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RESUMO: Na Justiça tradicional, os dramas são travados entre abstrações, vítima e réu, que 

deixam de ser pessoas para se tornarem meros personagens em narrativas feitas por terceiros. 

O surgimento de um novo paradigma de Justiça Penal objetiva amenizar a fragilidade do atual 

sistema e retificar suas falhas. A Justiça Restaurativa surge como um novo modelo de solução 

de conflitos e cuja implantação não implica na supressão do modelo atual. Neste contexto, ela 

apresenta um novo entendimento de Justiça, pautado na cultura de paz, valorização e amor ao 

ser humano, dando vozes e oportunidades a todos. Assim, diferentes pontos de vista são 

apresentados, as necessidades acolhidas e as responsabilidades assumidas, com o objetivo de 

se corrigir os erros e cada qual seja corresponsável pela construção de novos caminhos na busca 

de harmonia e paz. A verdadeira mudança trazida pela Justiça Restaurativa é mitigar o caráter 

punitivo e assumir o restaurativo, que se mostra mais eficaz em corrigir os caminhos que 

nasceram errado, reparando os prejuízos materiais e morais, focando nas necessidades 

psíquicas, sociais e culturais da vítima, do ofensor e da comunidade. Por ser a Justiça 

Restaurativa ainda pouco conhecida, reflexo da formação baseada no Direito adversarial, onde 

vale a máxima “ganhar ou perder”, poucos profissionais indicam a seus clientes optarem por 

práticas restaurativas. O ensino jurídico centrado unicamente em sala estimula uma formação 

baseada no depósito de conteúdos estanques e compartimentados feito pelo professor, onde os 

alunos se reduzem a meros receptáculos. Há a necessidade de mudança, para que no ensino 

jurídico se estreite a conexão entre ensino, pesquisa e extensão, possibilitando aos alunos uma 

formação conectada com a realidade social, que os permita exercer uma análise crítica da 

sociedade, lidando com conflitos de forma positiva, e acima de tudo, estimulando o uso de 

métodos consensuais de solução de disputas, afastando a litigiosidade e adversarialidade. 

Associando estas duas questões, a presente pesquisa propõe estabelecer um tripé: ensino, 

pesquisa e extensão, tendo como alicerce a Justiça Restaurativa como forma de ressaltar a 

importância do papel da Universidade na construção de uma educação transformadora e cidadã. 

Esta pesquisa será realizada no Campus da Universidade Estácio de Sá Dorival Caymmi, em 

Copacabana, que fica próximo à comunidades da Zona Sul do Rio de Janeiro, e terá com o 

objetivo possibilitar aos alunos a integração entre a pesquisa e aplicação da Justiça Restaurativa 

junto à comunidade, através de grupos de estudos, elaboração de cartilhas, palestras sobre o 

tema e a efetiva implementação nas dependências do Campus da prática da Justiça Restaurativa, 

seguindo os ditames da Resolução 225/16 do CNJ, que tem traz a prática restaurativa como 

foco a satisfação das necessidades de todos os envolvidos, a responsabilização ativa daqueles 

que contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência do fato danoso e o empoderamento 

de toda a comunidade, destacando a necessidade da reparação do dano e da recomposição do 

tecido social rompido pelo conflito e as suas implicações no futuro.  
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