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RESUMO

Tem sido cada vez mais comum, nas sociedades contemporâneas fazer justiça com as próprias mãos. São cidadãos que, independente da origem, 
raça, cor, gênero ou classe social, ao serem ofendidos, ou se verem uma situação de injustiça, buscam responsabilizar o culpado sob o manto de 
estar fazendo o justo. Assim, o sentimento de injustiça social causado pela falta de segurança pública e de credibilidade nas instituições 
democráticas tem levado a sociedade brasileira a praticar e ou defender atos de vingança privada, como os linchamentos públicos. A sociedade 
cobra a atuação do Estado em todas as suas esferas de poder e diante da ausência, entende que há o direito de resolver de forma direta e 
imediata, ou seja, as pessoas acabam agindo por si próprias para responsabilizar o causador do dano, fazendo justiça com as próprias mãos. No 
Estado Democrático de Direito, o objetivo da norma jurídica é proteger o lícito e reprimir o ilícito. A toda violação do dever jurídico originário 
existe o dever jurídico sucessivo que é o de reparar a vítima do prejuízo e punir o causador do dano. Para imputação de responsabilização faz-se 
necessário que o suposto causador do dano, seja na esfera cível, penal ou administrativa, faça jus ao benefício do contraditório e da ampla 
defesa. A presente pesquisa tem por objetivo geral descobrir quais são os motivos que levam as pessoas a fazer justiça com as próprias mãos, na 
sociedade do século XXI. São objetivos específicos explorar as diferenças entre vingança e justiça, demonstrar que a vingança privada é um grave 
problema social e conscientizar a sociedade em geral dos prejuízos causados pela vingança privada e combater o discurso defensor desse meio de 
agir, alertando assim a todos de que as atrocidades que acabam sendo cometidas todos os dias por populares no Brasil, além do problema da 
omissão do Estado, que acaba sendo uma das maiores desculpas para os justiceiros. A metodologia aplicada na pesquisa é bibliográfica, histórica, 
descritiva e reflexiva em que buscou expor a vingança privada enquanto uma forma ilegítima de justiça, bem como a evolução histórica do Estado 
Natural ao Estado Social, como fruto da confiança da sociedade civil no Estado, delegando-o a regência de todas as relações privadas, bem como 
investigar quais possíveis causas da falta de confiança no Estado que conduzem a sociedade para a prática da vingança privada e quais as 
consequências cabíveis aos chamados “justiceiros”. Para tratar o assunto com mais clareza e objetividade foi também aplicada a metodologia de 
pesquisa qualitativa, através da realização de entrevistas de pessoas da sociedade civil na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, a 
respeito dos motivos que levam a alguém fazer justiça com as próprias mãos.  Ao entrevistar as pessoas ficou claro que muitos não confiam no 
poder das entidades publicas, por questões tais como o aumento de violência e a precariedade de segurança pública, além da morosidade do 
Poder Judiciário ou mesmo por falta de recursos financeiros para arcar com os gastos de um processo. Algumas pessoas também se apoiam em 
razões como indignação e revolta pessoal para se vingar de quem lhe fez algum mal e consideram ser justo empregar uma resposta mais severa 
contra o seu adversário, pois para essas pessoas, a justiça legal é muito branda e não representa a justiça almejada. Todavia, a justiça legal tem 
como objetivos a busca da verdade e o restabelecimento do equilíbrio e a manutenção da paz entre os envolvidos.  Ao final foi constatada a 
carência de conscientização da sociedade sobre as diferenças de justiça e vingança. Bem como a necessidade do Estado assumir com mais 
efetividade o seu dever de agir para manter a paz e harmonia social, pois a precariedade da tutela estatal conduz nossa sociedade ao retrocesso e 
aos tempos de barbárie, é uma ameaça à democracia e a vida em sociedade.
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