formar os novos Policiais, Agentes, Guardas Municipais, 

Concelhos Tutelares, e capacitar os já formados, em mediadores, conciliadores, nos 

termos do Anexo I da Resolução Nº 125 do CNJ.  

3.2.4 Contribuir para a monografia conclusiva do meu curso de 

graduação em direito. 

 

4. Metodologia: 

 Analisando a temática proposta, este trabalho será pautado na 

investigação acerca da Justiça Restaurativa e temas relacionados, através de um 

olhar investigativo com relação ao objeto de estudo, de forma a atingir o objetivo, com 

veracidade e exatidão.   

Para tanto, nos valeremos da pesquisa bibliográfica, com todo material passível de 

registro para efetivar a pesquisa documental jurídica pretendida: publicações, livros, 

textos em geral, pesquisa em internet de julgados e jurisprudência e outros que se 

fizerem necessários no decorrer do trabalho. 

 

5. Desenvolvimento: 

5.1 Justiça Restaurativa 

Justiça Restaurativa nada mais é que um conjunto de medidas e ações práticas, 

adotadas por profissionais competentes tendo como princípios norteadores, o respeito 

à dignidade das partes envolvidas; Valores, ao invés de regras, regulamentos e leis; 

Relações humanas e com o seu meio ambiente; Flexibilidade e informalidade 

primados do interesse das partes envolvidas; Voluntariedade; Razoabilidade e 

proporcionalidade das obrigações assumidas; Sigilo e confidencialidade; 

Monitoramento constante dos resultados; e Cultura de Paz. Justiça Restaurativa tem 

como metodologia, utilizar os próprios recursos, materiais e humanos, para solucionar 

os conflitos, por meio de Círculos Restaurativos, Conferências, Mediações, 

Conciliações; e também, Arbitragem, conforme o caso. Um instrumento auxiliar e 

alternativo, de solução e prevenção de conflitos, por meio das técnicas, Auto 

composição e Heterocomposição, através das quais, os conflitos são solucionados de 

modo estruturado, com a participação direta dos envolvidos, sem a presença formal 

de um Juiz; Coordenados por facilitadores devidamente capacitados nos termos da 

Resolução Nº 125 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.  



4 

 

 

 

6. Resultados Preliminares 

 

É evidente que o método da Justiça Restaurativa sendo aplicado de forma 

habilidosa nas diversas áreas deficientes do nosso Sistema, gera benefícios 

relevantes à sociedade, no entanto, é preciso o estudo e testes aprofundados para 

lapidar estas soluções.  

Sua aplicabilidade é fundamentalmente importante na resolução alternativa 

dos problemas originários de crimes, atos infracionais e de conflitos gerais; Nas 

Escolas, nas Comunidades, nas Comarcas, na ressocialização de egressos, bem 

como no âmbito empresarial, objetivando preservar a sua profundidade corporativa.  
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