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INTRODUÇÃO 

 

A busca pela resolução de conflitos dentro da área jurídica vem crescendo de 

forma demasiada. As consequências da morosidade do judiciário trazem desconforto às 

vítimas, pois a espera do atendimento é tão lenta que, de modo geral, não fornece aos 

interessados o real objetivo: a reparação dos danos e a restauração das relações. 

A Justiça Restaurativa vem tomando espaço no que tange a eficácia da 

transformação de conflitos, visto que esse é um método referendado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), na Resolução 225/2016, justamente, porque projeta um olhar 

para ambas as partes, beneficiando-as. 

Com a eficiência dessa metodologia, busca este presente resumo apresentar os 

conceitos sobre Justiça Restaurativa e a sua aplicação no âmbito de violência doméstica. 

Será analisado minuciosamente as vantagens que esta esfera extrajudicial traz à sociedade 

em geral. 



 
 

DESENVOLVIMENTO 

 

A violência doméstica dentro da Justiça Restaurativa é tratada de forma única, na 

qual essa busca a resolução de conflitos por meio da realização de círculos restaurativos 

e de Construção de Paz. Em se tratando de nível nacional, a Justiça Restaurativa, está em 

funcionamento cerca de 10 anos, proporcionando uma forma mais sensível e criativa de 

lidar com as vítimas e ofensores. 

Incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Justiça Restaurativa vem 

surtindo efeitos na sociedade, com a aplicação de seus métodos nas mais variadas áreas, 

pela figura do facilitador, que não necessita ter formação exclusiva em Ciências Jurídicas 

e Sociais. Embora aplicável em qualquer tipo de crime, hoje é mais utilizada em crimes 

de menor potencial ofensivo. No Mediajur- Núcleo de Mediação e Justiça Restaurativa 

na Universidade de Passo Fundo, por exemplo, aplica-se a metodologia dos círculos 

restaurativos em várias áreas, como conflitos que envolva idosos, contexto familiar, e 

recentemente, no âmbito da violência doméstica. 

Fomentar a Justiça Restaurativa não é amenizar a o grau de delito, pelo contrário, 

pois tem como fundamento a reparações de danos, tanto físicos, quanto morais à pessoa 

lesada, buscando, também, uma reafirmação do indivíduo-infrator na sociedade. 

O trabalho da facilitação em casos de violência doméstica não retira a 

possibilidade de entrar com uma ação judicial, somente, agrega na realização de reparos 

que cada um necessita, uma vez que a modalidade restaurativa, permite uma visão mais 

abrangente do conflito. Muitos menos desqualifica a pena a ser cumprida legalmente, 

pode então, serem concomitantes, e em muitos casos, essas iniciativas alcançam a 

pacificação das relações sociais de forma mais efetiva do que uma decisão judicial. 

 A eficiência desse método na violência doméstica tem se demonstrado 

surpreendente, vez que permite um processo de autoconhecimento de cada um dos 



 
envolvidos, antes de se encontrarem no círculo restaurativo, visando uma melhor 

compreensão e resolução do conflito. 

Com a participação de facilitadores, com competência para aplicas as técnicas, 

dentro de um ambiente seguro e sigiloso, são feitas perguntas e após acordos, onde cada 

um pode se responsabilizar por suas ações, sendo que poderão ser apoiados pela 

comunidade de apoio que também é convidada a participar do processo.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Justiça Restaurativa tem permitido avanços significativos nas relações 

conflitivas entre vítimas e ofensores. Essa área crescente no Brasil, atende mais 

precisamente a reparação dos danos, restauração das relações e a responsabilização das 

partes. Justamente, pelo foco no futuro, a Justiça Restaurativa preconiza a transformação 

do conflito, a fim de garantir a pacificação social tão almejada. 
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