
RESUMO 

A presente tese tem por objetivo observar, no campo prático, se a justiça restaurativa pode ser 

utilizada como instrumento penal e extrapenal para a administração de parte dos conflitos 

criminais previstos na Lei 11.340/2006, sem prejuízo do sistema carcerário e da lei penal 

(utilizados para os casos graves ou para aqueles que não possam ser administrados sem 

restrição de liberdade). Para tanto, num primeiro momento, faço uma análise teórica a 

respeito da justiça restaurativa e da mediação penal explicitando seus conceitos, seus 

princípios, suas particularidades e como têm sido introduzidas na legislação brasileira para, a 

partir do estudo de casos, analisar se, na prática, elas funcionam como constam na teoria e se 

possuem procedimentos e técnicas adequadas para administrar parte dos conflitos que 

envolvem na Lei 11.340/2006, nos seus diferentes aspectos (legal, emocional, social, 

econômico, dentre outros). Por fim, procuro analisar se justiça restaurativa, como “nova” 

forma de administrar alguns dos conflitos que envolvem violência doméstica e familiar contra 

a mulher, se adequa ao atual Sistema de Justiça Brasileiro no campo teórico-prático. Palavras-

chave: Administração de Conflitos. Justiça Restaurativa. Mediação Penal. Lei Maria da Penha. 

Sistema de Justiça. 

 

ABSTRACT 

The present thesis aims to observe, in the practical field, if the restaurative justice can be used 

either as a penal and an extrapenal instrument for the management of part of the criminal 

conflicts previewed in the law 11.340/2006, without loses for the carcerary sistem and for the 

penal law (used for serious cases of for the ones that cannot be administrated without 

restriction of ). For that, in a first moment, I make a theorical analysis regarding restaurative 

justice and penal mediation, clarifying concepts, its principles and its particularities and as they 

have been introduced in Brazilian legistlation for, starting from case studies, analise if, n the 

practice, they are worthwhile as they are quoted by theory and also if they have procedures 

and thecniques for managing the part of conflicts that are enrolled by the law 11.340/2006, in 

the different aspects (legal, emotional, social, economic, amogst others). Finally, I search to 

analise if the restaurative justice, as a “new”way of manage some conflicts that envolve 

domestic violence against women, is useful for actual Braszilian Justice Sistem in the theorical-

practical field. Key-words: Conflicts Management; Restaurative Justice; Penal Mediation; Maria 

da Penha Law; Justice Sistem. 


