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Resumo: O presente artigo objetiva apresentar a justiça restau-

rativa como um dos meios de solução adequada de conflitos, ca-

paz de garantir o efetivo acesso à justiça por meio de suas práti-

cas e valores que coadunam com o Estado de Direito Democrá-

tico. Para tanto, apresenta os obstáculos e as soluções pesquisa-

das nos estudos de Mauro Cappelletti e Bryant Garth.   
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Abstract: This article aims to present restorative justice as one 

of the means of adequate conflict resolution, capable of guaran-

teeing effective access to justice through its practices and values 

that are in line with the Democratic Rule of Law. To this end, it 

presents the obstacles and solutions researched in the studies of 

Mauro Cappelletti and Bryant Garth. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

uma sociedade marcada pela desigualdade e vul-

nerabilidade, em que há falta de polÍticas públicas 

que efetivem os direitos estabelecidos na Lei 

Maior, é comum a busca pelo Poder Judiciário 

para garantir e efetivar alguns direitos. Porém essa 

procura ocasiona dificuldades na satisfação e prestação do ser-

viço, originando um generalizado sentimento de insatisfação so-

cial com a prestação jurisdicional, que não consegue solucionar 

a contento os litígios que lhe são submetidos.  

O sistema judiciário não foi concebido para atender as 

demandas da população, ele foi historicamente desenvolvido 

para satisfazer as necessidades de uma parte da sociedade, ou 

seja, o grupo de iguais. (ZAFFARONI, 2007; ANITUA, 2008). 

O acesso da população desfavorecida, durante muito tempo, só 

ocorreu por meio da repressão, como clientela do direito penal, 

visto que são os comportamentos e práticas dessa população que 

tendem a ser considerados ilícitos.  

O acesso à justiça encontra-se previsto no rol dos direitos 

e garantias fundamentais da Constituição Federal do Brasil de 

1988, especificamente no inciso XXXV do art. 5º, o qual esta-

belece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”. Tal previsão é de suma importância 

em um Estado Democrático de Direito, pois o acesso à justiça 

pode ser considerado o mais básico dos direitos fundamentais e 

seu efetivo exercício permite a concretização dos demais direitos 

humanos e fundamentais.   

Tradicionalmente o termo acesso à justiça é interpretado 

como acesso ao Judiciário, porém tal simplificação é errônea e 

necessita ser ampliada. Em séculos passados não havia preocu-

pação do Estado em relação à capacidade efetiva de o cidadão 

utilizar plenamente a justiça, porém tal concepção não é 
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pertinente com o Estado Social, modelo desenvolvido a partir do 

século XX, que busca a prestação positiva do Ente Público ante 

as demandas sociais e a efetiva garantia de direitos (CAPPEL-

LETTI, GARTH, 1988).   

No intuito de superar a igualdade formal e garantir igual-

dade material no acesso à justiça, surgem tentativas de soluções. 

Os meios consensuais de resolução de litígios são algumas des-

sas alternativas. 

Desde o início do século XXI os meios consensuais de 

resolução de conflitos vêm recebendo destaque no Judiciário. 

No ano de 2010 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)3 instituiu 

a política nacional dos meios adequados de solução de conflitos, 

estabelecendo por meio da Resolução nº 125/2010 as diretrizes 

dessa. Posteriormente alterações no novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015) e a Lei de Mediação (Lei nº 

13.140/2015) completaram o marco regulatório para o sistema 

de métodos consensuais de solução judicial de conflitos.  

Outrora chamados de alternativos, os meios consensuais 

parecem despontar como instrumentos capazes de possibilitar o 

fortalecimento e melhoria na prestação da justiça, ampliar e 

complementar o acesso à justiça, além de representar os meios 

mais adequados na resolução de muitos conflitos (DIDIER JR.; 

ZANETI JR., 2017).  

 

1 DO DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À JUSTIÇA  

 
A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil 

definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas 

do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem rei-

vindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspí-

cios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente aces-

sível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam 

 
3 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma instituição pública que visa aperfeiçoar 
o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao con-
trole e à transparência administrativa e processual. Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos/ Acesso em: 10 jul. 2020. 
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individual e socialmente justos (CAPPELLETTI, GARTH, 

1988, p.8). 

 

No ordenamento brasileiro a Constituição encontra-se no 

centro do sistema (BARROSO, 2001) sendo que todos os dispo-

sitivos legais devem estar de acordo com suas regras e princí-

pios, não é possível que uma norma a contrarie, bem como não 

respeite seus desígnios. Já na leitura do preâmbulo da Carta 

Magna de 1988 é possível verificar a intenção do legislador em 

fomentar um Estado fraterno, igualitário, harmonioso e que bus-

cará o compromisso com a solução pacífica dos conflitos. Nele 

estão inscritas expressões que manifestam os valores fundamen-

tais que deverão marcar todas as relações da nação e expressam 

mais do que desejos, pois marcam o compromisso do país em 

“assegurar” (DALLARI, 2001, 268) o que foi escrito.  

Nessa seara também se inclui a questão do acesso à jus-

tiça. Um assunto caro ao Estado Democrático de Direito e que 

precisa ser compreendido em diversos aspectos e possibilidades. 

A previsão constitucional de que “a lei não excluirá da aprecia-

ção do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”4 para ser efe-

tivada, num modelo democrático de direito, deve incluir o real 

acesso de todos os cidadãos. Nesse sentido, Ronnie Duarte des-

taca que:  
não se pode falar, absolutamente, em Estado democrático de 

direito sem que aos cidadãos seja garantida, em toda sua pleni-

tude, a possibilidade de, em igualdade de condições, socorrer-

se aos tribunais para a tutela das respectivas posições jurídicas 

subjetivas. Cuida-se do direito geral de proteção jurídica, cujo 

asseguramento é dever inarredável do Estado em face dos ci-

dadãos sendo, ainda, uma imposição do ideal democrático 

(DUARTE, 2007, p. 88-89). 

Ao destacar o acesso à justiça como um direito funda-

mental é possível constatar sua positivação também em outros 

dispositivos da Carta Magna. O objetivo fundamental de 

 
4 inciso XXXV do art. 5.º da Constituição Federal de 1988. 
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construir uma “uma sociedade livre, justa e solidária, com a re-

dução das desigualdades sociais, erradicação da pobreza e da 

marginalização”5 consagra o princípio da igualdade material, es-

tabelecendo que não será aceito apenas o sentido formal da 

igualdade.  

A ampliação da assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos prevista no artigo 

5.º, LXXIV, visa garantir aos que necessitam o acesso à justiça. 

Assim como a previsão da criação de juizados especiais destina-

dos ao julgamento e à execução de causas cíveis de menor com-

plexidade e penais de menor potencial ofensivo, com procedi-

mentos informais e com participação popular através do incen-

tivo à conciliação e à participação de juízes leigos (art. 98, I). A 

designação da Defensoria Pública como instituição essencial à 

função jurisdicional do Estado, com atribuição para a orientação 

jurídica e a defesa dos necessitados também se apresenta como 

um de grande importância para a o efetivo direito à justiça (art. 

134 e parágrafo único) (CARNEIRO, 2000). 

Cabe ainda destacar que as exigências da razoável dura-

ção do processo6, do devido processo legal, do juiz independente 

e imparcial, do contraditório, da produção de prova, da efetivi-

dade do processo, da motivação das decisões e da publicidade 

do processo estão diretamente relacionadas com o acesso à jus-

tiça (DUARTE, 2007). Assim, se nos séculos passados marca-

dos por uma concepção individualista dos direitos vigentes, 

acessar a justiça podia ser compreendido como o mero direito de 

propor e contestar uma ação, tal perspectiva não reflete a atuali-

dade, pois o acesso à justiça não se limita à garantia formal de 

acessar o Poder Judiciário, mesmo que: 
Lamentavelmente, fruto de reflexão desprovida de rigor, há 
quem ainda hoje imagine que o acesso à justiça implique ape-

nas em possibilitar ‘o acesso à Justiça enquanto instituição 

 
5 Artigo 3º da Constituição Federal de 1988. 
6 Introduzida pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, que adicionou o inciso 
LXXVIII ao art. 5º. 
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estatal’. Trata-se de um equívoco. Sabe-se que fácil é a tarefa 

de se levar um conflito ao Judiciário; difícil é a obtenção da 

tutela jurisdicional devida para a situação reclamada. Acessar 

a ‘ordem jurídica justa’ implica, portanto, em contar com 

meios adequados (técnica processual) para a solução dos con-

flitos de interesses, e, assim, obter uma adequada tutela que, 

tempestivamente, venha a proporcionar o cumprimento do di-

reito material que disciplina a relação jurídica de direito mate-
rial, que se encontra na base da relação jurídica processual (VI-

GLIAR, 2009, p. 50-51). 

Partindo dessa análise, percebe-se que estar positivado é 

importante para a promoção e proteção de um direito (SARLET, 

2012), mas não é o suficiente, são necessárias ações concretas 

do Ente Público para garantir a eficácia dos mesmos, sendo sua 

atuação positiva indispensável para a concretização da justiça 

social. Destarte é necessário que condições reais garantam a afe-

tividade do acesso à justiça e para tanto é preciso reconhecer as 

dificuldades de concretização do mesmo, pois muitos obstáculos 

podem ser apontados para a conquista efetiva do direito ao 

acesso à justiça, entre eles fatores econômicos, culturais, proce-

dimentais e sociais. 

 

2 OS ENTRAVES E POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA O 

ACESSO À JUSTIÇA NA VISÃO DE MAURO CAPPELLE-

TTI E BRYANT GARTH  

 

Em uma pesquisa realizada na década de 70 os pesquisa-

dores Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988) desvendaram 

obstáculos do acesso à justiça e apresentaram três posições bá-

sicas e cronológicas, de soluções para garantir a efetividade do 

acesso à justiça. Cada posição ou movimento foi chamado pelos 

autores de “ondas”.  

Em relação aos obstáculos econômicos é possível cons-

tatar que as custas judiciais, os honorários advocatícios, o gasto 

com provas e perícias restringe os mais desfavorecidos do acesso 

à justiça, pois a situação econômica das partes afeta sua 
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capacidade de buscar os meios necessários para concretizar esse 

direito fundamental. A morosidade do processo também é outro 

obstáculo para aqueles que têm menos recursos financeiros, pois 
Os efeitos dessa delonga, especialmente se considerados os ín-

dices de inflação, podem ser devastadores. Ela aumenta os cus-
tos para as partes e pressiona os economicamente fracos a 

abandonar suas causas, ou a aceitar acordos por valores muito 

inferiores àqueles a que teriam direito. (CAPPELLETTI, 

GARTH, 1988, p.20) 

As barreiras pessoais das partes também se apresentam 

como obstáculos ao acesso à justiça, pois a falta de educação e 

cultura não permite que muitas pessoas saibam seus direitos e 

muito menos identifiquem quando há violação desses. Devido a 

complexidade das sociedades, de suas relações e normas, até 

mesmo as pessoas dotadas de mais recursos têm dificuldade para 

compreender os procedimentos complicados e intimidadores dos 

tribunais e agentes da lei. 

Outra barreira ao acesso à justiça é a busca por proteção 

aos interesses difusos, tais como o direito do meio ambiente e o 

direito do consumidor. Apesar de muitos serem afetados por 

uma violação, a demanda individual pode ser ineficiente para 

obter a satisfação em relação à conduta causadora de danos. 

Ainda, conforme os autores, mesmo que os indivíduos interpo-

nham ações visando interesses coletivos, essas são recusadas, 

pois, muitos Estados, recusam tais ações e confiam no seu poder 

de proteger os interesses públicos e de grupos. 

Orientados pelos problemas surgiram tentativas de solu-

ções, visando garantir a efetividade do acesso à justiça. A pri-

meira “onda” foi a da assistência judiciária aos pobres, constitu-

ída por algumas reformas em prol da assistência aos mais caren-

tes, porém tais medidas custaram a dar resultados devido a falta 

de atitudes positivas estatais para garanti-las. Em muitos países 

ocidentais maior realização das reformas na assistência judiciá-

ria foi a criação do sistema judicare, no início da década de 70, 

que consistia na utilização de advogados particulares custeados 
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pelo poder público, com o objetivo de proporcionar uma repre-

sentação igualitária aos pobres. Cabe destacar que no Brasil a 

defensoria pública é garantida apenas na Constituição Federal de 

1988, o que evidencia ser caráter de nova realidade.  

A segunda onda visou superar a barreira do acesso à jus-

tiça em relação à representação dos direitos difusos e coletivos, 

pois o processo civil clássico não se encontrava preparado para 

a tutela de interesses que não fossem individuais e patrimoniais. 

Destarte, foram necessárias mudanças nas noções tradicionais 

do processo civil e o papel dos tribunais, para garantir a tutela 

jurisdicional de tais direitos. 

A terceira onda refletiu em reformas incluindo alterações 

de procedimentos com a previsão da utilização de metodologias 

chamadas alternativas, mudanças na estrutura dos tribunais e nos 

papeis dos participantes da demanda. Foi uma alteração que mi-

rou “sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, 

pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo pre-

venir disputas na sociedade moderna” (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 68). Denominada de “enfoque de acesso à jus-

tiça”, compreendeu os posicionamentos anteriores e teve como 

objetivo enfrentar as barreiras ao acesso efetivo à justiça. Essa 

onda preconizou o envolvimento do Estado no acesso à justiça, 

não só pela via judicial, mas também com a implementação de 

políticas públicas de incentivo a conciliação, arbitragem, medi-

ação e justiça restaurativa. 

A inserção dos métodos consensuais de solução de con-

flitos visa assegurar o acesso à justiça a segmentos cada vez mais 

extensos da população, atendendo assim uma das características 

básicas da democracia. Além de garantir a efetividade de resul-

tados, pois as respostas são mais adequadas à complexidade das 

relações da moderna sociedade e se afastam “da concepção pu-

ramente dogmática e abstrata da aplicação da lei” (CURY, 

2017). 

 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________1191_ 

 

 

3 A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO MEIO DE ACESSO 

À JUSTIÇA  

 

A sociedade é algo vivo e as relações que nela se estabe-

lecem mudam conforme as condições políticas, econômicas e 

socioculturais. (BOBBIO, 2004). Esse caráter mutável leva a re-

flexão de que é possível vislumbrar alternativas para lidar com 

os atos que provocam danos aos indivíduos e patrimônio. 

A evolução dos direitos ocasionou novas demandas, as 

quais têm encontrado um Judiciário inabilitado para o trata-

mento adequado de muitas das situações, além de incapaz de re-

alizar a prestação jurisdicional no tempo razoável. Contudo, o 

aumento da busca pelo Poder Judiciário não se deve apenas pela 

tutela dos novos direitos, mas também pela cultura brasileira que 

privilegia a solução de conflitos por meio de um sistema con-

vencional de justiça que tem por base “um código processual bi-

nário centrado prioritariamente no tratamento adversarial” 

(CURY, 2017). Destarte, cabe a reflexão, pois a  
realidade brasileira é incompatível com esse modelo de "Jus-

tiça". Iníqua e conflitiva, ela se caracteriza por situações de mi-

séria que negam o princípio da igualdade formal perante a lei, 

impedem o acesso de parcelas significativas da população aos 

tribunais e comprometem a efetividade dos direitos fundamen-

tais; pelo aumento do desemprego aberto e oculto; por uma vi-

olência e criminalidade urbanas desafiadoras da ordem demo-
crática e oriundas dos setores sociais excluídos da economia 

formal, para os quais a transgressão cotidiana se converteu na 

única possibilidade de sobrevivência; por uma apropriação per-

versa dos recursos públicos, submetendo deserdados de toda 

sorte a condições hobbesianas de vida; e por um sistema legal 

incoerente, fragmentário e incapaz de gerar previsibilidade das 

expectativas, dada a profusão de leis editadas para dar conta de 

casos específicos e conjunturais e de normas excessivamente 

singelas para situações altamente complexas (FARIA, 2004, 

p.105). 

Os meios adequados de resolução de conflitos represen-

tam o afastamento do Estado como ente de força e poder e dão 
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lugar à sociedade organizada para, por meio de outros métodos 

dialógicos e negociais resolver as demandas (CALMON, 2007). 

A Resolução nº 125 instituiu a Política Judiciária Nacio-

nal de tratamento dos conflitos de interesses, objetivando “asse-

gurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequa-

dos à sua natureza e peculiaridade”, sendo que os serviços de 

conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução 

de conflitos devem ser a base para a criação de Juízos de resolu-

ção alternativa de conflitos. Posteriormente, a Resolução foi al-

terada pela Emenda 1 (um) em 31/01/2013, a qual trouxe a in-

clusão da adoção dos princípios da justiça restaurativa às Políti-

cas Judiciária.  

Posteriormente, em 31 de maio de 2016, o Conselho Na-

cional de Justiça editou a Resolução 225, que estabelece a polí-

tica nacional de justiça restaurativa no Judiciário, sendo essa 

considerada um dos métodos adequados de acesso à justiça. 

Conceituar justiça restaurativa não é fácil, a mesma ainda 

não possui uma definição única, pois diferentes modelos e vari-

ados objetivos estão abrangidos nesse termo. Apresenta-se como 

um novo paradigma, sendo difícil sua conceituação, pois é “algo 

inconcluso e emergente” (PINTO, 2005, p. 20). Tal situação per-

mite que autores e entidades7 elaborem conceitos diferentes de 

justiça restaurativa, mas não há, até o momento, consenso sobre 

a melhor definição. 

Para Renato Pinto (2005) a justiça restaurativa é um pro-

cedimento em que a vítima, o infrator, membros da comunidade 

ou outras pessoas afetadas pelo crime, participam coletiva e ati-

vamente na construção de soluções para a cura das feridas, dos 

traumas e das perdas causados pelo crime. Nesse procedimento 

há o encontro entre aquele que praticou o ato, que gerou o dano, 

 
7 Dentre os autores é possível citar Tony Marshall (PALLAMOLLA, 2009; ACHU-
TTI, 2015; SHEARING, FROESTAD, 2005; GIAMBERARDINO, 2015); Paul 
Mccold e Ted Wachtel (2003), Marcelo Saliba (2009); Mylène Jaccoud (2005). Algu-
mas entidades como a UNESCO (2010) e o CNJ (2016) também elaboraram concei-
tos. 
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com aquele que recebeu este ato. Deste encontro, facilitado por 

pessoas capacitadas em técnicas de condução de conflitos, em 

que também participam pessoas que possam contribuir para a 

resolução do mesmo, o objetivo é “intervir positivamente em to-

dos os envolvidos no fenômeno criminal”. (Vitto, 2005, p. 49).   

Documentos importantes têm buscado dar uma definição 

para justiça restaurativa. No ano de 2002, o Conselho Econô-

mico e Cultural da Organização das Nações Unidas (ONU) edi-

tou a Resolução 2002/12, a qual tratou dos princípios para a uti-

lização de programas de justiça restaurativa, definiu terminolo-

gias e incentivou os Estados Membros a adotarem práticas res-

taurativas com a possibilidade de adaptação conforme os con-

textos nacionais.  

Nesse sentido Neves (2012, n.p.) ressalta que: 
A Resolução n. 12/2002 foi um marco importantíssimo, haja 

vista que conceituou e delimitou a terminologia utilizada nos 

processos restaurativos, tais como programas de Justiça Res-

taurativa, processo restaurativo, resultado restaurativo, partes e 

acordo. Essa terminologia é importante porque serve como pa-

râmetro para que os países membros possam utilizá-la em sua 

legislação, sendo os tópicos tratados na Resolução fundamen-
tais para a institucionalização de programas de Justiça Restau-

rativa. (NEVES, 2012, n.p.). 

A dificuldade em estabelecer um conceito fechado para 

justiça restaurativa aparece também na Resolução, a qual priori-

zou definições que não aprisionassem as práticas de justiça res-

taurativa. A preocupação foi definir programa, processo e resul-

tado (PALLAMOLLA, 2009), não havendo, portanto, uma defi-

nição taxativa de justiça restaurativa (ACHUTTI, 2014). 

A partir de várias propostas8 de estabelecer um conceito, 

 
8 Dentre outras, refere-se: Tony Marshall para quem “a justiça restaurativa é um pro-
cesso através do qual todas as partes interessadas em um crime específico se reúnem 
para solucionar coletivamente como lidar com o resultado do crime e suas implicações 
para o futuro”. Ver em: PALLAMOLLA, 2009, p 54; ACHUTTI, 2014, p.63; SHE-
ARING, FROESTAD, 2005, p.79; GIAMBERARDINO, 2015, p.155. Para JAC-
COUD (2005) justiça restaurativa é uma abordagem que “privilegia toda a forma de 
ação, individual ou coletiva, visando corrigir consequências vivenciadas por ocasião 
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percebe-se que a justiça restaurativa é orientada por princípios e 

valores e que a centralidade repousa no fato de atribuir às partes 

as capacidades e habilidades necessárias para reagirem à infra-

ção (ACHUTTI, 2014).  

Assim como o conceito, também não se percebe uma uni-

dade de classificação dos valores restaurativos. Desse modo, op-

tou-se por apresentar os valores referidos pela Rede de Justiça 

Restaurativa da Nova Zelândia (MARSHAL, C.; BOYACK, J.; 

BOWEN, H., 2005), pois são os utilizados pelo Centro Judiciá-

rio de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Porto Ale-

gre9. São eles: participação, respeito, honestidade, interconexão, 

responsabilidade, empoderamento e esperança. 

Os valores fundamentais da justiça restaurativa são evi-

denciados por meio de diferentes práticas, as quais são adaptadas 

conforme o local e o contexto (ACHUTTI, 2014). Mas, comu-

mente, três são os modelos utilizados: mediação vítima-ofensor 

(victim offender mediation), conferência de grupos familiares 

(conferencing) e círculos decisórios (sentencing circles) (SHE-

ARING, FROESTAD, 2005). Não há uma determinação de que 

algum deles seja mais restaurativo do que outro, como refere 

Alisson Morris:  
A essência da justiça restaurativa não é a escolha de uma de-
terminada forma sobre outra; é, antes disso, a adoção de qual-

quer forma que reflita seus valores restaurativos e que almeje 

atingir os processos, os resultados e os objetivos restaurativos. 

Tais práticas e processos restaurativos, portanto, devem 

 
de uma infração, a resolução de um conflito ou as partes ligadas a um conflito” (2005, 
p. 169). SALIBA (2009) entende a justiça restaurativa como “processo de soberania 
e democracia participativa numa justiça penal e social inclusiva, perante o diálogo das 
partes envolvidas no conflito e comunidade, para melhor solução que o caso requer, 

analisando-o em suas peculiaridades e resolvendo-o em acordo com a vítima, o des-
viante e a comunidade, numa concepção de direitos humanos extensíveis a todos, em 
respeito ao multiculturalismo e à autodeterminação” (2009, p.148). 
9 Informação disponível no site da Justiça para o Século 21, no item Origem. Dispo-
nível em:  
http://justica21.web1119.kinghost.net/j21.php?id=4&pg=0#.WTWs0cnD6Qp. 
Acesso em: 20 de maio de 2017. 
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“empoderar” infratores e vítimas, oferecendo a eles um senti-

mento de inclusão e de satisfação com tais práticas e processos; 

devem permitir que as vítimas sintam-se melhores como con-

seqüência de sua participação; e devem adequada e significati-

vamente responsabilizar os infratores, encorajando-os a reparar 

suas vítimas (MORRIS, 2005, p. 442-443). 

Por meio do diálogo, do reconhecimento das diferenças 

e do respeito, é possível construir uma solução efetiva para o 

conflito ocorrido, e a pluralidade de concepções conceituais 

pode ser compreendida como condição favorável para o desen-

volvimento da justiça restaurativa, pois é a sua abertura e capa-

cidade de modificação que permite a sua renovação por meio das 

experiências (PALLAMOLLA, 2009).  

O procedimento restaurativo é marcado pela alteridade, 

responsabilidade e orientado para ações futuras e para a restau-

ração dos relacionamentos e não mais para o passado e para o 

estabelecimento de culpa (MELO, 2005). 

O processo restaurativo dialoga com a complexidade das 

situações, propondo abordagens que enfatizam o reconheci-

mento e a reparação dos danos e o reconhecimento das conse-

quências.  

As violações ocorridas nos conflitos necessitam ser sa-

nadas por meio de soluções que promovam reparação, reconci-

liação e segurança e devem envolver todos os que sofreram o 

impacto ou têm algum interesse na situação (KONZEN, 2007).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendemos que a justiça restaurativa se constitui como 

via de acesso à justiça e que se bem utilizada pode, não só fun-

cionar de modo complementar ao sistema de justiça vigente, mas 

também favorecer a pacificação do tecido social, a promoção da 

cidadania e a valorização dos direitos humanos.  

Os valores e princípios restaurativos coadunam com os 

princípios e valores do Estado Democrático de Direito e suas 
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práticas promovem a empatia e o empoderamento das pessoas e 

comunidades vulneráveis, as quais, muitas vezes, teriam dificul-

dades de acessar o modelo tradicional de justiça. 

A preocupação do Brasil no estabelecimento de normas 

que garantam o acesso à justiça é importante, mas não é sufici-

ente. Somente o efetivo comprometimento estatal, com a adoção 

de políticas públicas que garantam as condições de desenvolvi-

mento, pode promover o sucesso dos meios de solução adequada 

de conflitos e assim favorecer o efetivo acesso à justiça. 
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