RESUMO
O presente artigo discorrerá sobre a Justiça Restaurativa, analisando de forma crítica a
possibilidade de implementar este modelo no sistema penal brasileiro;a discursão se
mostra relevante em razão do alto índice de reincidência criminal, pois, de acordo com o
CNJ, de cada dez detentos sete voltam a reincidir no crime , o que evidencia a ineficácia
do sistema penal adotado. Assim sendo, é notória a necessidade de abrir espaço para
novas práticas restaurativas que visem de fato ressocializar o preso, desenvolvendo
assim um sistema mais eficaz que atenda seu fim social, previnindo novas infrações e
que estabelecendo a readaptação social. O trabalho se desenvolveu a partir da análise
conceitual e principiológica da prática em questão, apresentando seu potencial como
transformador social, verificando sua aplicabilidade e efetividade por meio da
observação de práticas restaurativas em andamento no Brasil, iniciadas há mais de dez
anos. Feito isto, foi possível concluir que o emprego da Justiça Restaurativa é oportuno
para o ordenamento jurídico brasileiro, sendo um instrumento de reinserção social ao
inserir uma nova concepção para a solução de conflitos, primando pela sensibilidade e
inovação, na medida em que busca ouvir os motivos dos ofensores e a queixa das
vítimas, proporcionando a aproximação entre as partes, suas famílias e a comunidade
em que vivem oferecendo um retorno mais humanitário e eficaz. O objetivo do estudo
consiste em averiguar a possibilidade de integrar as práticas restaurativas ao sistema
penal brasileiro na tentativa de construir uma sociedade mais justa.
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ABSTRACT
This article discusses on Justice, a critical analysis on the possibility of implanting a
criminal penal model, evidencing the inefficacy of the penal system adopted. It is
therefore necessary to create a new system to improve the effectiveness of social
operations, providing new infrastructures and establishing social readaptation. The work
developed from the conceptual and theoretical analysis of the question, showing its
potential as a social transformer, verifying its applicability and effectiveness through the
perspective of progress in progress in Brazil, for more than ten years. Once this was
done, it was possible to conclude the work of Justice Counseling for the Brazilian legal
system, being an instrument of social reporting when inserting a new solution to a
puzzle solution, emphasizing sensitivity and innovation, insofar as it seeks to listen to
motives of the parties and the victims' complaints, providing an approximation between
the parties, their communities and the communities that offer a more humane and
effective return. The evaluation is to ascertain to ascertain the integrated probabilization
of the actions of the penal serious in the reality of the millie of the most just.
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