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Introdução e Objetivo:
Este estudo decorre da pesquisa intitulada
de “Observatório de Justiça Restaurativa de
Caxias do Sul”. O Glossário possui 52
verbetes extraídos da análise de dados da
pesquisa
“Efetividade
dos
círculos
restaurativos da Central da Infância
e Juventude do Programa Caxias da Paz” do
mesmo grupo de pesquisadores. O objetivo
da pesquisa vai além de esclarecer dúvidas
sobre essa temática. Ele carrega consigo um
novo horizonte para o ordenamento
brasileiro. Visto que esse tema está
passando por um processo de aceitação
pelo sistema jurídico atual, vem dividindo
opiniões quanto a sua eficácia.

Metodologia:
A forma metodológica desse estudo se dá
por meio de pesquisa bibliográfica e
documental a partir da seleção, leitura e a
análise pormenorizada de obras, artigos
acadêmicos, palestras gravadas ou ao vivo
de especialistas no assunto e a legislação
(Resolução Nº 225 de 31/05/2016). Além de
todo esse robusto material, conta também
com análise de dados qualitativos de
entrevistas realizadas pelo mesmo grupo de
pesquisadores,
trabalho intitulado de
“Efetividade dos círculos restaurativos da
Central da Infância e Juventude do
Programa Caxias da Paz”.

Resultado e Discussão:
Os resultados obtidos na pesquisa não são
importantes apenas para o momento, mas
também são importantes para futuras
pesquisas. Visto que um dos principais
objetivos do Glossário é explicar de forma
concisa termos u da Justiça Restaurativa e de
suas práticas. A imagem a baixo traz alguns
conceitos retirado do Glossário.

Considerações Finais:
Com
a
conclusão
do
Glossário
a
população desmistificará conceitos acerca da
Justiça Restaurativa e suas práticas. Assim
reduzindo o preconceito em relação aos
processos restaurativos aplicados aos
indivíduos
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