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“Eu não estou aceitando as coisas que 

eu não posso mudar, estou mudando as 

coisas que eu não posso aceitar".  

Angela Davis. 



 

 

RESUMO 

 

Ao longo dos anos, o sistema penal tem se apresentado ineficiente em seu papel declarado de solução 

dos conflitos, garantia de segurança jurídica e de ressocialização do penitenciado. A cultura punitiva 

reforça esse sistema excludente se manifestando na forma de um controle social externo, que se su-

cede para além do âmbito jurisdicional, pelas diversas instâncias informais que compõem a sociedade. 

O presente trabalho busca analisar a possibilidade da justiça restaurativa como via adequada da tutela 

penal, de modo a explorar a viabilidade da aplicação da Justiça Restaurativa na resolução de conflitos 

que envolvem a prática da violência doméstica contra as mulheres. Para tanto, a presente pesquisa 

inicia explorando o procedimento restaurativo de forma ampla, analisando seus objetivos, conceitos 

e princípios, assim como seria possível sua aplicabilidade e utilização na resolução de conflitos no 

Brasil. Ademais, utiliza fontes bibliográficas que tratam acerca da presente temática com a 

perspectiva jurídica da aplicação dessa técnica restaurativa para a garantia da manutenção do elo 

familiar, utilizando-se, para tanto, da relação dos valores desse novo modelo de solução do conflito 

penal, a fim de analisar quais obstáculos do ordenamento jurídico e da criminologia crítica enfrentam 

diante da aplicabilidade prática do modelo restaurativo. 

 

Palavras-chave: Justiça Retributiva. Mediação Penal. Violência de Gênero. Criminologia Crítica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 É diante do desafio de conciliar perspectivas criminológicas críticas e feministas que se 

iniciará o presente estudo. Propõe-se verificar a aplicabilidade da Justiça Restaurativa nos crimes 

caracterizados pela violência de gênero, com enfoque nos crimes sexuais e de violência doméstica e 

familiar, analisando de que modo este sistema pode contribuir para a superação do punitivismo, 

agindo de forma eficiente na resolução de conflitos gerados por tais manifestações de violência, de 

forma a responsabilizar o agressor, sem, contudo, colocá-lo em um estigma, para que se gere certa 

satisfação aos envolvidos, que atuarão de forma coletiva na busca de solucionar e, na medida do 

possível, reparar os danos causados. 

 No segundo capítulo, será analisada a exposição desses programas e seu posicionamento num 

esforço de assegurar a necessidade da aplicação da Justiça Restaurativa na realidade do Estado 

brasileiro, do qual a atuação se volta notoriamente mais à coibição penal da violência contra a mulher, 

do que na expansão de políticas sociais para restauração de relações familiares e tratamento dos danos 

suportados pelas vítimas. 

 Desse modo, partir-se-á da constatação de que o princípio que a Justiça Retributiva, abarcada 

pela cultura punitiva – a qual vislumbra na pena e no cárcere a melhor resposta da sociedade, 

desempenhada pelo poder punitivo, tanto para proteção de bens jurídicos quanto para a repreensão 

de condutas que ameacem tais bens – não possui o condão resolutivo e restaurador imprescindível à 

perspectiva do antagonismo, tão meramente o marginalizador, estigmatizador e gerador de violência 

e reincidência. 

 Com a primeira parte do terceiro capítulo, objetiva-se proceder a análise das reflexões acerca 

da violência de gênero, que percorre o movimento feminista, bem como as apreciações que existem 

entre as reivindicações desse movimento, em termos de atuação estatal no combate a violência contra 

a mulher, e as demandas das correntes mininimalisitas e abolicionistas sobre as formas de apreciação 

do fenômeno criminológico. Assim como, em meio a exemplos bem sucedidos de práticas 

restaurativas específicas para casos de violência contra a mulher em diversos vieses, irá contrapor as 

críticas à implementação de tal modelo, ao qual aponta para o risco de revitimização que o encontro 

entre as partes pode gerar e aduzir que o processo restaurativo e mediador não trata a violência de 

gênero com a devida severidade.  

 Destarte, com embasamento nos resultados de tais práticas e nas transformações a partir delas 

possibilitadas, procura-se, pelo contrário, evidencia que tal processo se dá por um método não de 

imputações, mas de indagações. Na oposição ao modelo retributivo, que leva em consideração apenas 

o interesse público, as práticas restaurativas se volta para as perspectivas e interesses individuais dos 

envolvidos, com a intenção de reintegrá-los em coletividade. Ademais, as partes integram o processo 
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decisório, apropriando a responsabilidade pela resolução do conflito, ao invés de transferi-la para o 

poder jurisdicional. 

 Nesse seguimento, adentraremos na segunda parte do terceiro capítulo, explorando como a 

criminologia crítica não só evidenciou a seletividade do sistema penal como apontou a falência do 

sistema retributivo e do encarceramento, comprovada, dentre outros fatores, nas taxas exponenciais 

de criminalidade, na superlotação carcerária e nas penúrias sociais e econômicas. Perante a essa crise 

institucional, tal corrente ocupou-se não apenas da crítica puramente dita, mas do encontro de 

alternativas ao modelo retributivo convencional e, em especial, à detenção, dentre as quais figura a 

Justiça Restaurativa. Em síntese, ao final do terceiro capítulo versa sobre a violência contra o gênero 

e à defesa dos direitos da mulher, há o movimento feminista despontando na década de 60 e 70, 

pleiteando, entre outras questões econômicas, sociais e políticas. 

 Assim, o quarto e último capítulo pesquisa as legislações e como se dá a proteção e tutela 

estatal contra a violência doméstica e os crimes sexuais. Nesse cenário, debate sobre a Lei Maria da 

Penha e a Lei dos Juizados Especiais, bem como empenharam-se na denunciação das estruturas 

sociais calcadas no patriarcalismo e na dominação do gênero masculino sobre o feminino, legitimador 

e neutralizador da violência contra a mulher. 

 Desse modo, o estudo consolida a eficiência de como o processo de cura, diálogo e inserção 

do modelo restaurativo auxiliaria para o eficiente deslinde dos conflitos, para a promoção da verídica 

justiça, bem como para a superação da cultura punitiva e patriarcal. Por fim, alcança o desfecho sobre 

como ao longo da história, as correntes criminológicas se preencheram de reflexões sobre o direito 

penal e de estudos acerca da criminalidade. Logo, na medida em que esse procedimento voltou sua 

atenção para os processos de criminalização e importância da justiça restaurativa, percebeu-se os 

critérios econômicos e sociais existentes em tais processos, do qual, são responsáveis pela formação 

de uma relação dualista entre criminosos e pessoas comuns. 

 

2 JUSTIÇA RESTAURATIVA E SUAS ESPECIFICIDADES  

 

 No ano de 2020 o DEPEN divulgou os dados relativos a população prisional do Brasil em 

2019, do qual, contava com 773.151 pessoas privadas de liberdade em todos os regimes, além de 

presos custodiados apenas em unidades prisionais, sem contar delegacias, que são 758.676, um 

crescimento do último semestre de 2018 para o primeiro de 2019 que chegou a 3,89%1. Essa realidade 

torna imprescindível a procura por novas alternativas, entretanto, a grande dificuldade é encontrar 

 
1 DEPEN, Atualiza dados sobre a população carcerária do Brasil. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-

br/assuntos/noticias/depen-lanca-paineis-dinamicos-para-consulta-do-infopen-2019>. Acesso em: 23 Set. 2020.  

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/depen-lanca-paineis-dinamicos-para-consulta-do-infopen-2019
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/depen-lanca-paineis-dinamicos-para-consulta-do-infopen-2019
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opções que possam ser implementadas a curto prazo, sem que dependam de uma mudança estrutural 

profunda da sociedade.  

 Ou seja, pensar em propostas que levem as pessoas a mudar individualmente e não esperar a 

mudança de pensamento e comportamento da sociedade para que aconteça a transformação. Contudo, 

essas opções existem, a exemplo disso temos a Justiça Restaurativa.  

 É nesse contexto, portanto, que a Justiça Restaurativa surge, exatamente como o agente que 

torna possível a implementação para solução de conflitos, sendo o recorte da pesquisa a aplicação do 

mesmo nos casos de violência doméstica contra mulheres, compondo-se nesse viés a proposta deste 

trabalho. 

 

2.1  DEFINIÇÃO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA  

 

 A esfera que a justiça restaurativa tem proposta, se pauta em uma transformação de visão 

ideológica do crime, que não é visto, ao revés do modelo retributivo, como violação à lei, mas como 

violação às relações humanas. De tal modo que o modelo restaurativo surge como possível alternativa 

ao Sistema Penal Prisional, cuja crise levou à elaboração de um novo paradigma de justiça criminal, 

mais ousado 2 , baseado na mediação penal, a fim de se resolver efetivamente os conflitos e, 

consequentemente, de se contemplar os princípios do Estado Democrático de Direito.  

 Pelo fato de se tratar como um novo paradigma e movimento ainda emergente, as definições 

doutrinárias e institucionais ainda não são completas e precisas, por isso busca-se fazer uma 

combinação entre elas. Desse modo, segundo o Conselho Nacional de Justiça, pode-se definir Justiça 

Restaurativa como uma técnica de solução de conflitos que busca, através da criatividade e 

sensibilidade, escutar as vítimas e os ofensores3. Tal procedimento está diretamente relacionado aos 

movimentos de descriminalização, contudo essa conexão será melhor aprofundada nos próximos 

capítulos.  

 Já Brathwaite, há bastante tempo tem definido o fenômeno das práticas restaurativa, chegando 

a afirmar que este foi o “modelo dominante de justiça criminal ao longo da maior parte da trajetória 

humana”4, sendo, na realidade, “uma abordagem antiga sobre crime e conflito”.5 

 
2 SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal: O novo modelo de Justiça Criminal e de Gestão do 

Crime. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 10.  
3 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça Restaurativa: o que é e como funciona . Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/>. Acesso em: 02 Out. 2020. 
4 BRAITHWAITE, John. RESTORATIVE JUSTICE AND RESPONSIVE REGULATION. NEW YORK: OXFORD 

UNIVERSITY, 2002. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/down-

load/35237/34037>. Acesso em: 02 Out. 2020. 
5 Ibidem., p. 21. 

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/download/35237/34037
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/download/35237/34037
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 Tal como Renato Sócrates Gomes Pinto6, que por sua vez, conceitua como um procedimento 

em que vítimas, ofensores e, quando necessário, membros da comunidade afetados pela conduta, 

participam de forma coletiva e ativa na construção da solução para que os traumas e perdas oriundos 

do crime sejam restaurados, ou seja, voltem para a situação que estavam antes da conduta danosa.  

 Salienta-se ainda, uma Resolução, de 13 de agosto de 2002, do Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas que implementa os princípios básicos sobre Justiça Restaurativa que acaba por 

delimitar alguns conceitos:  

 

1. Programa Restaurativo - entende-se por qualquer programa que utilize processos 

restaurativos voltados para resultados restaurativos. 2. Processo Restaurativo - 

significa que a vítima e o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou 

membros da comunidade afetados pelo delito, participam coletiva e ativamente na 

resolução dos impasses causados pelo crime, habitualmente com a ajuda de um 

facilitador. O procedimento restaurativo abarca mediação, conciliação, audiências 

e círculos de sentença. 3. Resultado Restaurativo - exprime um acordo alcançado 

mediante a um processo restaurativo, do qual abrange responsabilidades e 

programas, tais como reparação, restituição, prestação de serviços comunitários, 

objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas das partes, logrando a 

reintegração da vítima e do infrator7. 

 

 A chamada justiça restaurativa, portanto, consiste em poucas palavras, na forma coletiva de 

resolução dos conflitos, com efetiva participação dos envolvidos e de membros da comunidade que 

assim desejem, tendo como base o respeito as necessidades de cada parte do delito, focando-se na 

reparação do dano e na reinserção social, de modo a obter a restauração de ambos os lados, em uma 

relação de reciprocidade, solidariedade, inclusão e cidadania.8  

 Dentre as características mais presentes, em oposição à justiça penal tradicional9, elenca-se: 

a) seu ponto de partida são os prejuízos causados e não o delito em si; b) institui a obrigação para 

restaurar ao invés de infligir dor; c) o que se objetiva é a anulação dos erros, em detrimento do 

equilíbrio moral; d) a posição das vítimas é centralizada e não acessório; e) seu método de avaliação 

é o contentamento dos interessados, na contramão de uma “pena adequada”; f) o contexto social é o 

do Estado responsável, e não do Estado opressor.10 

 
6 PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa: um novo caminho? In: Revista IOB de Direito Penal e 

Processo Penal, Porto Alegre, Dez. 2007, vol.8.  
7 PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é possível no Brasil? In: SLAKMON, C., DE VITTO, R. C. P., 

PINTO, R. S. G. Justiça Restaurativa. Brasília, 2005, p. 23.  
8 SLAKMON, Catherine; DE VITTO, Renato Campos Pinto e PINTO, Renato Sócrates Gomes (Orgs.). Justiça 

Restaurativa: Coletânea de Artigos. Brasília: Ministério da Justiça, 2005. p. 20 e 163-169  
9 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a Justiça. Tradução de Tônia Van Acker. São 

Paulo: Palas Athena, 2008, p. 260  
10 WAGRAVE apud PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça Restaurativa: da teoria à prática. São 

Paulo: IBCCRIM, 2009, p. 73.  
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 É notório, portanto, o caráter restaurador dessa técnica, bem como a importância das partes 

no desenvolvimento do processo, o que permite aos interessados na resolução do conflito atuarem 

ativamente.  

 

2.1.1 A Consonância entre Justiça Restaurativa e Justiça Retributiva 

 

 Como já visto anteriormente, a justiça restaurativa tem se tornado foco de muitos estudos e 

práticas diversas, tendo-se proposto uma transformação de visão ideológica do delito, que não é visto, 

ao revés do modelo retributivo, como violação à lei, mas como violação às relações humanas.  

 Em vista do foco desse trabalho não ser a diferenciação entre Justiça Restaurativa do modelo 

atualmente adotado, é de suma necessidade ressaltar suas principais peculiaridades quando 

comparada ao modelo de Justiça Retributiva, pois é a partir dessas diferenças que entendemos a 

essência e o objetivo daqueles procedimento de resolução de conflitos.  

 A distinção dos modelos citados concerne de forma inicial à divergência de objetivos. A 

Justiça Retributiva, por um lado, busca tão somente retribuir “o mal causado” ao autor do desvio da 

conduta por meio de sanções, sem uma preocupação com as pessoas envolvidas, sobretudo com a 

vítima.  

 Em discordância, rompendo com essa lógica punitivista, aparece a Justiça Restaurativa, 

focada em restaurar, ou seja, minimizar os danos advindos da conduta, tentar, principalmente, 

recuperar o statusquo anterior à ofensa. Como explana Renato Sócrates11 , é como se a justiça 

convencional afirmasse: “você fez isso, portanto, merece um castigo”; enquanto a restaurativa 

pergunta: “o que você pode fazer para restaurar isso?”. 

 Quando estudado qual o entendimento do que é crime, há também a diferença de perspectiva. 

Deixa-se para trás o conceito de conduta típica antijurídica que atenta contra bens e interesses 

penalmente tutelados 12 , passando a enxergá-lo como um evento causador de prejuízos e 

consequências, advindo de um contexto complexo, com origens desconhecidas e complicadas13, bem 

como uma violação nas relações entre infrator, vítima e comunidade14.  

 Contudo, o mais importante a salientar no toma é o paradigma e quebra com o atual sistema 

de justiça penal, é o tratamento concedido às partes envolvidas no conflito, uma vez que, na Justiça 

Restaurativa as partes estarão no centro do processo, com liberdade e autonomia para que consigam 

 
11 PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa: um novo caminho? In: Revista IOB de Direito Penal e 

Processo Penal, Porto Alegre, Dez. 2007, vol.8.  
12 Ibidem. 
13 CRUZ, Rafaela Alban. Justiça Restaurativa: um novo modelo de Justiça Criminal. In: Tribuna Virtual IBCCRIM,  

2ª ed, 2013.  
14 PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa: um novo caminho? In: Revista IOB de Direito Penal e 

Processo Penal, Porto Alegre, Dez. 2007, vol.8.  
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expressar seus sentimentos, necessidades, de forma a permitir um diálogo equilibrado entre ofensor 

e vítima por meio de um discurso equilibrado. Ou seja, deve-se oportunizar e encorajar os envolvidos 

a fim de que dialoguem e cheguem, desse modo, a um acordo15.  

 Brathwaite encara a Justiça Restaurativa, sobretudo, como um método mais eficaz de controle 

do crime do que a justiça penal tradicional, referida, via de regra, como Justiça Retributiva. Por esse 

motivo, lança-se à tarefa pragmática de arquitetar uma Justiça Restaurativa calcada em conceitos que, 

realmente, assegurem um adicional de eficiência na persecução penal em relação ao sistema penal 

atual retributivo, pautada sua contribuição original na construção da Justiça Restaurativa repousa 

sobre dois pilares, a “vergonha reintegrativa” e a “regulação responsiva”, conceitos responsáveis, 

precisamente, pelo satisfatório funcionamento de um modelo de justiça de cunho restaurativo.16 

 

2.1.2 Objetivos da Justiça Restaurativa 

 

 Os objetivos da Justiça Restaurativa são possíveis de identificar a partir de suas 

peculiaridades. Desse modo, ao fazer das partes atores principais do processo, bem como ao mudar a 

perspectiva de entendimento do que é crime, é possível alcançar um dos principais propósitos desse 

modelo. 

 Alison Morris explica que: restituir à vítima a segurança, o auto-respeito, a dignidade e, mais 

importante, o senso de controle; e aos infratores, fazer com que assumam a responsabilidade por seu 

crime e suas respectivas consequências, além de restaurar o sentimento de que eles têm o poder de 

reparar aquilo que fizeram17.  

 Como valores e objetivos, Pallamolla apresenta: encontro; reparação; reintegração e 

inclusão18. Já, segundo Pedro Scuro Neto, o único valor imprescindível para se alcançar o objetivo 

de ter um sistema restaurativo é a inclusão, de modo que sem a participação ativa dos ativamente 

envolvidos no conflito, não há justiça restaurativa, se tornando essa a sua característica mais 

relevante. Diante dos demais, na medida em que fossem incorporados, aumentar-se-ia o teor 

restaurativo do sistema.  

 
15 Ibidem. 
16 BRAITHWAITE, John. RESTORATIVE JUSTICE AND RESPONSIVE REGULATION. NEW YORK: OXFORD 

UNIVERSITY, 2002. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/down-

load/35237/34037>. Acesso em:  02 Out. 2020. 
17 MORRIS, Alison. Criticando os Críticos. Uma breve resposta aos críticos da Justiça Restaurativa. In: SLAKMON, 

C., DE VITTO, R. C. P., PINTO, R. S. G. Justiça Restaurativa. Brasília, 2005. 
18 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça Restaurativa: da teoria à prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009, 

p. 66  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/download/35237/34037
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/download/35237/34037
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 Pode-se, ainda, dizer que é um objetivo da Justiça Restaurativa restaurar a crença da sociedade 

no processo, para que seja possível acreditar na lealdade e justiça dos seus resultados19. 

 

2.1.3 Procedimento para a Aplicabilidade da Justiça Restaurativa 

 

 Faz-se necessário colocar em destaque, inicialmente, que esse modelo busca desvincular-se 

do excessivo formalismo, extremamente presente no processo penal atual. A consequência disso é 

que o procedimento não será realizado por um juiz, e sim por um mediador que não precisa, 

necessariamente, ter formação jurídica20.  

 Em análise com a relação ao mediador, a presença de uma pessoa neutra que não possuí 

envolvimento no conflito no momento de facilitar a comunicação entre as partes tem por objetivo 

possibilitar a autocomposição do conflito de maneira verdadeiramente democrática, visto que as 

partes não se sentem, dessa forma, intimidadas por uma pessoa que representa a “figura de 

autoridade”21.  

 Devem os facilitadores, ainda, para ensejar a realização do acordo, abordar todos os aspectos 

do conflito, pois só assim será possível alcançar os resultados restaurativos. Contudo, quanto ao 

procedimento propriamente dito, deverá se desenvolver em local neutro, bem como em dois 

momentos diferentes: no primeiro as partes serão ouvidas para que relatem sobre os fatos ocorridos, 

suas causas e consequências; posteriormente é que as partes apresentam, discutem e chegam a um 

acordo de restauração22.  

 Para o autor Chris Marshall é necessário que se estabeleça também os valores que, no seu 

ponto de vista, mostram-se essenciais para evitar que ocorra um processo obsoleto e inútil, são eles: 

1. ser guiado por facilitadores competentes e imparciais; 2. esforçar-se para se inclusivo e 

colaborativo; 3. contar com a participação voluntária das partes; 4. fomentar um ambiente de 

confidencialidade; 5. reconhecer convenções culturais; 6. enfocar necessidades; 7. demonstrar 

respeito autêntico por todos os envolvidos; 8. validar a experiência da vítima; 9. esclarecer e 

 
19 MORRIS, Alison. Criticando os Críticos. Uma breve resposta aos críticos da Justiça Restaurativa. In: SLAKMON, 

C., DE VITTO, R. C. P., PINTO, R. S. G. Justiça Restaurativa. Brasília, 2005. 
20 Justiça Restaurativa : o que é e como funciona . Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-

restaurativa/>. Acesso em: 09 out. 2020.  
21 Justiça Restaurativa horizontes a partir da resolução CNJ 225. Conselho Nacional de Justiça. Brasília, 2016. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/4d6370b2cd6b7ee42814ec39946f9b67.pdf>. 

Acesso em: 09 out. 2020 
22 VITTO, Renato Campos de. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos. In: SLAKMON, C., DE 

VITTO, R. C. P., PINTO, R. S. G. Justiça Restaurativa. Brasília, 2005.  

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/4d6370b2cd6b7ee42814ec39946f9b67.pdf
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confirmar as obrigações do infrator; 10. visar resultados transformativos; e 11. observar as limitações 

de processos restaurativos23.  

 Na visão de Renato Campos de Vitto, é necessário assegurar às partes: informações 

necessárias sobre as etapas do procedimento, bem como as consequências de suas decisões; o sigilo 

de todas as conversas realizadas durante a prática; a redação do acordo em termos claros, devendo 

ser o mesmo razoável, com obrigações que estejam em conformidade com o princípio da 

proporcionalidade; fazer previsão da forma pela qual se garantirá o cumprimento e fiscalização das 

condições nele presentes24.  

 John Braithwaite, para elaborar os procedimentos restaurativos, o dividiu em três grupos, 

utilizando dessas avaliações empíricas e também dos valores empregados por tratados internacionais 

que legitimam os direitos humanos. O primeiro grupo abarca os valores obrigatórios do processo 

restaurativo, que devem necessariamente existir para que o processo não se torne opressivo, e por 

isso será o único abordado no presente trabalho. “São preferenciais e agem como ferramentas para 

assegurar o procedimento restaurativo”.25 

 São eles: a) não-dominação (deve-se minimizar as diferenças de poder existentes); 

empoderamento (trata-se de dar voz ativa aos implicados e compreender seus pontos de vista); c) 

obedecer ou honrar os limites máximos estabelecidos legalmente como sanções (deve-se proibir 

qualquer forma degradante de desfecho); d) escuta respeitosa (escutar o outro respeitosamente é 

condição de participação); e) preocupação igualitária com todos os participantes (todos devem sair 

ganhando de alguma forma); f) accountability, appealability (como princípio mais defendido por 

Braithwaite, abarca o direito de optar por um processo restaurativo ao invés do tradicional e a 

disponibilização do apoio de advogados para orientações. Assim, significando uma responsabilização 

ativa, em que o autor do crime o reconhece e toma passos no sentido de repará-lo); g) respeito aos 

direitos humanos (que constam em documentos internacionais).26 

 Assim, embora seja sempre dado um maior enfoque ao procedimento, ou seja, aos encontros 

em que serão expostos os sentimentos e que se chegará a um acordo, importante lembrar que a 

preocupação com os interessados não se limita ao período da prática restaurativa, é preciso, 

posteriormente, monitorar o pacto, até para que seja possível avaliar e analisar o seu cumprimento27.  

 
23 MARSHALL, C., BOYACK, J., BOWEN, Helen. Como a Justiça Restaurativa assegura a boa prática? Uma 

abordagem baseada em valores. In: SLAKMON, C., DE VITTO, R. C. P., PINTO, R. S. G. Justiça Restaurativa. 

Brasília, 2005. 
24 VITTO, Renato Campos de. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos. In: SLAKMON, C., DE 

VITTO, R. C. P., PINTO, R. S. G. Justiça Restaurativa. Brasília, 2005.  
25 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça Restaurativa: da teoria à prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009, 

p. 62. 
26 Ibidem, p. 63-64. 
27 VITTO, Renato Campos de. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos. In: SLAKMON, C., DE 

VITTO, R. C. P., PINTO, R. S. G. Justiça Restaurativa. Brasília, 2005.  
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2.1.4 Método de Aplicação da Justiça Restaurativa no Brasil 

  

 No Brasil, desde a chegada da 9099/95 dos Lei dos Juizados Especiais, bem como do Estatuto 

da Criança e do Adolescente28, têm sido adotadas práticas restaurativas, porém, não se encontram 

alinhadas às especificidades, princípios, valores, procedimentos e resultados definidos pela 

Organização das Nações Unidas.29 

 Outrossim, seu emprego varia em cada estado. Em São Paulo, por exemplo, tem sido utilizada 

em escolas públicas e privadas, auxiliando na prevenção dos conflitos, bem como no seu 

agravamento. O Rio Grande do Sul está aplicando para auxiliar nas medidas socioeducativas 

cumpridas por adolescentes que infringiram a lei. Na Bahia e no Maranhão para solucionar os crimes 

de pequeno potencial, enquanto no Distrito Federal é adotada em crimes de pequeno e médio 

potencial ofensivo, além dos casos de violência doméstica30.  

 Já quando se trata da esfera documental elaborada pelo Brasil sobre o tema, cabe mencionar, 

primeiramente, que aconteceu, em abril de 2005, na cidade de Araçatuba, o I Simpósio Brasileiro de 

Justiça Restaurativa, oportunidade em que foi elaborada a Carta de Araçatuba, posteriormente 

ratificada em Brasília na Conferência Internacional sobre acesso à Justiça por meios alternativos de 

Resolução de Conflitos, passando, nesse momento a ser denominada “Carta de Brasília”31.  

 A elaboração da Carta serviu como marco no nosso sistema restaurativo e, apesar de manter 

nos seus princípios a essência da já mencionada Resolução n. 2002/12, estabeleceu algumas 

novidades. São os princípios:  

 

1. Total e precedentes conhecimento acerca das práticas restaurativas e os 

procedimentos em que se envolverão os participantes; 2. Autonomia e voluntariedade 

na presença em práticas restaurativas, na totalidade de suas fases; 3. Respeito bilateral 

entre os participantes do encontro; 4. Corresponsabilidade ativa dos participantes; 5. 

Atenção às pessoas que participam do conflito com atendimento às suas necessidades 

e possibilidades; 6. Participação da comunidade, guiada pelos princípios da 

solidariedade e cooperação; 7. Interdisciplinaridade da intervenção; 8. Cautela às di-

ferenças e peculiaridades socioeconômicas e culturais entre os envolvidos e a 

comunidade, com respeito à diversidade; 9. Garantia incondicional dos direitos 

humanos e do direito à dignidade dos participantes; 10. Ascensão de relações equâni-

mes e não hierárquicas; 11. Expressão participativa sob o amparo do estado 

democrático de direito; 12. Facilitação realizada por pessoas devidamente 

capacitadas em procedimentos restaurativos; 13. Direito ao sigilo e à 

 
28 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Câmera dos Deputados, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

DOU de 16/07/1990 – ECA. Brasília, DF. 
29 PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é possível no Brasil? In: SLAKMON, C., DE VITTO, R. C. P., 

PINTO, R. S. G. Justiça Restaurativa. Brasília, 2005.  
30 Justiça Restaurativa : o que é e como funciona . Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-

restaurativa/>. Acesso em: 23 out. 2020.  
31 Justiça Restaurativa horizontes a partir da resolução CNJ 225. Conselho Nacional de Justiça. Brasília, 2016. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/4d6370b2cd6b7ee42814ec39946f9b67.pdf>. 

Acesso em: 23 out. 2020.  

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/4d6370b2cd6b7ee42814ec39946f9b67.pdf
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confidencialidade de todas as informações inerentes ao procedimento restaurativo; 

14. Incorporação com a rede de políticas sociais em todos os níveis da federação; 15. 

Progressão de políticas públicas integradas; 16. Interatividade com o sistema de 

justiça, sem prejuízo do desenvolvimento de práticas com base comunitária; 17. 

Estímulo da transformação de padrões culturais e a inserção social das pessoas 

envolvidas; 18. Monitoração e avaliação contínua das práticas na perspectiva do 

interesse dos usuários internos e externos.32 

  

 É importante, ainda, destacar que essa Resolução 2002/12 do Conselho Social e Econômico 

das Nações Unidas, se fixou como marco legal internacional sobre o paradigma restaurativo, através 

do qual se indica e promove o uso de práticas restaurativas, além do fato de estabelecer diretrizes para 

a sua aplicação.  

 Diante disso, é importante salientar também, que no caso do Brasil, onde o princípio da 

indisponibilidade da ação penal pública é o que vigora, se evidencia que de fato a execução de 

métodos alternativos, como a propositura da justiça restaurativa acha dificuldades para se efetuar e 

alcançar uma expressão maior no cenário jurídico penal brasileiro. Sobretudo, mesmo que exista certa 

dificuldade a que se refere a aplicação de métodos alternativos no âmbito processual penal, encontra-

se na nossa Constituição e na Lei 9099/95 um caminho sólido de evolução no sentido de viabilizar a 

aplicação da justiça restaurativa.  

 Conta também o sistema brasileiro em seu viés restaurador, com o art. 94, da Lei 10.741/03 

(Estatuto do Idoso), a hipótese de procedimento restaurativo nos crimes contra idosos, pois o referido 

artigo diz que deve ser aplicado o procedimento da Lei 9099/95 para os delitos contra idosos caso a 

pena privativa de liberdade não ultrapasse quatro anos e dessa maneira propicia a aplicação do 

processo restaurativo33. 

 É necessário trazer em consideração, igualmente a orientação da Resolução da ONU, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 225/2016, que estrutura a Política Nacional de 

Justiça Restaurativa no Poder Judiciário34. Tendo sido um marco normativo importante no país, o 

progresso significativo tem se expandido cada vez mais, se confirma de forma efetiva por intermédio 

do denominado Protocolo de Cooperação para a difusão da Justiça Restaurativa, firmado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), 

abarcando os juizados da violência doméstica contra a mulher, ou da paz doméstica, usualmente, 

 
32 Justiça Restaurativa : o que é e como funciona . Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-

restaurativa/>. Acesso em: 23 out. 2020.  
33 HULSMAN, Louk; CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas perdidas; o sistema penal em questão. Trad. Maria Lucia 

Karan. 2ª edição. Nitérói: Luam, 1997. 
34 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução Nº 225 de 31/05/2016. Dispõe sobre a Política Nacional de 

Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. <http://www.cnj.jus.br/atos-norma-

tivos?documento=2289>. Acesso em: 30 de out. 2020. 

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2289
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2289
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crimes contra a liberdade pessoal ou individual, bem como os juízos da infância e juventude e 

pequenas causas.35 

 Por causa dessas aberturas que estão inseridas na esfera da nossa própria legislação, o nosso 

Poder Judiciário está sendo conduzido a modificar suas concepções com intuito de buscar alternativas 

para a solução de conflitos, contudo, agora não colocando na frente apenas a metodologia tradicional 

de ajuizamento de processos judiciais, e sim possibilitando a via restauradora. 

 Para Zehr, a Justiça Restaurativa não tem como objeto principal o perdão ou a reconciliação, 

não implicando necessariamente em uma volta às circunstâncias anteriores. Para o autor, também, a 

Justiça Restaurativa não é mediação, de modo em que: "Num conflito mediado aduz-se que as partes 

atuem num mesmo nível ético, muitas vezes com responsabilidades que devem ser partilhadas"36.  

 Nesse ponto o autor traz relevante colaboração até mesmo para esclarecer que as diversas 

formas aplicadas no Brasil, seja em escolas ou nas varas da infância e juventude, tal como na 

sociedade ou nas varas criminais e de execução penal, devem trilhar com alguns nortes em comum e 

muitos pontos diferentes. 

 Nesse contexto, pode-se observar que o cenário jurídico para a aplicação desse arquétipo 

restaurador mostrou-se mais acolhedor, estando a justiça restaurativa, nos últimos anos, em 

visibilidade com bastante freqüência no campo jurídico, daí a presente pesquisa voltar os olhos a 

certas críticas contra si formuladas, em especial quanto à possibilidade de atuação juntamente com o 

sistema penal retributivo37. 

 

3 O LIAME ENTRE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E A JUSTIÇA RESTAURATIVA 

3.1. Considerações iniciais 

 

 De forma introdutória, vale ressaltar que a violência doméstica se manifesta de várias 

maneiras, das quais podem por vezes ser diversas à agressão física, todavia, gerar profundos traumas 

tanto na vítima como nos demais membros da família. Podendo ser, portanto, ser física, psicológica, 

patrimonial, sexual ou moral.  Assim, o uso da justiça restaurativa nos casos de violência doméstica, 

apresentam-se formas de favorecer o diálogo que avancem para os círculos de convívio interpessoal, 

a fim de solucionar os impasses que advém dos conflitos conjugais, encontrar a conscientização do 

autor da prática delitiva, a manutenção dos laços danificados com a lide, e, principalmente, a 

reconstrução dos danos causados à vítima. 

 
35 NETO CARDOSO, Vilobaldo. Justiça restaurativa no brasil: Potencialildades e Impasses. 1ª edição. Rio de 

Janeiro: Revan, 2018. 
36 ZEHR, Howard. Justiça restaurativa. Ed. Palas Athena. 2017. Série da Reflexão à ação. 
37 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Justiça Restaurativa. Como a 

Justiça Restaurativa assegura a boa prática? Uma abordagem baseada em valores, p. 269. 
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 Nesse aspecto, os crimes de violência doméstica se enquadram perfeitamente às 

particularidades das práticas restaurativas. Isso porque a relação vítima e agressor é impulsionada por 

vínculos afetivos, materiais e psicológicos que envolvem várias pessoas, como os familiares. Sendo 

assim, faz-se necessário o diálogo entre as partes, a busca pela empatia, a cura das feridas causadas 

pela violência e a tentativa do melhor convívio pessoal. 

 Assim, Braithwaite

 

aduz quanto a interação dos envolvidos, que não há consenso sobre o 

modo de realização do processo restaurativo. Este, inclusive – sobretudo nos casos de violência 

doméstica e sexual – pode consistir num encontro apenas entre vítimas ou entre ofensores de 

diferentes conflitos, sem necessidade de contato direto entre partes envolvidas na mesma violação38. 

 A particularidade dos crimes de violência doméstica provém das relações interpessoais 

intrínsecas a estes, sendo o agressor um agente que não é externo e desconhecido. De modo contrário,  

na realidade, é indivíduo do convívio íntimo, com o qual na maioria dos casos a vítima e os demais 

familiares mantêm vínculos psicológicos, afetivos e materiais.  

 Tornando necessária a compreensão de que vítima e agressor merecem escuta e participação, 

nesse sentido, as assertivas de Zehr explicitam de forma clara:  

 

Aquilo que a vítima vivencia com a experiência de justiça é algo que tem muitas 

dimensões (...) As vítimas precisam ter certeza de que o que lhes aconteceu é errado, 

injusto e imerecido. Precisam oportunidades de falar a verdade sobre o que lhes 

aconteceu, inclusive seu sofrimento. Necessitam ser ouvidas e receber confirmação. 

Profissionais que trabalham com mulheres vítimas de violência doméstica sintetizam 

as necessidades delas usando termos como “dizer a verdade”, “romper o silêncio”, 

“tornar público” e “deixar de minimizar39.  

 

 Contudo, no que diz respeito ao agressor e sua conduta Zehr ressalta, que além de originar-se 

do contexto histórico patriarcal e opressor que fez parte de sua formação, condicionando sua 

mentalidade e seu proceder durante toda vida, pode, e em muitos casos de fato é, derivada de um 

ciclo de violência do qual o próprio foi vítima desde a infância. Assim, o referido agressor pode ter 

presenciado violência e opressão contra sua mãe ou contra ele próprio dentro de seu núcleo familiar. 

Assim, ao infligir violência, está reproduzindo um comportamento internalizado e naturalizado por 

seu contexto, dando continuidade ao ciclo, como explicitado:  

 

O crime significa um agravo à vítima, mas poderia ser um agravo ao ofensor. Muitos 

crimes nascem de violações. Muitos ofensores foram vítimas de abusos na infância e 

carecem das habilidades e formações que possibilitam um emprego e uma vida 

significativa. Muitos buscam validação e empoderamento. Para eles o crime é uma 

 
38 BRAITHWAITE, John. RESTORATIVE JUSTICE AND RESPONSIVE REGULATION. NEW YORK: OXFORD 

UNIVERSITY, 2002. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/down-

load/35237/34037>. Acesso em:  25 de Novembro 2020. 
39 ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas Athenas, 2010, p. 

27 e 28. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/download/35237/34037
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/download/35237/34037
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forma de gritar por socorro e afirmar a sua condição de pessoa. Em parte, prejudicam 

os outros porque foram prejudicados40. 

 

 Além de observar as peculiaridades da violência doméstica, é preciso sempre ter em mente 

que trabalhar com a Justiça Restaurativa ultrapassa as formalidades do Judiciário, pois requer de uma 

reflexão acerca das concepções que cada um tem como verdade, bem como confiar “nas 

características humanas através de sentimentos e meios altruístas de enxergar o outro41. 

 Entretanto, quando se fala que a relação será restaurada não implica dizer que ela será, 

necessariamente, restabelecida. Isso porque, em alguns casos se mostra inevitável o rompimento42. 

Procurar que a relação entre as partes seja restaurada significa que se encontrar-se-á o sentimento de 

arrependimento e perdão, para que dessa forma seja estabelecido um relacionamento positivo entre 

vítima e agressor43. 

 Por conseguinte, a violência contra a mulher excede os aspectos jurídicos e sócioassistenciais, 

sendo de suma importância alcançar a causa do conflito, resgatar a autoestima da mulher, tratar o 

agressor que pode estar reproduzindo uma conduta internalizada em sua infância e incentivar a 

construção de relacionamentos saudáveis, o que não pode ser alcançado apenas com a resposta 

repressiva do sistema penal44.  

 Torna-se significativo diante do exposto, destacar as dimensões da Justiça restaurativa para 

casos de violência familiar e doméstica trazidas pelo Cejusc em 2017:  

 

A justiça restaurativa instaura três dimensões: a) da vítima, empoderando-a, pois a 

partir do momento que sofre uma agressão e o Estado ocupa o seu ligar na persecução 

e apenas lhe dá status de prova em espécie, ela perde sua autonomia, que certamente 

não é devolvida pela simples condenação do agressor; b) do ofensor, incutindo nele 

sentido de responsabilidade e pertencimento, que o sistema tradicional não lhe 

confere; c) comunidade do entorno, o que implIca em uma coesão e integração 

social45.  

 

 Destarte, a justiça restaurativa seria uma forma exemplar, pois analisaria a relação conflituosa 

em sua integralidade, sem o fracionamento polarizado (vítima- agressor) e vertical (punição - cima 

 
40 Ibidem, p. 171. 
41 FABENI, L. S.; MARQUES, W. P. Justiça Restaurativa no Brasil: sua inovadora atuação em Marabá, Pará, 

Amazônia. Disponível em: <https://pitangui.uepg.br/eventos/justicarestaurativa/ANAIS2016.php>. Acesso em: 25 de 

Novembro de 2020.  
42 PELLENZ, Mayara; BASTIANI, Ana Cristina Bacega De. Justiça restaurativa e resolução de conflitos familiares. 

In: Revista Direito e Liberdade, Natal, v. 17, n. 1, p. 231-250, jan./abr. 2015. Quadrimestral. Disponível em: <http://me-

diacaoejustica.com.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/8/8>. Acesso em: 25 de Novembro de 2020.  
43 AQUINO, Quelen Brondani de; COSTA, Marlene Moraes da; PORTO, Rosane Carvalho. Justiça Restaurativa nas 

Relações de Gênero: recurso adicional na mediação de conflitos envolvendo mulheres em situação de violência 

doméstica. Disponível em: <http://www.justica21.org.br/arquivos/bib_322.pdf>. Acesso em: 25 de Novembro de 2020.  
44 CEJUSC. Justiça Restaurativa e Violência Familiar e Doméstica. Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Ponte Grossa/PR- CEJUSC/PR- 2017. Disponível em: 

<https://www.tjpr.jus.br/documents/12054912/12392126/Justiça+Restaurativa+-+VD+-

+PONTA+GROSSA.pdf/a05fb56c-4e99-4dd6-c308-82a0272ed124>. Acesso em: 25 de Novembro de 2020. 
45 Ibidem, p. 06. 

https://pitangui.uepg.br/eventos/justicarestaurativa/ANAIS2016.php
http://mediacaoejustica.com.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/8/8
http://mediacaoejustica.com.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/8/8
http://www.justica21.org.br/arquivos/bib_322.pdf
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para baixo) utilizado pelo sistema legal e pela administração judiciária, já que sua metodologia seria 

tratar os conflitos de forma a responsabilizar os agressores e a atingir a reparação dos danos causados 

pela violência46.  

 

3.2 As Críticas à Aplicação do Modelo Restaurativo nos Casos de Violência Doméstica 

  

 Verifica-se, porém, posicionamentos contrários à solução de crimes de violência doméstica 

por meio da Justiça Restaurativa, tornando imprescindível destacar esses argumentos utilizados por 

aqueles que a desaprovam. Algumas correntes entendem que o encontro entre os envolvidos somente 

contribuirá para gerar mais vitimização da mulher, visto que, em função das relações calcadas na 

opressão e dominação masculina, esta já se encontra em condição de disparidade perante o homem 

no processo restaurativo, o que prejudica o equilíbrio de poder entre as partes e, consequentemente, 

a obtenção de um resultado satisfatório47. 

 Ademais, outro dos argumentos baseia-se na ideia de que a Justiça Restaurativa acarretaria 

risco à integridade física da vítima, de modo em que a mesma não fosse capaz de deter a violência. 

Assim, explicam os defensores do posicionamento que a ocorrência de novas agressões relacionam-

se com o fato de tal técnica não ser intimidatória nem corretiva, além de necessitar da aproximação 

entre vítima e acusado. Tal confronto entre as partes poderia, inclusive, aumentar a agressividade do 

autor do fato e, dessa forma, a vítima estaria exposta a um maior risco se comparado à aplicação da 

resposta penal tradicional48.  

 Assim, estando a mulher nessa posição, não poderá formular sua opinião nem demonstrar suas 

necessidades na presença do agressor, visto que, decorre ainda o risco de aceitar um acordo que não 

protege os seus direitos e vontades por estar sofrendo coação psicológica por parte do agressor durante 

os encontros. Além do exposto, o mencionado procedimento necessita de uma capacidade de 

negociação e vontades reciprocas de receber e ceder o que, segundo os defensores dessa crítica, 

dificilmente acontecerá tendo em vista a situação de domínio do homem sobre a mulher49.  

 Salienta, no mais, os defensores da crítica, como Soares: as habilidades do agressor em 

exercer seu poder podem ser tão intensas que podem vir a influenciar, inclusive, terceiros 

 
46 Ibidem, p. 07. 
47 POZZOBON, Graziela Neves; LOUZADA, Marcelle Cardoso. A Justiça Restaurativa como ferramenta 

alternativa para resolver os conflitos de gênero nas relações domésticas. In: Seminário Internacional de Mediação 

de Conflitos e Justiça Restaurativa, 2013. Disponível em: <http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/media-

cao_e_jr/article/view/10916> Acesso em 25 de Novembro de 2020.  
48 GIONGO, Renata Cristina Pontalti. Justiça Restaurativa e Violência Doméstica Conjugal: aspectos da resolução do 

conflito através da mediação penal. In: AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Relações de Gênero e Sistema Penal. 

ediPUCRS, 2011. 
49 GIONGO, Renata Cristina Pontalti. Justiça Restaurativa e Violência Doméstica Conjugal: aspectos da resolução do 

conflito através da mediação penal. In: AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Relações de Gênero e Sistema Penal. 

ediPUCRS, 2011. 

http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/mediacao_e_jr/article/view/10916
http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/mediacao_e_jr/article/view/10916
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intervenientes nos encontros, pela perpetuação do abuso pode manipular os mediadores e, sutilmente, 

intimidar a vítima para conseguir um acordo que lhe seja inteiramente favorável. Através de sinais 

imperceptíveis, até mesmo o mais para o mais experiente dos mediadores, o agressor pode fazer valer 

o poder de dominação e controle, por tanto tempo exercido sobre a parceira ao longo da relação50.  

 Nesse norte, se percebe a complexidade das relações entre estas e busca primordialmente o 

empoderamento das vítimas em relação aos ofensores para que haja igualdade dentro do processo e 

condições de deliberação. Em outra colocação, na análise de Prudente: a mediação promove o 

equilíbrio entre os gêneros, na medida em que ambos possuem as mesmas oportunidades dentro do 

procedimento51.  

 De outro modo, a justiça restaurativa não necessariamente exclui a atuação do sistema penal, 

apesar de estar em dissonância com sua filosofia, nada impede que o processo penal seja 

complementado pela prática restaurativa, se esse for o desfecho acordado entre seus participantes52. 

 É mediante a conciliação, portanto, que o agressor terá contato com a vítima e ouvirá seu 

ponto de vista, terá consciência do sofrimento causado a esta e sentirá a reprovação da comunidade 

quanto ao seu comportamento. Esses fatores contribuirão para seu processo de responsabilização e 

mudança de hábitos viciosos53. 

 Indo além, nota-se que os próprios críticos apontam a desigualdade da vítima e agressores 

como ponto principal a fim de impossibilitar a aplicação do método nos casos de violência doméstica. 

Torna subentendido, ainda, no esclarecimento dos mesmos de que a mudança de comportamento só 

será possível através do medo por uma sanção54. 

 Dessa forma, percebe-se que a prática restaurativa busca uma reflexão em que a metodologia 

tradicional não foi capaz de trazer aos agressores. Logo, com o contato entre o agressor e a vítima 

seria possível a reconstrução de valores e modificação de mentalidade, a reparação dos danos e o 

fortalecimento da parte ofendida. Mas, ao analisar essa prática, nota-se que não é totalmente 

incompatível com os institutos do sistema penal tradicional, podendo assim ser aplicados de forma a 

atingir o maior ideal dentro da criminologia: reduzir os índices de violência e proteger as mulheres. 

 

 
50 Ibidem, p. 185.  
51 PRUDENTE, Neemias Moretti. A mediação como instrumento de soluções de conflitos familiares. In: Revista 

Âmbito Jurídico, XI, n. 52, 2008. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-156/mediacao-como-

instrumento-de-promocao-do-dialogo-familiar/.> Acesso em 30 de Novembro de 2020. 
52 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça Restaurativa: da teoria à prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009, 

p. 89. 
53 POZZOBON, Graziela Neves; LOUZADA, Marcelle Cardoso. A Justiça Restaurativa como ferramenta 

alternativa para resolver os conflitos de gênero nas relações domésticas. In: Seminário Internacional de Mediação 

de Conflitos e Justiça Restaurativa, 2013. Disponível em: <http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/media-

cao_e_jr/article/view/10916> Acesso em 30 de Novembro de 2020.  
54 Ibidem, p. 08. 

https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-156/mediacao-como-instrumento-de-promocao-do-dialogo-familiar/
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-156/mediacao-como-instrumento-de-promocao-do-dialogo-familiar/
http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/mediacao_e_jr/article/view/10916
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3.3 O CURSO DAS REFLEXÕES ACERCA DA VIOLÊNCIA GÊNERO DENTRO DA CRI-

MINOLOGIA 

 

 Em face de um árduo processo de mudança social, duas crises se sobrepõem. Um dos lados é 

o sistema de justiça criminal, com a sua eterna “pretensão” – sob uma ótica funcionalista – de “com-

bater” o crime sob o outro lado, encontra-se a questão da mulher no século XXI. Podemos notar que 

o eficientismo penal e realidade do sistema de justiça não harmonizam. A própria criminologia 

etiológica (da qual corresponde à maioria massiva do que se corrobora no mundo ocidental sobre a 

etiqueta de “saber criminológico”) parece não conseguir contribuir para a solução desta dicotomia, já 

que as pesquisas, em geral, continuam apresentando dados desalentadores. A eficiência da norma 

penal é, todavia, muito restrita55. 

 Nesse norte de ideias, situa-se aqui dois movimentos no âmbito do desenvolvimento do saber 

criminológico das últimas décadas que, se define como forma de reação a esse estado de coisas. Si-

tuando o primeiro como um movimento deslegitimador do sistema de justiça penal, neste caso, a 

Restorative Justice (Justiça Restaurativa), que foi introduzida no Brasil no ano de 200256 e obteve 

uma recepção favorável por parte de representantes do Poder Judiciário e Executivo, mas, sobretudo, 

do meio acadêmico57. O executivo inclusive firmou um acordo de cooperação técnica internacional, 

em 2005, com o Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD)58, intitulado “Projeto 

BRA/05/009 – Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”. 

 Subsequente ao juízo das generalidades da justiça restaurativa, como sistema dinâmico de 

práticas orientadas por uma série de valores, torna-se necessária a adoção de certa abordagem, de 

modo que será possível pormenorizar sua aplicação, seus entraves, desafios e consequências dentro 

de um determinado âmbito das teorias criminais.  

 Isto posto, faz-se necessário ter como base as teorias que preconizam a aplicação da justiça 

restaurativa nos conflitos gerados pela violência de gênero. Para a compreensão da relevância do tema 

é imprescindível traçar breves considerações sobre de sua conceituação e da evolução histórica do 

debate acerca da violência de gênero no campo da criminologia.  

 

 
55 RADELET, Michale L.; LACOCK, Traci L. Recent Developments do Executions Lower Homicide Rates? The 

views of Leading criminologists. In: The Journal of Criminal Law & Criminology, v. 99, n. 2, Northwestern Univer-

sity, School of Law, p. 489-508 2009. Disponível em: <https://deathpenaltyinfo.org/files/DeterrenceStudy2009.pdf>. 

Acesso em 12 de Janeiro de 2021. 
56 Resolução 2002/12 da ONU - Princípios Básicos para Utilização de Programas de Justiça Restaurativa em 

Matéria Criminal . Disponível em: <https://juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Mate-

rial_de_Apoio/Resolucao_ONU_2002.pdf>. Acesso em: 12 de Janeiro de 2021. 
57 SLAKMON, Catherine; MACHADO, Maíra Rocha; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Orgs.). Novas direções na 

governança da justiça e da segurança. Brasília: Ministério da Justiça, 2006. 
58 PINTO, Renato Sócrates Gomes (Orgs.) Justiça restaurativa é possível no Brasil? . Brasília: Ministério da Justiça e 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005. 
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3.3.1 Violência de Gênero e sua Conceituação 

 

 A expressão “violência de gênero” desponta na década de 90, a partir dos estudos de gênero, 

visto que, anteriormente utilizava-se o termo “violência contra a mulher”, de menor abrangência, 

posto que compreendia precisamente crimes do meio doméstico e familiar. Deste modo, este último 

passa a ser apenas uma espécie do primeiro, já que outros tipos de violência podem ser derivados das 

diversas relações de gênero59. 

 Contudo, quando analisado sob a ótica ocidental, provém da sua a principal forma de violência 

de gênero, que é aquela exercida contra a mulher. Dentro desse ponto de vista, a ordem patriarcal é 

observada como um fator preponderante na produção da violência de gênero, dado que está na base 

das representações de gênero que legitimam a desigualdade e dominação masculina internalizadas 

por homens e mulheres60. 

 Ademais, a violência de gênero explicita as relações de poder e de desigualdade entre os sexos, 

trazendo uma reflexão acerca de um cenário histórico de dominação e superioridade. Sua definição 

demonstra-se mais ampla, podendo abranger indivíduos além da esfera feminina, tais como, as 

crianças e adolescentes de ambos os sexos. Vindo a ocorrer porque no exercício do patriarcado, o 

homem pode determinar os comportamentos das outras categorias sociais, recebendo a tolerância da 

comunidade em punir os que desrespeitam suas imposições, haja vista que a ideologia de gênero e os 

padrões impostos pela sociedade são insuficientes para garantir a obediência dos subordinados, 

necessitando assim da violência61.  

 Destarte, verifica-se a existência de mecanismos de legitimação de condutas violentas não 

tipificadas, tidas como normais, que passam como corriqueiras e socialmente aceitas cuja causa, 

inclusive, é atribuída à determinada postura ou atitude tida pela mulher62. Toma-se a evidência disso 

as expressões como: "mulher gosta de apanhar", ou a concepção de que certos comportamentos ou 

maneiras de vestir femininos justificam o assédio e o estupro63. 

 Mesmo sendo definido como crime e de grave violação de direitos, a violência segue 

vitimizando milhares de mulheres. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou dados do 

Judiciário que demonstraram que no ano de 2017 tramitaram mais de um milhão de processos 

 
59 ARAÚJO, Maria de Fátima. Gênero e violência contra a mulher: o perigoso jogo de poder e dominação. In: 

Revista Electrónica Internacional de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, São Paulo. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000300012>. Acesso em 12 de Janeiro 

de 2021. 
60 Ibidem. 
61 SAFFIOTI, H.I.B.E. Violência contra a mulher e violência doméstica. In: BRUSCHINI, C.; UMBEHAU, S. 

(Orgs.). Gênero, democracia e sociedade brasileira. São Paulo: Fundação Carlos, 2002.  
62 SILVA, Lilian Ponchio. Sistema Penal: Campo Eficaz para a proteção das mulheres? In: Sistema Penal e Gênero. 

Tópicos para a emancipação feminina. São Paulo: Editora Cultura Acadêmica, 2011. p. 16. 
63 Ibidem, p. 13. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000300012
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referentes à violência doméstica contra mulher, do qual, cerca de 13 mil foram casos que advém do 

feminicídio64. 

 No mesmo norte de ideias, em informações retiradas do banco de dados do Cadastro de 

Violência Doméstica da ENASP (Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública) ocorreram 

1.092.812 (um milhão, novecentos e noventa e dois, trezentos e doze) casos de violência doméstica 

em todo o território brasileiro até o ano de 201865. 

 Sob o aspecto dito e como já foi esclarecido, implica a necessidade de tutela dessas urgências 

da categoria feminina, historicamente desprivilegiada e reduzida a espaços domésticos e a papéis 

passivos, tutela essa que não pode ser exercida pelo poder punitivo. Sendo ainda, urgente e 

fundamental, o empoderamento da mulher e a desconstrução do título de vítima a ela imposto.  

 Sendo assim, a Justiça Restaurativa, consoante a que é necessária seguir, visto que, se insere 

nessa perspectiva, propondo, com base no encontro das partes e no diálogo, a participação efetiva da 

mulher na elucidação e cuidado dos próprios conflitos.  

 

3.3.2  O Movimento Feminista e o Papel da Mulher nos Estudos Criminológicos 

  

 Neste momento do trabalho, o movimento feminista tem convergência aos pensamentos 

criminológicos, como reflexo do exposto, torna-se de suma importância apontar a maior relevância à 

segunda onda feminista que emerge nas décadas 60 e 70, pois é voltada para as diferenças biológicas 

e culturais entre homens e mulheres. Com isso, o movimento feminista desenvolveu o conceito de 

gênero, tornando-se este um dos principais objetos centrais de debates66.  

 Assim, o movimento feminista surge no contexto das ideias iluministas e transformadoras da 

Revolução Francesa e Americana reivindicando, em um primeiro momento, por direitos sociais e 

políticos. Fazendo com que o o movimento mobilizasse mulheres de muitos países da Europa, dos 

Estados Unidos e, posteriormente, alguns países da América Latina, chegando ao Brasil67.  

 Acontece que, com o passar dos anos, o intuito do feminismo não permaneceu inerte, de modo 

contrário, suas reivindicações foram se alterando a cada conquista e a cada nova demanda, razão pela 

qual é visto por diversas facetas.  

 
64 Conselho Nacional de Justiça: Justiça Restaurativa é aplicada aos casos de violência doméstica. Disponível 

<https://www.cnj.jus.br/justica-restaurativa-e-aplicada-em-casos-de-violencia-domestica/>. Acesso em 12 de janeiro de 

2021.  
65 Conselho Nacional do Ministério Público: Informações extraídas do banco de dados do Cadastro Nacional de 

Violência Doméstica até 05/04/2018. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/violencia-domestica?la-

yout=edit&id=11138>. Acesso em 20 de Janeiro de 2021.  
66 BUENO, MGRC. Feminismo e direito penal; 2011. [Mestrado em Direito Penal]. Universidade de São Paulo. p. 13-

14. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-14052012-161411/publico/Mariana_Guima-

raes_Rocha_da_Cunha_Bueno_ME.pdf>. Acesso em 20 de Janeiro de 2021.  
67 COSTA, Ana Alice Alcantra. O movimento feminista no Brasil: dinâmicas de uma intervenção política. Nite-

rói,v.5, n 2, sem. 2005, p. 01-02. 
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 Nas palavras de Ana Alice Alcantra Costa, “no movimento feminista a dialética viaja na 

velocidade da luz”68.  Trazendo, a partir daí, o termo gênero como o objeto central dos debates 

feministas nos mais variados ramos do saber. Já na área jurídica, a repercussão das teorias do 

feminismo se deu no estudo da violência contra a mulher, especialmente naquela manifestada no 

ambiente familiar69. 

 Deste modo, o movimento feminista distingue-se por partir em defesa dos interesses de 

gêneros, por meio de questionamentos dos sistemas culturais e políticos que foram construídos a 

partir de pilares patriarcais e hierárquicos70. Assim, as mulheres que eram líderes dos movimentos, 

criticavam seu tratamento diferenciado perante a lei e impugnavam os moldes utilizados para sua 

exclusão social e política, entretanto, aceitavam a diferença sexual, apesar de serem contrárias a 

discriminação social injustificada71.  

 A crítica e luta feminista discorda do entendimento presente nas relações de sexo e gênero 

diante do papel da posição subordinada que as mulheres desempenham na sociedade72. Refletindo, 

assim, a igualdade de gênero no empoderamento das mulheres e na procura de sua maior atuação na 

sociedade, desconstruindo paradigmas que rotulavam a participação, o comportamento e a liberdade 

do popularmente dito “sexo frágil”. Com isso, almeja o equilíbrio das relações, a equidade de direitos, 

oportunidades e de deveres entre os gêneros.  

 Conforme dito, a desigualdade de gênero está proporcionalmente ligada à violência perpetrada 

contra as mulheres. Contudo, nota-se um descompasso com o sistema penal, em que ocorre a 

desvalorização e a inviabilidade destes delitos, em especial os ocorridos na esfera doméstica, diante 

do fato de muitas das vezes serem desconsiderados, estando restritos apenas às relações privadas, 

como ressalta o dito popular ao qual “briga de marido e mulher ninguém se mete a colher”73. 

 Dessa forma, o reconhecimento efetivo da violência doméstica como um enfrentamento social 

se deu por meio os movimentos feministas, em um contexto de consideráveis modificações, entre as 

quais se destacam a reestruturação da família no lar e do elo familiar, dada à incorporação da mulher 

no mercado de trabalho. Essas alterações, iniciadas a partir metade do século XX, fizeram com que 

 
68 Ibidem, p. 02. 
69 PIMENTEL, Elaine. Criminologia e feminismo: um casamento necessário. In: VI Congresso Português de 

Sociologia. Mundos Sociais: Saberes e Práticas, Lisboa, 2008. p. 8. Disponível em: <http://www.su-

sepe.rs.gov.br/upload/1367011744_Criminologia%20e%20feminismo%20um%20casamento%20necessário.pdf>. 

Acesso em 20 de Janeiro de 2021.  
70 ÁLVAREZ, Sonia. Engendering democracy in Brasil: women’s moviments in transitión politics. Pinceton: Prince-

ton University Press. 1990, p. 23. 
71 MOLYNEUX, Maxine. Movimientos de mujeres en América Latina. Un estudio teórico comparado. Madrid: 

Catedra: Universidad de Valencia, 2003, p. 79. 
72 BANDEIRA, Lourdes. A contribuição da crítica feminista à ciência. Copyright In: Revista Estudos Feministas. 

Florianópolis, 2008, p. 04. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/ref/v16n1/a20v16n1.pdf> Acesso em 20 de Janeiro 

de 2021.  
73 BLAY, Eva Alterman. Assassinato de mulheres e direitos humanos. Editora 34, 2008, p. 44. 
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os meios e condutas que historicamente eram consideradas como privadas se transformassem em 

debate público74. 

 Destarte, as feministas contemplaram-se com os grandes números de agressão contra o gênero 

feminino, o que culminou em uma procura para o reconhecimento de que tal violência violaria os 

direitos humanos. Por conseguinte, passaram a fazer pressões para que as autoridades governamentais 

observassem tal delito como um grave problema social e fossem em busca de medidas efetivas no 

combate a esta violência75. 

 Neste norte de ideias, de acordo com as palavras de Catiuce Ribas Barin, a violência doméstica 

culminou por ser observada como um problema social, econômico, cultural e também jurídico e 

criminológico, digno de intervenção estatal. Não mais um problema privado, mas de toda a 

sociedade76.  

 Sobre a necessidade dos movimentos feministas para a tutela dos direitos das mulheres,  

Amanda Braga de Melo Fadigas defende que, o movimento feminista tem evoluído gradualmente 

neste aspecto, trilhando uma história significativa que incentiva o poder público a reestruturar seus 

órgãos, tornando viável políticas públicas, medidas legislativas e julgamentos célebres dos processos 

que garantam os direitos humanos fundamentais das mulheres no Brasil77. 

 Por fim, a luta feminista acarreta uma busca pela igualdade entre os gêneros, bem como pela 

redução da violência contra as mulheres, através de meios legais e governamentais buscados pelo 

movimento em prol da mulher. No entanto, foram alcançadas evoluções nas medidas legislativas que 

ocorreram a passos lentos, entretanto, seus resultados ainda não condizem com o objetivo central do 

feminismo, motivo pelo qual a luta ainda persiste.  

 

3.3.3 Criminologia Crítica, Criminologia Feminista e suas Perspectivas Teóricas 

 

 A evolução da criminologia crítica e da criminologia feminista, se relacionaram com a 

afirmação de ambas como correntes político-criminais, contudo, gerou-se o acirramento de suas 

divergências teóricas, sobretudo quando analisado sob a perspectiva das tensões acerca da violência 

contra a mulher.  

 Quando estudada a criminologia crítica, é notório que proporcionou uma virada no conceito 

do saber criminológico tradicional, tendo em vista que deslocou o foco de seu estudo etiológico do 

 
74 BARIN, Catiuce Ribas. Violência doméstica contra a mulher: Programas de intervenção com agressores e sua 

eficácia como resposta penal. Catiuce Rubas Barin. Curitiba: Juruá, 2016, p. 32. 
75 FADIGAS, Amanda Braga de Melo. Violência contra a mulher: a importância do exercício de cidadania no 

combate ao crime silencioso. . Revista Ártemis, n. 4, 2006, p. 04. 
76 BARIN, Catiuce Ribas. Violência doméstica contra a mulher: Programas de intervenção com agressores e sua 

eficácia como resposta penal. Catiuce Rubas Barin. Curitiba: Juruá, 2016, p. 34. 
77 FADIGAS, Amanda Braga de Melo. Violência contra a mulher: a importância do exercício de cidadania no 

combate ao crime silencioso. . Revista Ártemis, n. 4, 2006, p. 10. 
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"delinquente" e do fenômeno delitivo para os processos de criminalização realizados dentro e fora da 

saber institucional e para a esfera punitiva, responsável pela seleção de condutas e indivíduos puníveis 

e pela reprodução de uma estrutura vertical de sociedade78.  

 Deste modo, a análise da criminologia analítica criada da perspectiva do paradigma etiológico 

se definiu pela limitação dos conflitos a uma esfera particular e pelo enfoque na identificação das 

características de cada indivíduo, em especial psicológicas, que constituiriam as identidades do 

criminoso e da vítima. Neste norte, a criminologia crítica e criminologia feminista convergem naquilo 

que poderia ser denominado como pauta negativa79. 

 Ademais, a teoria do labeling approach, se faz condição teórica indispensável para o 

surgimento da criminologia crítica, foi consolidada pela ótica desconstrutora da essencialização do 

criminoso em sua representação mais clara, qual seja, aquela produzida pela figura pictórica 

lombrosiana do “homem delinquente”80. Sendo o rotulacionismo o modelo que firma a crítica à 

essencialização porque importantes antecedentes teóricos já haviam apontado problemas 

epistemológicos e metodológicos na fundamentação do estudo do crime na ideia de criminalidade, 

ou seja, na compreensão do delito como um atributo natural ou uma qualidade inerente de 

determinadas pessoas.  

 De acordo com o pensamento de Rusche e Kirchheimer, é possível garantir que o crime como 

tal não subsiste; existem apenas sistemas de criminalização claros e práticas criminalizadoras 

específicas, nesse viés, quando a analisada a criminologia crítica, percebe-se que a lei penal cria o 

criminoso, o crime e a pena, e não o contrário. De modo a inexistir atos ou sujeitos criminosos em si 

(crime natural), sendo a sanção uma não consequência orgânica do delito (pena natural); existindo, 

em verdade, processos de criminalização e formas concretas de punir. O desfecho imediato da tese é 

o da desconstrução da base científica que ampara e instrumentaliza a essencialização do crime, do 

criminoso e da pena criminal: a criminologia positivista81.  

 Assim, alterados os princípios e os pressupostos das categorias centrais de investigação 

(crime, criminoso e pena), os estudos em ciências criminais cessa os limites da análise fragmentada 

nos envolvidos no conflito e amplia seu horizonte à exploração dos delitos que atingem toda a 

coletividade.  

 
78 CAMPOS, C.H; CARVALHO, S. Tensões atuais entre a criminologia feminista e a criminologia crítica: a 

experiência brasileira. p. 152. Disponível em: <https://assets-compromissoeatitude-ipg.sfo2.digitaloceanspa-

ces.com/2014/02/1_8_tensoes-atuais.pdf > Acesso em 01 de Fevereiro de 2021.  
79 CARVALHO, Salo de. Criminologia crítica: dimensões, significados e perspectivas atuais. Revista brasileira de 

ciências criminais. n. 104. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 286 – 292.  
80 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal. 

Editora Revan, 2002, p. 53.  
81 RUSCHE, George & KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social. Rio de Janeiro. Freitas Bastos Editora, 

1999, p. 18. 

https://assets-compromissoeatitude-ipg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2014/02/1_8_tensoes-atuais.pdf
https://assets-compromissoeatitude-ipg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2014/02/1_8_tensoes-atuais.pdf
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 Desse modo, é possível, como por exemplo em análise ao defendido por Anthony Giddens, 

estabelecer a diferenciação entre os estudos que envolvem a pessoa do criminoso 

(microcriminologia), que vai em encontro de sua ressocialização, bem como os estudos que se 

debruçam sobre sistemas sociais em grande escala, como o sistema político ou a ordem econômica 

(macrossociológicos) para compreender o salto qualitativo produzido pela crítica nas ciências 

criminais82. 

 Logo, se e a criminologia crítica produziu parâmetros para criar a problemática acerca da 

essencialização do autor da conduta desviante, como já supracitado, as criminologias feministas, 

diante desta acumulação antipositivista, irão denunciar as teorias causais relativas à criminalidade 

feminina e à vitimização da mulher. Já quando analisado sob o prisma do feminismo, parte da 

presunção de que a subordinação das mulheres nas sociedades contemporâneas advém da 

naturalização de estruturas sociais e de processos institucionais edificados na exclusão e na violência 

e não apenas pela diferença83.  

 Neste ínterim, entende-se que a contribuição do feminismo é inegavelmente e efetivamente o 

que permite avançar na crítica à essencialização dos autores, autoras e vítimas de crimes e, por 

consequência, o que consolida uma visão criminológico feminista que incorpora, em seu estudo e 

discurso, o reconhecimento dos mecanismos de inferiorização das mulheres nas sociedades 

modernas, mecanismos esses, que são desencadeados por processos marcados não somente pelo viés 

político-econômico do capitalismo, mas, especialmente, pelos âmbitos socioculturais do sexismo84. 

 Assim sendo, a criminologia feminista, por sua vez, trouxe à luz o androcentrismo, inerente 

ao direito penal, e a violência contra a mulher, reproduzida a partir da interpretação e aplicação do 

direito pelo próprio controle punitivo. Para a concepção feminista, tal violência manifesta-se de duas 

maneiras: primeiramente, subestimando e ignorando a violência de gênero, sobretudo aquela ocorrida 

dentro do âmbito familiar; e, secundariamente, no agravamento dos modos de execução da pena em 

decorrência do gênero, quando as autoras de delitos são mulheres85. 

 Torna-se indispensável destacar aqui, as ponderações do conteúdo normativo penal aduzidas 

por Elena Larrauri:  

 
82 GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª ed. - Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 83. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3114970/mod_resource/content/1/Anthony_Giddens_Sociologia.pdf>. 

Acesso em 03 de Fevereiro de 2021. 
83 Fougeyrollas-Schwebel, Dominique. “Le féminisme des années 1970”, in Christine Fau- ré, (Ed.). Encyclopédie 

politique et historique des femmes, Paris, 1997, p. 147. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/262595732_Dicionario_critico_do_feminismo>. Acesso em 01 de Fevereiro 

de 2021. 
84 CAMPOS, Carmen Hein. Criminologia Feminista: teoria feminista e crítica às criminologias. 2ª ed.  Rio de 

Janeiro: Lumen Juris. 2020, p. 160 - 165. 
85 CAMPOS, C.H; CARVALHO, S. Tensões atuais entre a criminologia feminista e a criminologia crítica: a 

experiência brasileira. p. 152. Disponível em: <https://assets-compromissoeatitude-ipg.sfo2.digitaloceanspa-

ces.com/2014/02/1_8_tensoes-atuais.pdf > Acesso em 03 de Fevereiro de 2021.  
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A interpretação de tais normas realiza-se segundo contextos e requisitos que 

discriminam a mulher, corroborando para construção de uma imagem do feminino 

pelo direito penal que reforça os estereótipos predispostos na sociedade e canaliza e 

regula comportamentos das mulheres de forma indireta86.  

 

 Desse modo, a criminologia feminista proporciona uma abertura conceitual, desconstruindo 

o tradicional pensamento patriarcal, ao ilustrar que a não há segurança e a violência se perpetua desde 

o âmbito privado, a entender, no ambiente doméstico e familiar87. Destarte, ao adentrar a esfera 

criminológica, o feminismo aduz que as categorias de patriarcalismo ao lado do capitalismo, as 

relações de gênero ao lado da luta de classes e as formas de dominação masculinas sobre a mulher ao 

lado da dominação classista88.  

 Além do mais, no que tange a violência doméstica e familiar, defende Elena Larrauri, ter ido 

ultrapassada a ótica defendida por algumas correntes feministas, de que o homem agride em função 

de características patológicas. Diante disso, deriva que a violência contra a mulher não pode ser 

analisada de forma isolada, ou seja, fora de um contexto social e cultural: 

 

Com base em observações empíricas, é constatada que a violência exercida pelo 

homem contra a mulher na esfera doméstica é instrumental – isto é, meio de obtenção 

de uma prestação à qual este considera ter direito na dinâmica familiar – e não 

irracional ou simbólica89. 

 

 É perante a essa contingente necessidade de defrontar os índices de violência contra a mulher, 

e na contramão da crise de legitimidade do sistema penal, que a criminologia feminista vai buscar a 

legitimação desta sistemática. Sendo, a postura criminológica feminista, o que se insere ao mesmo 

tempo no contexto das demandas dos movimentos sociais que lutam a favor do enfrentamento da 

violência doméstica e do assédio sexual90. 

 Ante o exposto, encontra-se de um lado a criminologia crítica procurando a superação do 

punitivisimo, porém considerando a violência contra a mulher dentro de um sistema geral de 

violências, sem levar em conta as particularidades do contexto cultural do patriarcalismo e não 

 
86 LARRAURI, Elena. Genero y Derecho Penal, 2001. p. 1-2. Disponível em: <http://afduam.es/wp-con-

tent/uploads/pdf/13/desigualdades-sonoras-elena-larrauri.pdf> Acesso em 03 de Fevereiro de 2021. 
87 CAMPOS, C.H; CARVALHO, S. Tensões atuais entre a criminologia feminista e a criminologia crítica: a 

experiência brasileira. p. 153. 
88 SILVA, Lilian Ponchio e. Sistema Penal: Campo Eficaz para a proeção das mulheres? In: Sistema Penal e 

Gênero. Tópicos para a emancipação feminina. São Paulo: Editora Cultura Acadêmica, 2011. p. 21. 
89 LARRAURI, Elena. Criminología Crítica y Violencia de Género, Madrid: Editorial Trotta, 2007, p. 17. Disponível 

em: <http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Criminologia_critica_y_la_violencia_de_genero.pdf>. Acesso em 03 

de Fevereiro de 2021.  
90 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Criminologia e feminismo: da mulher como vítima à mulher como sujeito 

de construção da cidadania. In: Revista Seqüência n°35, Curso de Pós Graduação em Direito – UFSC, Florianópolis, 

1997. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15645>. Acesso em 03 de Fevereiro 

de 2021. 
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analisando que as motivações da violência de gênero são distintas dos fatores explicativos dos demais 

crimes violentos91.  

 A criminologia feminista, em contraponto, aponta para a lacuna da criminologia crítica nas 

investigações em relação ao sexismo do sistema de gênero contra os agressores e a medida efetiva 

para seu enfrentamento, sem proceder ao necessário exercício de despir-se da cultura punitiva e de 

buscar sua superação.  

 As duas perspectivas, entanto, nos colocam perante a um antagonismo: de um lado, defende-

se a idéia de um direito penal mínimo, através de processos de descriminalização, despenalização, 

descarcerização e informalização da justiça penal, contudo, por outro lado, pergunta- se o que o 

Estado pode fazer, por meio do processo penal, para proteção da mulher que sofre violência 

cotidiana92. 

 Assim, não é cabível exigir desse direito, como defende Baratta “desigual por exelência”93 

solucione o impasse da violência de gênero, do qual a complexidade e profundidade não são 

compatíveis com um sistema que se atem à superficialidade da penalização94. Tendo em vista seu 

recurso excessivo ao sistema penal, a exemplo da criminalização de novas condutas sexuais, que 

poderia apresentar sérios riscos para a construção da cidadania feminina95. 

 Por fim, até em que momento é uma evolução para as lutas feministas a reprodução da 

representação social da mulher como vítima, incessantemente merecedora de proteção masculina, 

seja do homem ou do Estado, ou, em outras termos, de que serve ser vítima nos braços violentos do 

homem para cair nos braços do Estado, institucionalizado no sistema penal, se nesta corrida do 

controle social informal ao controle formal, as mulheres reencontram a mesma resposta 

discriminatória em outra linguagem. 

 

4 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES E SEU TRATAMENTO NA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

 
91 LARRAURI, Elena. Criminología Crítica y Violencia de Género, Madrid: Editorial Trotta, 2007, p. 20. Disponível 

em: <http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Criminologia_critica_y_la_violencia_de_genero.pdf>. Acesso em 03 

de Fevereiro de 2021.  
92 COLOMBAROLI, Ana Carolina de Morais. Criminologia Crítica e pensamento feminista: convergências, 

divergências e possibilidades de interpenetração. In: Revista Jurídica da Libertas Faculdades Integradas, no 1, ano 3, 

São Sebastião do Paraíso, 2013, p. 03. 
93 BARATTA Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito 

penal. 3a ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2002, p. 162. 
94 COLOMBAROLI, Ana Carolina de Morais. Criminologia Crítica e pensamento feminista: convergências, 

divergências e possibilidades de interpenetração. In: Revista Jurídica da Libertas Faculdades Integradas, no 1, ano 3, 

São Sebastião do Paraíso, 2013, p. 13. 
95 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no tratamento da 

violência sexual contra a mulher. Revista Brasileira de Ciências Criminais. v.12 n.48. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 115. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/viewFile/15185/13811> 

Acesso em 03 de Fevereiro de 2021.  
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 Iniciaremos esse capítulo, traçando historicamente a evolução das leis de proteção a mulher, 

da implantação das primeiras sanções até os dias atuais. No lapso entre 1946 a 1988, não se verificou 

grandes mudanças na esfera legislativa, ao contraponto do final dos anos 60 e inicio da década de 70, 

há um fortalecimento do movimento feminista e, por consequência, das reivindicações de igualdade 

de gênero e de maior proteção dos direitos das mulheres, como exposto no capítulo anterior. Desse 

modo, ressaltou-se a necessidade de resguardar os direitos de todos os indivíduos, contemplando a 

dignidade e a igualdade entre as pessoas, tomando o campo formal e material96. 

 Logo, o cenário caminha para uma importante modificação, a implementação da Constituição 

Federal de 1988 que adotou princípios fundamentais com a finalidade de afastar a discriminação entre 

as pessoas. Sobretudo, assegurou a igualdade entre homens e mulheres, conforme preleciona o art. 

5º, inciso I, da Carta Magna. Por mais, desvencilhou-se do pátrio poder adotando ideias de poder 

familiar, como a equiparação dos direitos e deveres dos integrantes da sociedade conjugal (art. 226, 

§5º, da CF), bem como a coibição da violência no âmbito familiar (art. 226, §8º, da CF)97. 

 Entretanto, a tipificação do crime de violência doméstica no Código Penal só ocorreu com a 

promulgação da Lei no 10.886/04, que advém de reivindicações do movimento feminista que buscou 

dar maior visibilidade aos casos, bem como reprimir a prática delitiva. Apesar da medida penal, os 

crimes de violência contra a mulher não foram resolvidos, uma vez que o Brasil permaneceu sendo 

omisso e tolerante à violência contra a mulher.  

 Um caso emblemático mudaria a historia da violência de gênero no Brasil, foi o caso da 

farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes que ficou paraplégica e sofreu duas tentativas 

de homicídio pelo seu marido, tendo que esperar por 19 (dezenove) anos pela condenação do mesmo. 

Diante disso, a ofendida procurou ajuda aos órgãos internacionais, motivo pelo qual o país foi 

condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA a adotar políticas públicas de 

prevenção e repressão da violência doméstica contra a mulher98.  

 Perante a condenação, por medida do Poder Executivo, foi desenvolvida e promulgada a Lei 

número 11.340/06, conhecida habitualmente como Lei Maria da Penha. O instituto legal trouxe uma 

maior visibilidade às questões de violência doméstica, pois previu mecanismos para coibir a violência 

familiar, bem como para garantir a integridade física, psíquica, moral e patrimonial das ofendidas 

através de políticas públicas, de rede de tratamento e de delegacias especializadas, popularmente 

conhecida como DEAM. 

 
96 FADIGAS, Amanda Braga de Melo. Violência contra a mulher: a importância do exercício de cidadania no 

combate ao crime silencioso. Revista Ártemis, n. 4, 2006. p, 03. 
97 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal.  
98 BARIN, Catiuce Ribas. Violência doméstica contra a mulher: Programas de intervenção com agressores e sua 

eficácia como resposta penal. Catiuce Rubas Barin. Curitiba: Juruá, 2016, p. 37. 
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 Entre outras medidas implementadas pela Lei 11.340/2006 estão: a previsão de incompetência 

do Juizado Especial Criminal para julgar os casos de violência doméstica99, a criação de medidas 

protetivas de urgência100 e a possibilidade de prisão em flagrante101 e preventiva

 

do autor da prática 

delitiva. 

 Na visão de Maria Berenice Dias, tendo em vista a grande importância da Lei Maria da Penha, 

a mesma seria essencial para repudiar a tolerância estatal e o tratamento discriminatório concernente 

à violência contra a mulher. Sendo, a Lei Maria da Penha constituinte de uma conquista histórica na 

afirmação dos direitos humanos das mulheres, tornando sua plena implementação como imperativo 

de justiça e respeito aos direitos das vítimas desta grave violação e ameaça o destino e rouba a vida 

de tantas mulheres brasileiras102.  

 Contudo, a lei supramencionada apesar de ter sido um grande avanço para a proteção das 

mulheres não foi ainda eficiente para reduzir de forma suficiente os índices de homicídios cometidos 

contra a mulher. Por tal motivo, no ano de 2015, criou-se a lei número 13.104/2015 que incluiu o 

feminicídio

 

como uma modalidade de homicídio qualificado 103 , entrando no rol dos crimes 

hediondos, com intuito de punir mais severamente os homens que incidissem na conduta delitiva.  

 Como forma de inovação legislativa, a publicação da Lei 13.641/18104 gerou novas mudanças. 

A norma alterou dispositivos da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) e tipificou o crime de 

descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em razão de violência contra mulheres. 

Outrossim, regulamentou também a possibilidade do deferimento de tais medidas pelo juízo de 

competência cível, resguardando assim o princípio constitucional de celeridade processual.  

 Outra sanção ocorreu no dia 25 de setembro de 2018, a que se trata da Lei 13.718/18105 que 

tornou crime a importunação sexual e divulgação de vídeos de sexo ou nudez, isso porque não havia 

 
99 Art. 14, da Lei 11.340/06: “Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça 

Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e 

pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher”.  
100 Arts. 18 a 24 da Lei 11.349/06: As medidas protetivas são mecanismo de proteção às mulheres que sofrem violência 

doméstica dentro do âmbito familiar. 
101 Art. 20, da Lei 11.340/06: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão 

preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação 

da autoridade policial”. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a 

falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 
102 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 3a Ed. São Paulo. Editora dos Tribunais, 2012, p. 42.  
103 Art. 121, inciso IV, do Código Penal: “Matar alguém: VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino 

(Incluído pela Lei no 13.104, de 2015)”.  
104 BRASIL. Lei nº 13.641/18: Tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13641.htm>. Acesso em 15 de fevereiro de 2021. 
105 Lei nº 13.718/18: tipifica os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, torna pública 

incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável, 

estabelece causas de aumento de pena para esses crimes e define como causas de aumento de pena o estupro coletivo e 

o estupro corretivo. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13718.htm>. 

Acesso em 15 de Fevereiro de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13641.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13718.htm
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um meio termo entre a contravenção penal de “importunação ofensiva ao pudor”106  e o crime 

hediondo de estupro 107 , não havendo, portanto, solução jurídica capaz de responder de forma 

proporcional à gravidade do fato, como acontecia nos casos de assédio e investidas sexuais contra 

mulheres nos transportes públicos.  

 Ademais, é imprescindível citar o 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, executado 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), do qual foram explanados dados referentes ao 

ano de 2018 e realizados analises comparativas de estatísticas com o ano anterior. Assim, sobre o 

crime de feminicídio, houve 4.539 homicídios de mulheres, representando um aumento de 6,1% em 

relação ao ano 2016. Já, quando analisado sob o prisma da violência doméstica, foram registrados 

221.238 casos de lesão corporal dolosa enquadrados na Lei 11.340/06 em 2017, o que significou 606 

casos por dia, mediante o estupro foram contabilizados 60.018, um aumento de 8,4% em relação ao 

ano anterior108.  

 Ainda com o intuito de imprimir maior rigor à proteção da mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, no ano de 2019 foi sancionada a Lei nº 13.827/2019, que autoriza a aplicação 

de medida protetiva de urgência pela autoridade policial ou judicial em algumas hipóteses, bem como, 

para determinar o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo CNJ. 

Assim, mediante a visão da proteção firmada pelo Brasil perante a comunidade internacional, é um 

grande avanço e permite maior segurança à mulher. Assim, deve ser verificado os seguintes 

requisitos: 

 

Em caso de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em 

situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor deverá 

ser imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. 

 

 Contudo, no período de vigência da Lei 13.979/2020, que estabelece medidas aplicáveis ao 

período da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, notou-se um crescimento 

exponencial nos casos de violência doméstica, diante do fator isolamento social, o que fez ser 

necessário a implementação de uma nova sanção, no caso a Lei nº 14.022/2020, que dispõe sobre 

medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra 

crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência durante o período da pandemia do Covid-

19. 

 
106 Art. 61, do Decreto Lei 3.688/41: “Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo 

ao pudor: Pena - multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis”. 
107 Art. 213, do Código Penal: “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 

praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos”.  
108 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 11o Edição. 

São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2018. Disponível em: 

<http://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/atlas-da-violencia-2018/>. Acesso em 15 de Fevereiro de 2021. 

http://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/atlas-da-violencia-2018/
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 Dados apontam que apenas no Estado de São Paulo houve um aumento de 44,9% da violência 

contra a mulher durante a pandemia. Já no Rio de Janeiro, esse número aumentou em 10%, tendência 

que tem se repetido nos demais Estados brasileiros, o que leva a entender como o ambiente familiar 

ainda é tão frágil quando de trata de seguridade da vitima de violência domestica. Como defende o 

MPSP: "a casa é o lugar mais perigoso para uma mulher", já que "a maioria dos atos de violência e 

feminicídios acontece justamente em casa"109. 

 Diante do exposto, nota-se o grande esforço legislativo para a proteção dos direitos das 

mulheres, até em medidas excepcionais como a pandemia do Covid-19, no entanto, apenas o diploma 

jurídico dotado de sanções não é capaz de modificar o cenário de violação de direitos, visto que, ainda 

permanecem altos os índices de violência doméstica. Sendo necessário, portanto, uma medida que 

busca de alternativas inclusivas ao direito penal, como a mediação e a Justiça Restaurativa, para o 

deslinde de conflitos calcados na influência da ideologia patriarcalista, isto é, na violência de gênero.  

 

4.1 JUSTIÇA RESTAURATIVA E OS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL 

 

 Não se pode deixar de analisar, a defesa da aplicação das práticas restaurativas como 

instrumento de solução de conflitos gerados por crimes contra a dignidade sexual, cometidos contra 

mulheres que são constantemente silenciadas, por serem cometidos no próprio âmbito familiar ou  

vivenciados perante estranhos. Logo, perpassa a crítica do sistema penal, estrutura incapaz de atuar 

nas profundas dimensões dos impactos do crime sobre a vítima e a comunidade e na busca de 

transformação de condutas condicionadas através de costumes de dominação patriarcal, tais como as 

motivadas pela cultura do estupro.  

 Tal incapacidade do sistema se faz presente não apenas na Justiça Criminal, mas no processo 

legislativo. De modo que, um crime como o de estupro analisado em todas suas vertentes, até no 

casos dos vulneráveis, causa transtornos diretamente para a vítima e não para a sociedade. Todavia, 

se legisla pensando na sociedade em uma dimensão abstrata, e não na vítima em sua dimensão 

concreta. De modo que a punição do agressor cause uma sensação comum de alívio e justo desfecho, 

mas para a vítima, que não recebe a atenção e tratamento necessários, o problema e os danos gerados 

por este permanecem.110 

 A autora Clare McGlyyn

 

incita a reflexão sobre da concepção de justiça para a vítima de 

estupro, pois defende que se deve repensar tal noção para além do encarceramento do agressor. A 

 
109 Ministério Público de São Paulo. Raio X do Feminicídio em São Paulo: é possível prevenir a morte. Disponível 

em <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Nucleo_de_Genero/Feminicidio>. Acesso em 15 de Fevereiro de 2021. 
110 GONÇALVES, Juliana Alice Fernandes; SOUZA, Ismael Francisco de. Gênero, justiça restaurativa e direito: um 

estudo sobre a violência sexual contra criança e adolescente In: XII Seminário Internacional de Demandas Sociais e 

Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea, Santa Cruz do Sul, 2015, p. 12. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Nucleo_de_Genero/Feminicidio
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autora assevera que as mulheres que sofrem estupro se sentem revitimizadas pelo sistema que as 

marginaliza e retira delas a oportunidade de ter voz. Ainda, denota que, na contrapartida das 

reivindicações feministas, é imprescindível uma mudança de perspectiva que encare os crimes de 

estupro não a partir da ótica punitiva, mas de um viés restaurador.111  

 Perante ao agressor, é necessário que este compreenda a complexidade de seu agir. Não sendo 

o melhor caminho o sistema tradicional criminal, por impossibilitar instigá-lo a essa reflexão sob tal 

esfera, mas sim, com uma medida que possa abarcar conjuntamente as situações de vítima e 

agressor.112 

 McGlyyn discorre sobre a ótica defendida por Susan Miller, apontando a obra After the Crime, 

e a distinção dos processos restaurativos supracitados em “therapeutic” e “diversionary 

programmes”. Os primeiros têm por finalidade ajudar o agressor após o cumprimento da pena na sua 

recuperação e de empoderar, auxiliar e curar as vítimas, não sendo idealizados para afetar o processo 

penal. Os segundos, por outro lado, são aqueles exteriores a processo e justiça criminais, nos quais o 

elemento restaurativo determina o desfecho do caso, geralmente alternativo à pena privativa de 

liberdade.113 

 Assim, a autora aponta os riscos dos “diversionary programmes”, indicando que estes não são 

os métodos mais adequados nos casos de estupro, uma vez que tais processos restaurativos podem 

expor as vítimas ao perigo da revitimização e ao comprometimento da sua segurança. Mcglynn, 

entretanto, atenta para o fato de que não é a dimensão do processo criminal que vai determinar a 

existência ou não de risco para a vítima, mas o cuidado e diligência com que o processo é realizado.114 

 Segundo autora citada, as práticas restaurativas não podem ser taxativamente divididas em 

duas categorias. Fazê-lo seria subestimar sua extensa variedade. Pois seria, em suas palavras:  

 

There are many post-conviction restorative schemes which do affect outcomes, such 

as sentencing or prison release; and there are programmes which operate entirely 

outside of the conventional criminal justice system. Partly due to this sheer diversity 

of restorative practices, it is difficult to make definitive claims about efficacy and 

victim satisfaction.115 

 

 
111 MCGLYNN, Clare. Feminism, Rape and the Search for Justice. In: Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 31, No. 

4, London, 2011, p. 825. Disponível em: <https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/31/4/825/1480153?redirec-

tedFrom=PDF>. Acesso em 20 de Fevereiro de 2021. 
112 GONÇALVES, Juliana Alice Fernandes; SOUZA, Ismael Francisco de. Gênero, justiça restaurativa e direito: um 

estudo sobre a violência sexual contra criança e adolescente In: XII Seminário Internacional de Demandas Sociais e 

Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea, Santa Cruz do Sul, 2015, p. 12. 
113 MILLER, 2011. In: MCGLYNN, 2011, p. 831.  
114 MCGLYNN, Clare. Feminism, Rape and the Search for Justice. In: Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 31, No. 

4, London, 2011, p. 831. 
115“ Há muitos programas pós-condenação que interferem no cumprimento da pena, a sentença ou a soltura, e há 

programas que se realizam totalmente fora do sistema de justiça criminal convencional. Em parte devido a essa 

diversidade de práticas restaurativas, é difícil fazer afirmações definitivas sobre eficácia e satisfação das vítimas.” 

(MCGLYNN, 2011. p. 833, tradução nossa). 

https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/31/4/825/1480153?redirectedFrom=PDF
https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/31/4/825/1480153?redirectedFrom=PDF
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 Desse modo, é possível que as práticas restaurativas realizem-se a qualquer tempo do 

processo, ou mesmo fora deste, desde que sejam observados seus princípios e a necessidade de cautela 

e atenção à situação das vítimas inclusas no procedimento. Se limitar somente a determinado 

momento do conflito, como acontece nos “therapeutic programmes” – não obstante tais programas 

terem resultados comprovados – seria privar a grande maioria das vítimas dos potenciais benefícios 

da justiça restaurativa.116 

 Outro projeto exemplo, é o Project Restore da Nova Zelândia, o qual também tem enfoque 

em crimes contra a dignidade sexual. Tal projeto emergiu da união de esforços por parte de vítimas 

que sobreviveram a abusos sexuais em consonância com organizações comunitárias – em destaque a 

algumas organizações que trabalham com as tribos maoris, pioneiros das práticas restaurativas – 

pesquisadores acadêmicos e outros órgãos de justiça restaurativa.117 

 Tal programa é tido como sui generis exatamente pelos papéis que cada um destes elementos 

desempenha em seu funcionamento. É dirigido pelas vítimas que superaram o abuso sexual, suas 

práticas e funções são baseadas nas pesquisas acadêmicas e é operacionalizado pelas agências 

comunitárias que possuem vasta experiência no trato de conflitos dessa natureza.118 

 Todos os casos são analisados pelo Restore Clinical Team, o qual é composto por membros 

qualificados e experientes. Os especialistas desempenham reuniões individuas com a vítima, 

membros de sua família e o agressor para, então, passar para um encontro frente a frente. Esse 

processo não possui um prazo específico, podendo demorar semanas, meses e até mesmo anos.119 

 Consoante os próprios idealizadores, o Project Restore almeja prover às vítimas uma 

experiência que produza um senso de justiça, apoiar os agressores na conscientização sobre os 

impactos do seu comportamento, além de simplificar o desenvolvimento de um plano de ação que 

pode abarcar reparação à vítima e programas terapêuticos para o ofensor.120 

 No que concerne à Justiça Restaurativa, apesar de ser aplicada em diversos países do mundo, 

é fundamental que exista uma adaptação de seus fundamentos antes de ser aplicados a uma sociedade 

com características próprias amoldadas, como a realidade brasileira. O sistema penal brasileiro é 

classista, ou seja, privilegia alguns em detrimento de outros, logo, a atuação estatal na manutenção 

da democracia e dos direitos fundamentais é de extrema importância.121 

 
116 MCGLYNN, Clare. Feminism, Rape and the Search for Justice. In: Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 31, No. 

4, London, 2011, p. 833. 
117 JÜLICH, Shirley; MCGREGOR, Kim; ANNAN, Jennifer; LANDON, Fiona; MCCARRISON Dorothy; MCPHIL-

LIPS Kathryn. Yes, there is another way! In: Canterbury Law Review, Vol 17, Christchurch, 2011. p. 222. Disponível 

em: <https://www.academia.edu/1129634/Yes_there_is_another_way>. Acesso em 21 de Fevereiro de 2021.  
118 JÜLICH; MCGREGOR; ANNAN; LANDON; MCCARRISON; MCPHILLIPS, 2011, p. 223. 
119 JÜLICH; MCGREGOR; ANNAN; LANDON; MCCARRISON; MCPHILLIPS, 2011, p . 224. 
120 JÜLICH; MCGREGOR; ANNAN; LANDON; MCCARRISON; MCPHILLIPS, 2011. p. 226. 
121 NOBRE, Maria Teresa; BARREIRA, César. Controle social e mediação de conflitos: as delegacias da mulher e a 

violência doméstica. In: Sociologias, no 20, Porto Alegre, 2008. Disponível em: 

 

https://www.academia.edu/1129634/Yes_there_is_another_way
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 Esse discurso punitivista é reproduzido também quando o assunto são crimes contra a 

dignidade sexual. Nesse sentido, de igual modo, abarcam políticas criminais mas carecem de políticas 

sociais. A exemplo disso, a Lei nº 12.015, conhecida como lei do estupro122, editada em 2009, 

aumentou penas, enrijeceu regimes de cumprimento e ampliou o rol de condutas penalizáveis sem, 

contudo, prever qualquer tipo de amparo à vítima. 

 Tais medidas legislativas, entretanto, não contribuíram para a diminuição dos índices dos 

crimes contra dignidade sexual. Recente pesquisa realizada pela 14ª edição do Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública no ano de 2020, revelam o aumento da violência sexual contra a mulher nos 

últimos anos e a queda das denúncias durante a pandemia de Covid-19.  

 Os dados apontaram para o registro de um estupro a cada 8 minutos, foram 66.123 boletins 

de ocorrência de estupro e estupro de vulnerável nas delegacias de polícia, sendo a maior parte das 

vítimas do sexo feminino (85,7%). Em 84,1% dos casos, o criminoso era conhecido da vítima, 

familiares ou pessoas de confiança. É imprescindível pontuar que 57,9% das vítimas tinham no 

máximo 13 anos, bem como, 70,5% dos casos foram registrados como estupro de vulnerável. Além 

disso, 18,7% das vítimas tinham entre 5 e 9 anos de idade, e 11,2% eram bebês de zero a 4 anos.123 

 Coloca-se, assim, em pauta uma dicotomia, de uma ótica, tem-se o ímpeto punitivo do Estado, 

que robustece seus mecanismos de controle e repressão com a edição de leis que almejam combater 

a violência sexual com a medida do encarceramento. De outra, índices alarmantes e crescentes de 

violência sexual, sobretudo contra mulheres e menores ao longo de décadas. 

 Por certo, quando observamos as iniciativas legislativas como o a Lei n. 12.845, que prevê 

atendimento obrigatório e integral às vítimas de crimes sexuais por parte do Sistema Único de Saúde 

e a humanização do atendimento e capacitação dos profissionais da rede124, percebemos que o Estado 

caminha para a superação da cultura legalista e punitiva. Contudo, ainda nos deparamos com Projetos 

de Leis patriarcais, como o PL 5.435/2020 o intitulado ‘'Bolsa Estupro’’125, que é estritamente fruto 

de conservadorismo e não de uma análise social e de saúde pública que é como dever-se-ia tratar os 

direitos da mulher, retirando o seu papel de vítima e ainda sua dignidade e liberdade sexual. Assim, 

 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222008000200007> Acesso em 21 de Fevereiro de 

2021.  
122 BRASIL. Lei n. 12.015 de 07 de agosto de 2009. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 

7 ago. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm>. Acesso em 

21 de Fevereiro de 2021. 
123 14ª Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Violência doméstica e sexual. 2020. Disponível em: 

<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf>. Acesso em 21 de 

Fevereiro de 2021. 
124 BRASIL. Lei n. 12.845 de 01 de agosto de 2013. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 7 

ago. 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12845.htm>. Acesso em 21 

de Fevereiro de 2021. 
125 BRASIL. Projeto de Lei n. 5.435 de 2020. Senado Federal, Brasília, DF. 2020. Disponível em: 

<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8911162&ts=1616615444408&disposition=inline>. Acesso 

em 21 de Fevereiro de 2021. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222008000200007
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a restauração das vítimas, entretanto, implica a o tratamento de fatores psicológicos, emocionais, 

sociais e econômicos, o que ainda não é abarcado no nosso ordenamento.126 

 Portanto, a justiça restaurativa, tem sido desígnio de diferentes e variadas experiências com 

casos de violência de gênero em todo mundo. Contudo, distintas entre esferas variadas, pois tem se 

adequado a contextos e ordenamentos diversos, mas em geral positivos. Todavia, diante da 

vociferação social por medidas protetivas e repressivas do poder punitivo em favor das mulheres 

vítimas de violência doméstica e sexual, há a possibilidade de utilizar os exemplos adotados no 

mundo, de modo que, molde as práticas restaurativas destes à realidade brasileira? 

 

4.1.1 A Resolução 2002/2012 da ONU e sua influência na 225/16 do CNJ 

 

 Acatando ao movimento internacional de reconhecimento e desenvolvimento de práticas 

restaurativas, o Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas, requisitou à 

Comissão de Prevenção do Crime de Justiça Criminal a formulação de padrões acerca da mediação e 

da justiça restaurativa.127 

 Caio Augusto Souza Lara defende, que diante disso, foi editada a Resolução 2002/12, na qual 

ficaram delimitados os princípios e as regras básicas para os programas de Justiça Restaurativa na 

seara criminal, norma esta que influenciou diversos países a adotarem a metodologia restaurativa ou 

aprimorarem os seus programas, inclusive o Brasil.  

 São explicitadas a seguir, as finalidades da supramencionada Resolução:  

 

1. Relaciona os princípios básicos acerca da utilização de programas de justiça 

restaurativa em matéria criminal, os quais estão incluso à presente resolução;  

2. Exorta os Estados Membros a se pautarem nos princípios basilares sobre a 

utilização de programas de justiça restaurativa para a elaboração e condução de seus 

programas de justiça restaurativa;  

3. Requisita ao Secretário-Geral que assegure a máxima difusão possível dos 

princípios básicos sobre a utilização de programas de justiça restaurativa em matéria 

criminal entre os Estados Membros, os institutos da rede do Programa das Nações 

Unidas na esfera de prevenção do delito e justiça criminal e outras organizações 

internacionais, regionais e não-governamentais;  

4. Estimula os Estados Membros que já tenham adotado práticas de justiça 

restaurativa a disponibilizar informações sobre seus programas aos países que 

estejam interessados nessas práticas;  

5. Encoraja também os Estados Membros a prestarem assistência mútua na produção 

e na aplicação de pesquisas, treinamento e outros programas, bem como nas 

 
126 NOBRE, Maria Teresa; BARREIRA, César. Controle social e mediação de conflitos: as delegacias da mulher e a 

violência doméstica. In: Sociologias, no 20, Porto Alegre, 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222008000200007> Acesso em 22 de Fevereiro de 

2021.  
127 LARA, Caio Augusto Souza. A Justiça Restaurativa como via de acesso à Justiça. Dissertação de Pós-Graduação. 

Belo Horizonte, 2013, p. 50. Disponível em < https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-9G8HQT/1/dis-

serta__o___caio_augusto_souza_lara.pdf >. Acesso em 02 de Março de 2021.  
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atividades para fomentar o debate e o intercâmbio de experiências relativas à justiça 

restaurativa;  
6. Estimula, ademais, os Estados Membros a considerar a possibilidade de prestar 

auxílio técnico, por meio de contribuições voluntárias, a países em desenvolvimento 

e a países com economia em transição que solicitem tal assistência, a fim de ajudá-

los a elaborar programas de justiça restaurativa.128  

 

 Outrossim, a Resolução delineia o conceito de Justiça Restaurativa:  

 

1. "Programa de justiça restaurativa" define qualquer programa que faça uso de 

processos restaurativos e objetive alcançar resultados restaurativos.  

2. "Processo restaurativo" tem acepção como todo processo em que a vítima e o 

infrator e, quando adequado, quaisquer outras pessoas ou membros da comunidade 

afetados por um crime, atuem conjuntamente e de forma ativa na resolução das 

questões que o conflito provoca, habitualmente com a ajuda de um facilitador. Entre 

os processos restaurativos estão inclusos a mediação, a conciliação, a celebração de 

conversas (conferencing) e reuniões para decidir a sanção (sentencing circles).  

3. "Resultado restaurativo" é aquele em que o acordo é oriundo de um processo 

restaurativo.129  
 

 Essa terminologia serviu como modelo para os países membros adaptarem a sua legislação ao 

método de justiça restaurativa, com intuito de expandir a referida via alternativa, tendo em vista sua 

força transformadora para a resolução das lides.130  

 A Resolução delimitou também as partes que participam e integram do modelo restaurativo: 

vítima, ofensor e comunidade, como também seus papeis na atuação. Ainda, ressaltou a importância 

dos facilitadores para o alcance do principal objetivo: restaurar os danos causados pelo delito e 

ressocializar o autor da ação criminal.  

 Sobre os programas restaurativos para os Estados Membros, a Resolução 2002/12 delimita 

alguns parâmetros para a implementação de legislação interna, como: a) procedimento, acerca do 

procedimento e das consequências do referido método; b) competência, delineando quais os casos 

devem ser encaminhados à prática restaurativa; c) gerenciamento e aplicabilidade dos programas; d) 

capacitação dos facilitadores.131  

 Desse modo, a Resolução 2002/12 confirma o entendimento da necessidade da Justiça 

Restaurativa para alguns delitos, bem como a sua importância no cenário mundial, com propósito de 

 
128 ONU. CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL. Resolução 2002/12. Tradução: Renato Sócrates Gomes Pinto. 

Disponível em 

<https://juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Resolucao_ONU_2002

.pdf >. Acesso em 02 de Março de 2021. 
129 ONU. CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL. Resolução 2002/12. Tradução: Renato Sócrates Gomes Pinto. 

Disponível em 

<https://juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Resolucao_ONU_2002

.pdf >. Acesso em 02 de Março de 2021. 
130 LARA, Caio Augusto Souza. A Justiça Restaurativa como via de acesso à Justiça. Dissertação de Pós-Graduação. 

Belo Horizonte, 2013, p. 51. Disponível em < https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-9G8HQT/1/dis-

serta__o___caio_augusto_souza_lara.pdf >. Acesso em 02 de Março de 2021.  
131 PERES, Igor Canale. GODOY, Paulo Henrique Silva. O desenvolvimento da justiça restaurativa. Bauru, 2015, p. 

08. 
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alcançar a efetivação da Justiça. Fazendo com que, a ONU desempenhasse um respeitável papel em 

implementar e incentivar a prática restaurativa em seus Estados Membros.  

 Assim surgiu a resolução 225/2016 do CNJ132, após recomendações da Organização das 

Nações Unidas (ONU) para que o conteúdo da Justiça Restaurativa fosse incorporado à legislação 

dos países através da resolução nº 2002/12, o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu a Resolução 

225 de 31 de maio de 2016, pretendendo que esse documento normativo seja um norte para aqueles 

que almejam aplicar a Justiça Restaurativa na esfera do Poder Judiciário. 

 A Resolução nº 225 dispõe a respeito da Política Nacional de Justiça Restaurativa no Poder 

Judiciário, abarcando diretrizes para a implementação e difusão da prática da Justiça Restaurativa nos 

Tribunais de Justiça do País. Contudo, as resoluções não possuem força de lei versando apenas de 

uma orientação, de um documento legal onde constam diretrizes para implementação e difusão da 

prática da Justiça Restaurativa nos Tribunais de Justiça do País.133 

 Assim, Ricardo Lewandowski discorre sobre a resolução: 

 

Versa sobre relevante momento normativo para o Poder Judiciário que, ao disseminar 

a aplicação coordenada e qualificada dos procedimentos restaurativos em todo o 

território nacional, assume significativa decisão para a mudança do presente 

panorama de nossa estrutura de Justiça criminal e infanto juvenil, para além de se 

consubstanciar como meio de concretização de princípios e direitos constitucionais, 

como a dignidade da pessoa humana, o alcance à Justiça e o exercício da cidadania, 

com vistas à pacificação social.134 

 

 Enfatiza-se que a Resolução do CNJ teve em consideração para sua elaboração questões de 

substancial importância e que nortearam todo o seu texto normativo, sobre isso, os autores da 

resolução discorrem: 

 

I. Orientações da ONU com intuito de implantação da Justiça Restaurativa nos 

estados membros, expressas nas Resoluções 1999/26, 2000/14 e 2002/12, que 

estabelecem seus princípios básicos; II. Concretização do Princípio do Acesso à 

Justiça previsto no art. 5º da CF/1988, com propósito de obter-se uma efetiva solução 

aos conflitos; III. A complexidade dos episódios do conflito e da violência; IV. 

Indispensabilidade de busca por um conceito uniforme de Justiça Restaurativa; V. 

Necessidade de aprimoramento do Poder Judiciário; VI. Viabilidade de homologação 

dos acordos de JR nos termos previstos pela Lei do Juizado Especial Criminal (Lei 

9.099/95).135 

 
132 BRASIL. Resolução nº 225 de maio de 2016. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2289>. Acesso 

em 02 de Março de 2021. 
133 MEZZALIRA, Ana Carolina, A justiça restaurativa e sua normatização no Brasil: a Resolução 225 do CNJ, 

2018. Disponível em:<https://jus.com.br/artigos/65804/a-justica-restaurativa-e-sua-normatizacao-no-brasil-a-resolucao-

225-do-cnj/1>. Acesso em: 02 de Março de 2021. 
134 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Aprovada resolução para difundir a justiça restaurativa no poder 

judiciário. Disponível em < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82457-aprovada-resolucao-para-difundir-a-justica-

restaurativa-no-poder-judiciario-2>. Acesso em 02 de novembro de 2021. 
135 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça Restaurativa: Horizontes a partir da Resolução CNJ 225. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/4d6370b2cd6b7ee42814ec39946f9b67.pdf>. 

Acesso em 02 de Março de 2021. 
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 Por fim, todos as partes envolvidas com o processo judicial estão autorizados a encaminhar 

situações de conflito para a prática restaurativa, inclusive o juízo, ainda que sem provocação de 

nenhuma das partes. Tal como, até mesmo a autoridade policial, ao se deparar com um termo 

circunstanciado ou inquérito policial que envolve uma situação conflitiva, poderá sugerir a JR para 

solução daquele enredo, o que corrobora o caráter extrajudicial do procedimento restaurativo. Sendo, 

a Resolução 225/16 do CNJ, essencial para o avanço das práticas restaurativas no Brasil uma vez que, 

incentiva a resolução dos conflitos por meios alternativos apoiando as demandas judiciais.136 

 

4.1.2 Inovações trazidas pela Lei Maria da Penha 

 

 Precursora de uma lei que mudaria o cenário nacional, Maria da Penha Maia Fernandes é uma 

mulher ícone da luta contra a violência doméstica, experienciou uma história de sofrimento não muito 

diferente de grande parte das mulheres do mundo. Biofarmacêutica, era casada com o professor 

universitário Marco Antonio Herredia Viveros, que tentou intentou contra sua vida duas vezes em 

1983. Na primeira tentativa, Maria levou um tiro nas costas enquanto dormia, deixando-a paraplégica; 

na segunda vez, que aconteceu apenas alguns meses depois, foi empurrada da cadeira de rodas para 

ser eletrocutada no chuveiro. Cecília Macdowell Santos descreve como se desenrolou o caso no 

judiciário brasileiro: 

 

No primeiro julgamento, ocorrido nove anos depois do crime, Marco Antonio foi 

condenado a uma pena de 15 anos de reclusão, reduzida a 10 anos por se tratar de réu 

primário. Em 1996, a decisão do júri foi anulada e o réu, sendo submetido a novo 

julgamento, foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão. Recorrendo da sentença 

diversas vezes e valendo-se, inclusive, de práticas de corrupção, o marido 

permaneceu em liberdade por dezenove anos, sendo preso em outubro de 2002, pouco 

antes de o crime prescrever. Pode-se afirmar que a conclusão do processo judicial e 

a prisão do réu só ocorreram graças às pressões da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), que recebera o caso em 1998.137 

 

 Diante de um cenário improvável distinto das demais mulheres vítimas diariamente de 

agressões no Brasil, Maria da Penha sobreviveu e lutou por mais de vinte anos pela condenação de 

seu agressor. Destarte, a justiça brasileira deixou o caso sem resolução por muitos anos e sem 

qualquer justificativa para a demora do julgamento. Assim, com o auxílio de ONGs, Maria da Penha 

 
136 TRENTIN, Taise Rabelo Dutra; TRENTIN, Sandro Seixa. Mediação Como um Meio Alternativo de Tratamento 

de Conflitos Prevista no Novo CPC. 2011. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-proces-

sual-civil/mediacao-como-um-meio-alternativo-de-tratamento-de-conflitos-prevista-no-novo-cpc-e-na-resolucao-125-

cnj/>. Acesso em 15 de Março de 2021. 
137 SANTOS, Cecília MacDowell. Da Delegacia da Mulher à Lei Maria da Penha: lutas feministas e políticas 

públicas sobre violência contra mulheres no Brasil. Oficina do Centro de Estudos Sociais, Coimbra, n. 301, março 

de 2008, p. 24. 
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conseguiu levar o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA), a qual, pela 

primeira vez, acatou uma denúncia de violência doméstica.138 

 Na decisão do processo da OEA, o Brasil foi condenado por negligência e omissão em relação 

à violência doméstica, obtendo a recomendação de criar uma legislação adequada a esse tipo de 

violência. Então, nasceu a Lei n. 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que recebeu esse 

nome em homenagem a uma das milhares vítimas desse crime. (Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, Relatório n. 54/01, Caso n. 12.051) 

 Em face do exposto, a Lei 11.340 de 2006 constituiu aplicação ao princípio da dignidade 

humana e à igualdade de gênero que, ainda que expostos na Constituição, necessitavam ser 

transpostos para um diploma legal específico e meticuloso, comunicando à sociedade o novo 

paradigma de não aceitação da violência doméstica. A lei reitera o artigo 226, parágrafo 8º, da 

Constituição, por meio de seu artigo 3, parágrafo 2º, através do qual é dever da família, do Estado e 

da sociedade elaborar condições necessárias para o real direito à vida digna e à convivência familiar 

da mulher.139 

 A projeção na lei do artigo 226 da Constituição o tornou perceptível, produzindo igualdade 

material entre homens e mulheres ao sugerir o enfrentamento da violência doméstica e reforçar: a 

proteção dos direitos fundamentais; a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos; 

e o propósito da legislação de contribuir para a igualdade nas relações de gênero no âmbito familiar.140 

 A Lei Maria da Penha cria um sistema jurídico autônomo e multifacetado, com regras e 

procedimentos específicos, que desvinculam a violência de gênero do campo exclusivamente penal, 

ampliando o amparo da mulher em situação de violência. Deste modo, destacadas foram as principais 

inovações instituídas pelo diploma legal.141 

 

4.1.3 A inaplicabilidade dos Juizados Especiais Criminais pela Lei 11.340/2006 

 

 A grande mudança advinda com a Lei n. 11.340/2006 foi o afastamento da Lei dos Juizados 

Especiais Criminais e, por conseguinte, a possibilidade de conciliação. Dessa forma, não existe mais 

 
138 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório Anual 2000. Relatório no 54/01, Caso 

12.01, Maria da Penha Fernandes. Brasil. 4 de abril de 2001. Disponível em: <https://cidh.oas.org/an-

nualrep/2000port/12051.htm>. Acessado em 15 de Março de 2021.  
139 ÁVILA, Thiago André Pierobom de. Lei Maria da Penha. Uma análise dos novos instrumentos de proteção às 

mulheres. Projeto BuscaLegis 2007. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13477-

13478-1-PB.pdf >. Acesso em 15 de março de 2021.  
140 CAMPOS, C. H.; CARVALHO, S.: Tensões atuais entre a criminologia feminista e a criminologia crítica: a 

experiência brasileira. In: CAMPOS, C. H. (Org.). Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva jurídico-

feminista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011. p. 143-172. 
141 STRECK, Luiz Lenio, Lei Maria da Penha no Contexto do Estado Constitucional: Desigualando a 

Desigualdade Histórica, s/d. Disponível em: <https://assets-compromissoeatitude-ipg.sfo2.digitaloceanspa-

ces.com/2014/02/1_5_desigualando-a-desigualdade.pdf >. Acesso em 15 de Março de 2021.  
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a possibilidade de conversa entre as partes142. Ao impor o processo penal tradicional na apuração dos 

casos de violência doméstica verifica- se que o regimento não leva em consideração em nenhum 

momento “a relação íntima que ocorre entre a vítima e o acusado, não considera a pretensão da vítima 

nem mesmo seus sentimentos e necessidades”.143 

  Além disso, importante não se deixar influenciar pelas mídias que, não apenas com relação a 

esse assunto, tendem a criar uma representação equivocada da realidade e com soluções também 

equivocadas, como a política punitiva. Isso acontece porque não existe uma discussão aprofundada 

dos problemas estruturais da sociedade, como, por exemplo, a origem da dominação e gênero e sua 

relação com a violência doméstica. Apenas se reproduz a sensação de que as atuais leis não combatem 

a criminalidade, demandando, assim, sempre por outras intervenções legislativas na busca pela 

solução do problema e, de preferência, leis mais “severas”.144  

 Observamos essa representação infiel da realidade ao avaliarmos o ímpeto das mulheres, 

apesar de que se venda a ideia de que a mulher quer a maior punição do agressor, assim como 

aconteceu no caso de Maria da Penha, a maioria das mulheres só querem o fim das agressões, e não 

necessariamente a prisão do agressor.  

 Nesse quesito reside a importância da conciliação, perante ela era possibilitado à mulher um 

momento para ser ouvida, bem como narrar os seus problemas, além de fazer parte do acordo 

realizado, que muitas vezes se restringia à separação entre as partes. Contudo, o sistema penal só 

empenha-se em encontrar culpados e impor-lhes penas, sem se interessar pela desejo da vítima, que 

é a principal interessada.145 

 A autora Marilia Montenegro, em seu livro intitulado “Lei Maria da Penha: uma análise 

criminológico-crítica”, descreve o que observou ao realizar uma pesquisa nos Juizados Especiais 

Criminais. A autora discorre que, na maioria dos casos, as vítimas não demonstravam ter medo do 

acusado, apenas mágoa. Sendo comum que agressor e vítimas chegassem juntos à audiência, nos 

casos em que o réu não estivesse preso. Ademais, na grande parte das vezes não demonstravam a 

intenção de se separar. Ressaltou, entretanto, que o medo existia em alguns casos, mas normalmente 

estava relacionado ao uso de bebida alcoólica, ou até mesmo drogas ilícitas, por parte do acusado, 

 
142 MONTENEGRO, Marilia. Lei Maria da Penha: uma análise criminológico- crítica. 1a ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2015.  
143 GOYENECHE, Priscila Larratea; CORTIZO, Maria Del Carmen. Judiciarização do privado e violência contra a 

mulher. In: Revista Katalysis, v. 13, p. 102-109, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rk/v13n1/12> Acesso 

em 01 Abril de 2021. 
144 MONTENEGRO, Marilia. Lei Maria da Penha: uma análise criminológico- crítica. 1a ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2015.  
145 MONTENEGRO, Marilia. Lei Maria da Penha: uma análise criminológico- crítica. 1a ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2015.  
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independente de classe social, por esse motivo, era contumaz que as mulheres procurassem delegacias 

como forma de resolver problema de saúde pública.146 

 Do modo como era habitual a busca de resolução de problemas de saúde pública, muitos eram 

os problemas cíveis que chegavam aos Juizados Especiais Criminais, situação que se relaciona à 

dificuldade de acesso à Justiça, tendo em vista seus altos custos, bem como a necessidade de 

advogados. Por tal motivo, as esferas sociais menos favorecidas terminavam procurando as 

delegacias, vez que se apresentam como meio mais fácil de acesso à Justiça, pois estão nos bairros, 

nas periferias e não apresentam custos nem formalidades. Essa se tornou, portanto, a forma que as 

mulheres mais humildes encontravam para ter acesso ao poder público e serem auxiliadas na solução 

de problemas como retirar o marido de casa, que se negava a sair. Essa situação revela, mais uma 

vez, a falta de alternativas para resolução de conflitos.147 

 Não se pode dizer, entretanto, que eram apenas as camadas mais pobres da sociedade que 

procuravam o Juizado Especial Criminal a fim de garantir algum direito cível, como, por exemplo: 

acordo de pensão alimentícia, situação favorável na divisão dos bens, separação consensual forçada. 

Ademais, com relação ao dito cabe mencionar que, no tempo de desenvolvimento da pesquisa da 

mencionada autora, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, o que fez com que a pesquisa tivesse que 

se estender e acabar analisando também a situação dos crimes de violência doméstica após um ano 

de promulgação da normativa.148 

 O que pode ser observado, nesse segundo momento da pesquisa, é que após a vigência da 

mencionada lei a mulher se mostrava com sentimentos muito confusos, sentindo-se até mesmo 

culpada, sobretudo quando o acusado se encontrava preso provisoriamente. Com o afastamento da 

Lei dos Juizados Especiais Criminais não existe mais a possibilidade de pedidos de desculpas ou 

promessas, por parte do agressor, de alteração de comportamento. A mulher, como bem observa a 

autora, para de se sentir vítima e passa a se enxergar como agressora, por se sentir culpada, uma vez 

que percebe que as consequências que o acusado está tendo são mais graves que as que ela sofreu (se 

é que é possível medir sofrimento).149 

 Não se pode esquecer, também, que o homem na maioria das vezes é quem contribui com o 

maior valor para despesas da casa, e mesmo quando não é o maior contribuinte, oferece alguma 

 
146 Ibidem. 
147 CAMPOS, Carmen Hein de. Lei Maria da Penha Comentada em uma Perspectiva Jurídico-Feminista. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 07 Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uplo-

ads/2014/02/1_1_razao-e-sensibilidade.pdf>. Acesso em 01 de Abril de 2021. 
148 MONTENEGRO, Marilia. Lei Maria da Penha: uma análise criminológico- crítica. 1a ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2015.  
149 Ibidem. 
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contribuição150. Por consequência, quando está preso, a renda familiar diminui e começam a passar 

por dificuldades financeiras, tanto a mulher como seus filhos. Se não bastasse a diminuição da renda 

familiar, ainda ocorre um aumento das despesas, uma vez que a vítima passa a ir visita-lo na prisão, 

além de levar os insumos que o agressor irá necessitar para sobreviver dentro do sistema. Não obstante 

o sofrimento advindo da agressão, continua a vítima sofrendo no decorrer do processo, ao invés de 

ver sua situação resolvida. Diante desse contexto a mulher não encontra outra solução senão mentir 

e tentar, assim, “libertar” seu companheiro.151 

 Quanto a presença da classe média, a autora afirma que essa classe não parou de procurar a 

Justiça, o que acontece é que existe a possibilidade de arbitramento de fiança e como os acusados 

dessa faixa de renda conseguem realizar o pagamento da mesma, acabam respondendo em liberdade  

 Com relação ao dilema enfrentado pelas mulheres, Marilia Montenegro afirma:  

a mulher continua, com a nova lei, no seu dilema, pois deixa o Juizado Especial Criminal, que, por 

vezes, banalizava os seus conflitos, mas que, em algumas situações, criava oportunidade para que ela 

falasse, e entra em uma nova lei, que criminaliza o seu conflito e impõe uma resposta punitiva, a qual, 

por muitas vezes, faz com que a mulher apresente posturas aparentemente contraditórias durante o 

processo, buscando a absolvição do seu agressor
106

.  

 Versando sobre o assunto, aduz Carmen Hein de Campos, ser conhecido que a lei não criou 

tipo penal novo, mas tampouco ofereceu alternativas às tradicionais respostas penais. Ao contrário, 

ao impossibilitar a aplicação da conciliação, da transação penal e da suspensão condicional do 

processo, ela subtraiu essas alternativas jurídicas sem oferecer outras. Se isso foi necessário diante 

do quadro que se apresentava pela aplicação da Lei 9.099/95, hoje parece ser fundamental construir 

novas possibilidades
107 

 

 Recentemente, a prática da Justiça Restaurativa foi incentivada pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e pela ministra Carmén Lúcia por meio de Protocolo de Cooperação Interinstitucional 

para a difusão do referido método e sua utilização em situações de violência doméstica, o que 

demonstra a importância da temática e a relevância social.152 

 
150 Tal dependência financeira também é uma das maneiras de manifestação da desigualdade de gênero e acaba, ainda, 

por agravar a violência doméstica, uma vez que muitas mulheres se submetem a situação humilhante de aceitar as 

agressão a fim de manter a sua subsistência, bem como dos seus filhos.  
151 MONTENEGRO, Marilia. Lei Maria da Penha: uma análise criminológico- crítica. 1a ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2015.  
152 Protocolo de Cooperação Interinstitucional n. 002/2014: “ Dispõe sobre a difusão dos princípios e práticas de Justiça 

Restaurativa como estratégia de solução autocompositiva e pacificação de situações de conflitos, violências e infrações 

penais” (DJ-e, n.11, 2015, p.6). Tal protocolo é celebrado por diversas instituições: Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB); Secretaria Nacional de Direitos Humanos (SDH), Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), Secretaria da Reforma do 

Judiciário (SRJ)/ Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), Escola Paulista da Magistratura (EPM), Escola 

Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul (ESM/AJURIS), Associação Paulista da Magistratura (APAMAGIS), 
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 Cármen Lúcia defendeu a utilização das técnicas da Justiça Restaurativa na recomposição das 

famílias que vivenciam o drama da violência doméstica em seu cotidiano. Ela reforçou a importância 

do foco familiar no combate à violência, uma vez que nestas situações todas as pessoas do convívio 

familiar são atingidas, especialmente as crianças.153  

 Com relação aos autos índices de violência doméstica, em reunião com os coordenadores 

estaduais da Mulher em situação de violência doméstica, ela assegurou que é de grande relevância a 

inclusão das práticas restaurativas no combate aos delitos cometidos no âmbito doméstico:  

 Não sabemos se aumentaram os registros ou se, de fato, a violência recrudesceu. Sabemos 

que cada dia mais a família precisa de apoio e nós precisamos atuar não só resolvendo um direito, 

mas fazendo a Justiça, recompondo esse tecido rasgado. Um juiz é como um ativista pela paz e deve 

agir para restaurar e pacificar a comunidade.154  

 Neste ínterim, os direitos que as mulheres seguem lutando para conquistar são uma tentativa 

de se verem vencedoras, diante de séculos de inferioridade, discriminação e violência. O 

enfrentamento das agressões contra mulher requer uma abordagem multidisciplinar para 

compreender a razão de tal violência, o porquê da permanência em uma relação abusiva e, 

principalmente, como o processo penal pode alterar esta realidade. O que aponta que a justiça 

restaurativa pode ser um instrumento de maior efetividade dos direitos das mulheres, bem como uma 

forma de diminuir os índices de violência doméstica e familiar.155 

 Deste modo, com a consciência de que até o momento o problema da violência doméstica não 

foi enfrentado de forma satisfatória, uma possível alternativa, qual seja a aplicação da Justiça 

Restaurativa, para o enfrentamento do problema para os casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, não é um retrocesso ao tempo da aplicação da Lei 9.099/95, mas sim um método de 

efetivação e concretização dos direitos e garantias da mulher. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Muitos foram os aprendizados resultantes da pesquisa realizada. O presente estudo se propôs 

à análise da aplicabilidade dos processos restaurativos em crimes caracterizados pela violência contra 

 
Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da 

Juventude (ABRAMINJ), Fórum Nacional da Justiça Juvenil (FONAJUV), Associação Terre Des Hommes (TDH), 

Associação Palas Athena, com o apoio do Conselho Nacional da Justiça (CNJ).  
153 Conselho Nacional de Justiça: Justiça Restaurativa é aplicada aos casos de violência doméstica. Disponível 

<https://www.cnj.jus.br/justica-restaurativa-e-aplicada-em-casos-de-violencia-domestica/>. Acesso em 05 de Maio de 

2021.  
154 GUTIERRIZ, Thaize de Carvalho Correira. Justiça restaurativa: método adequado de resolução de conflitos 

jurídico-penal praticados contra a mulher em ambiente doméstico. Dissertação de Mestrado - Curso de Direito, 

Universidade Federal da Bahia, 2012, p. 86. 
155 APPEL, Thayris Chiodi. Justiça Restaurativa e violência doméstica contra mulher: a mediação penal como solu-

ção alternativa ao conflito. Universidade de Coimbra. Coimbra, 2017, p. 61. 

https://www.cnj.jus.br/justica-restaurativa-e-aplicada-em-casos-de-violencia-domestica/


46 

 

o gênero. Assim, o resgate das clássicas formas de se pensar o direito penal e de como tais teorias 

influenciaram, e em certa parcela ainda se fazem presentes nas práticas jurídicas dos dias atuais, 

compreendendo a crise e a falência do sistema penal e a urgência pela quebra de paradigmas 

punitivos, é quando a ideia de aplicação da Justiça Restaurativa, ainda mais, se mostra como um 

método eficaz para a resolução desse conflito a partir de como vem sendo aplicado e de acordo com 

os resultados obtidos.  

 Tomar ciência de que a violência doméstica é acima de tudo resultado de uma relação de 

dominação entre homem e mulher, fruto da sociedade patriarcal e androcêntrica que vivemos, é 

fundamental, uma vez que para defrontar qualquer problema é necessário, primeiro, saber as suas 

origens. Tem-se também que inúmeras mulheres sofrem agressões domésticas diariamente. Apesar 

de esse quadro não ser recente, o mesmo só recebeu status de problema social nos últimos anos. 

Anteriormente ele era tratado como fato doméstico, que tinha que ser resolvido entre homem e mulher 

dentro de casa.  

 A temática torna-se mais complexa adentrando no campo da violência de gênero, já que nessa 

esfera, no contraponto da criminologia contemporânea pela despenalização e desconstrução da 

cultura punitiva, é demandado que se adote repressão estatal e segregação dos agressores, visando o 

enfrentamento e redução dos índices de violência e a proteção das vítimas. 

 Mesmo com o poder punitivo, contudo, atendendo a estas demandas, percebe-se que os 

índices de criminalidade não caíram, pelo contrário, continuam a crescer, ao passo que o direito penal 

segue operando seletividade e estigmatização e perpetrando violências institucionalizadas contra 

vítimas e agressores.  

 Há que se pensar em meios de conter e reverter essa realidade. Sendo possível enfrentá-la 

apenas a partir compreensão da sua extensão. Isso porque a eficácia do sistema penal é expressão da 

estrutura da sociedade, se situando dentro de uma dimensão muito mais complexa e muito além do 

âmbito jurídico. Nessa conjuntura, é crível a insuficiência da resposta penal aos delitos e beira ao 

inadmissível atribuir à pena privativa de liberdade o caráter resolutivo de conflitos.  

 Desse modo, é primordial superar a visão de que o sistema penal resolve o que é de outra 

ordem. A Justiça Restaurativa se insere nesse quadro – visto que seu alcance transcende a esfera do 

direito penal, excedendo até mesmo as margens do âmbito jurídico - servindo como instrumento de 

transformação cultural e social.  

 Os exemplos dispostos no estudo endossam essa capacidade transformadora das práticas 

restaurativas. Os encontros proporcionados por tal modelo, entre vítima, ofensor e comunidade, 

oportunizaram uma reflexão e um senso de coletividade sem precedentes. Tais embates, contudo, 

devem ser precedidos de um complexo preparo individual das partes por profissionais qualificados e 
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aptos a lidar com casos de violência contra a mulher e sucedidos por um acompanhamento das partes 

para averiguação de efetivos resultados e monitoramento de possíveis reincidências.  

 Nos casos de violência de gênero, esse acompanhamento a longo prazo é tão importante 

quanto o encontro entre os envolvidos e deve fazer parte do processo restaurativo, já que a cura, o 

arrependimento, o senso de responsabilidade e o desejo de reparação dos danos causados são fruto de 

uma profunda mudança de paradigmas que não pode ser alcançada por meio de processos pontuais.  

 Nesse âmbito, a Justiça Restaurativa debate-se diante de dois desafios. O primeiro é o de 

desconstruir as estruturas patriarcalistas e de dominação masculina presentes nas relações de gênero 

marcadas pela violência, introduzindo ao agressor uma perspectiva feminista, a fim de que este possa 

compreender o contexto das próprias condutas e identificar quais destas representam violência de 

gênero.  

 O segundo, por outro viés, é buscar a superação da cultura punitiva por parte da vítima e da 

comunidade que a cerca, nesse campo a partir de uma visão criminológica crítica, evidenciando para 

a necessidade de despenalização e para o caminho da construção coletiva de alternativas alheias ao 

cárcere para reparação de danos e responsabilização do agressor.  

 No que tange à violência no âmbito sexual, é fundamental ter em mente que esta, em grande 

parte dos casos, se manifesta contra mulheres, crianças e adolescentes e dentro do ambiente familiar. 

Assim, faz-se fundamental trazer a discussão das violências dessa natureza para dentro do debate 

acerca da violência doméstica, tarefa que um complexo programa restaurativo está apto a realizar.  

 Portanto, a luta pela diminuição do sistema penal, não significa, todavia, que o Estado não 

deva oferecer uma resolução neste sentido à violência contra a mulher, mas, apenas indica que a tutela 

estatal deve se dar de formas outras à repressão penal. Para além, inclusive, do âmbito jurídico, 

através da libertação e empoderamento feminino que devem ser buscados diligentemente pela atuação 

estatal, dentre outras iniciativas. Dessa maneira, o Estado, concentrará sua atuação antes da 

ocorrência do conflito. Já, perante o conflito, o empoderamento feminino se opera na medida em que 

a mulher tem a faculdade de escolher o melhor sentido para sua resolução. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ÁLVAREZ, Sonia. Engendering democracy in Brasil: women’s moviments in transitión politics. 

Pinceton: Princeton University Press. 1990, p. 23. 

 

ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Criminologia e feminismo: da mulher como vítima à mulher 

como sujeito de construção da cidadania. In: Revista Seqüência n°35, Curso de Pós Graduação em 

Direito – UFSC, Florianópolis, 1997. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15645>. Acesso em 03 de Fevereiro de 

2021. 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15645


48 

 

ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no 

tratamento da violência sexual contra a mulher. Revista Brasileira de Ciências Criminais. v.12 

n.48. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 115. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/viewFile/15185/13811> Acesso em 03 de 

Fevereiro de 2021. 

 

APPEL, Thayris Chiodi. Justiça Restaurativa e violência doméstica contra mulher: a mediação 

penal como solução alternativa ao conflito. Universidade de Coimbra. Coimbra, 2017, p. 61. 

 

AQUINO, Quelen Brondani de; COSTA, Marlene Moraes da; PORTO, Rosane Carvalho. Justiça 

Restaurativa nas Relações de Gênero: recurso adicional na mediação de conflitos envolvendo 

mulheres em situação de violência doméstica. Disponível em: 

<http://www.justica21.org.br/arquivos/bib_322.pdf>. Acesso em: 25 de Novembro de 2020.  

 

ARAÚJO, Maria de Fátima. Gênero e violência contra a mulher: o perigoso jogo de poder e 

dominação. In: Revista Electrónica Internacional de la Unión Latinoamericana de Entidades de 

Psicología, São Paulo. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000300012>. 

Acesso em 12 de Janeiro de 2021. 

 

ÁVILA, Thiago André Pierobom de. Lei Maria da Penha. Uma análise dos novos instrumentos 

de proteção às mulheres. Projeto BuscaLegis 2007. Disponível em: 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13477-13478-1-PB.pdf >. Acesso em 15 

de março de 2021.  

 

BANDEIRA, Lourdes. A contribuição da crítica feminista à ciência. Copyright In: Revista 

Estudos Feministas. Florianópolis, 2008, p. 04. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/ref/v16n1/a20v16n1.pdf> Acesso em 20 de Janeiro de 2021.  

 

BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia 

do direito penal. Editora Revan, 2002, p. 53. 

 

BARIN, Catiuce Ribas. Violência doméstica contra a mulher: Programas de intervenção com 

agressores e sua eficácia como resposta penal. Catiuce Rubas Barin. Curitiba: Juruá, 2016, p. 32. 

 

BLAY, Eva Alterman. Assassinato de mulheres e direitos humanos. Editora 34, 2008, p. 44. 

 

BRAITHWAITE, John. RESTORATIVE JUSTICE AND RESPONSIVE REGULATION. NEW 

YORK: OXFORD UNIVERSITY, 2002. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/download/35237/34037>. Acesso 

em: 02 Out. 2020. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal.  

 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Câmera dos Deputados, Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990. DOU de 16/07/1990 – ECA. Brasília, DF. 

 

BRASIL. Lei n. 12.015 de 07 de agosto de 2009. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 7 ago. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/lei/l12015.htm>. Acesso em 21 de Fevereiro de 2021. 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/viewFile/15185/13811
http://www.justica21.org.br/arquivos/bib_322.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000300012
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13477-13478-1-PB.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ref/v16n1/a20v16n1.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/download/35237/34037
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm


49 

 

BRASIL. Lei n. 12.845 de 01 de agosto de 2013. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 7 ago. 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12845.htm>. Acesso em 21 de Fevereiro de 2021. 

 

BRASIL. Lei nº 13.641/18: Tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13641.htm>. 

Acesso em 15 de fevereiro de 2021. 

 

BRASIL. Projeto de Lei n. 5.435 de 2020. Senado Federal, Brasília, DF. 2020. Disponível em: 

<https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=8911162&ts=1616615444408&disposition=inline>. Acesso em 21 de 

Fevereiro de 2021. 

 

BRASIL. Resolução nº 225 de maio de 2016. Disponível em: 

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2289>. Acesso em 02 de Março de 2021. 

 

BUENO, MGRC. Feminismo e direito penal; 2011. [Mestrado em Direito Penal]. Universidade de 

São Paulo. p. 13-14. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-

14052012-161411/publico/Mariana_Guimaraes_Rocha_da_Cunha_Bueno_ME.pdf>. Acesso em 20 

de Janeiro de 2021.  

 

CAMPOS, Carmen Hein. Criminologia Feminista: teoria feminista e crítica às criminologias. 2ª 

ed.  Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2020, p. 160 - 165. 

 

CAMPOS, C.H.; CARVALHO, S.: Tensões atuais entre a criminologia feminista e a criminologia 

crítica: a experiência brasileira. In: CAMPOS, C.H. (Org.). Lei Maria da Penha comentada em 

uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011. p. 143-172. 

 

CAMPOS, Carmen Hein de. Lei Maria da Penha Comentada em uma Perspectiva Jurídico-

Feminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 07 Disponível em: 

<http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/02/1_1_razao-e-

sensibilidade.pdf>. Acesso em 01 de Abril de 2021. 

 

CARVALHO, Salo de. Criminologia crítica: dimensões, significados e perspectivas atuais. 

Revista brasileira de ciências criminais. n. 104. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 286 – 292.  

 

CEJUSC. Justiça Restaurativa e Violência Familiar e Doméstica. Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Ponte Grossa/PR- CEJUSC/PR- 2017. Disponível em: 

<https://www.tjpr.jus.br/documents/12054912/12392126/Justiça+Restaurativa+-+VD+-

+PONTA+GROSSA.pdf/a05fb56c-4e99-4dd6-c308-82a0272ed124>. Acesso em: 25 de Novembro 

de 2020. 

 

COLOMBAROLI, Ana Carolina de Morais. Criminologia Crítica e pensamento feminista: 

convergências, divergências e possibilidades de interpenetração. In: Revista Jurídica da Libertas 

Faculdades Integradas, no 1, ano 3, São Sebastião do Paraíso, 2013, p. 13. 

 

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório Anual 2000. Relatório 

no 54/01, Caso 12.01, Maria da Penha Fernandes. Brasil. 4 de abril de 2001. Disponível em: 

<https://cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm>. Acessado em 15 de Março de 2021.  

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Aprovada resolução para difundir a justiça 

restaurativa no poder judiciário. Disponível em < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82457-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13641.htm
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8911162&ts=1616615444408&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8911162&ts=1616615444408&disposition=inline
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2289
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-14052012-161411/publico/Mariana_Guimaraes_Rocha_da_Cunha_Bueno_ME.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-14052012-161411/publico/Mariana_Guimaraes_Rocha_da_Cunha_Bueno_ME.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/02/1_1_razao-e-sensibilidade.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/02/1_1_razao-e-sensibilidade.pdf
https://www.tjpr.jus.br/documents/12054912/12392126/Justi%2525C3%2525A7a+Restaurativa+-+VD+-+PONTA+GROSSA.pdf/a05fb56c-4e99-4dd6-c308-82a0272ed124
https://www.tjpr.jus.br/documents/12054912/12392126/Justi%2525C3%2525A7a+Restaurativa+-+VD+-+PONTA+GROSSA.pdf/a05fb56c-4e99-4dd6-c308-82a0272ed124
https://cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82457-aprovada-resolucao-para-difundir-a-justica-restaurativa-no-poder-judiciario-2


50 

 

aprovada-resolucao-para-difundir-a-justica-restaurativa-no-poder-judiciario-2>. Acesso em 02 de 

novembro de 2021. 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça Restaurativa é aplicada aos casos de violência 

doméstica. Disponível <https://www.cnj.jus.br/justica-restaurativa-e-aplicada-em-casos-de-

violencia-domestica/>. Acesso em 12 de janeiro de 2021.  

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça Restaurativa: Horizontes a partir da Resolução 

CNJ 225. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/4d6370b2cd6b7ee42814ec39946f9b67.pdf>

. Acesso em 02 de Março de 2021. 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça Restaurativa: o que é e como funciona . 

Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/>. Acesso em: 02 

Out. 2020. 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução Nº 225 de 31/05/2016. Dispõe sobre a Política 

Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 

<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2289>. Acesso em: 30 de out. 2020. 

 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Informações extraídas do banco de 

dados do Cadastro Nacional de Violência Doméstica até 05/04/2018. Disponível em: 

<http://www.cnmp.mp.br/portal/violencia-domestica?layout=edit&id=11138>. Acesso em 20 de 

Janeiro de 2021.  

 

COSTA, Ana Alice Alcantra. O movimento feminista no Brasil: dinâmicas de uma intervenção 

política. Niterói,v.5, n 2, sem. 2005, p. 01-02. 

 

CRUZ, Rafaela Alban. Justiça Restaurativa: um novo modelo de Justiça Criminal. In: Tribuna 

Virtual IBCCRIM,  2ª ed, 2013.  

 

DEPEN, Atualiza dados sobre a população carcerária do Brasil. 2020. Disponível em: 

<https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/depen-lanca-paineis-dinamicos-para-consulta-do-

infopen-2019>. Acesso em: 23 Set. 2020.  

 

DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de 

combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3a Ed. São Paulo. Editora dos 

Tribunais, 2012, p. 42.  

 

FABENI, L. S.; MARQUES, W. P. Justiça Restaurativa no Brasil: sua inovadora atuação em 

Marabá, Pará, Amazônia. Disponível em: 

<https://pitangui.uepg.br/eventos/justicarestaurativa/ANAIS2016.php>. Acesso em: 25 de 

Novembro de 2020.  

 

FADIGAS, Amanda Braga de Melo. Violência contra a mulher: a importância do exercício de 

cidadania no combate ao crime silencioso. Revista Ártemis, n. 4, 2006. p, 03. 

 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 

11o Edição. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2018. Disponível em: 

<http://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/atlas-da-violencia-2018/>. Acesso em 15 de 

Fevereiro de 2021. 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82457-aprovada-resolucao-para-difundir-a-justica-restaurativa-no-poder-judiciario-2
https://www.cnj.jus.br/justica-restaurativa-e-aplicada-em-casos-de-violencia-domestica/
https://www.cnj.jus.br/justica-restaurativa-e-aplicada-em-casos-de-violencia-domestica/
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/4d6370b2cd6b7ee42814ec39946f9b67.pdf
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2289
http://www.cnmp.mp.br/portal/violencia-domestica?layout=edit&id=11138
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/depen-lanca-paineis-dinamicos-para-consulta-do-infopen-2019
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/depen-lanca-paineis-dinamicos-para-consulta-do-infopen-2019
https://pitangui.uepg.br/eventos/justicarestaurativa/ANAIS2016.php
http://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/atlas-da-violencia-2018/


51 

 

FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, Dominique. “Le féminisme des années 1970”, in Christine Fau- 

ré, (Ed.). Encyclopédie politique et historique des femmes, Paris, 1997, p. 147. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/262595732_Dicionario_critico_do_feminismo>. Acesso 

em 01 de Fevereiro de 2021. 

 

GIONGO, Renata Cristina Pontalti. Justiça Restaurativa e Violência Doméstica Conjugal: aspectos 

da resolução do conflito através da mediação penal. In: AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. 

Relações de Gênero e Sistema Penal. ediPUCRS, 2011. 

 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª ed. - Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 83. 

Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3114970/mod_resource/content/1/Anthony_Giddens_Soc

iologia.pdf>. Acesso em 03 de Fevereiro de 2021. 

 

GONÇALVES, Juliana Alice Fernandes; SOUZA, Ismael Francisco de. Gênero, justiça 

restaurativa e direito: um estudo sobre a violência sexual contra criança e adolescente In: XII 

Seminário Internacional de Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea, 

Santa Cruz do Sul, 2015, p. 12. 

 

GOYENECHE, Priscila Larratea; CORTIZO, Maria Del Carmen. Judiciarização do privado e 

violência contra a mulher. In: Revista Katalysis, v. 13, p. 102-109, 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rk/v13n1/12> Acesso em 01 Abril de 2021. 

 

GUTIERRIZ, Thaize de Carvalho Correira. Justiça restaurativa: método adequado de resolução 

de conflitos jurídico-penal praticados contra a mulher em ambiente doméstico. Dissertação de 

Mestrado - Curso de Direito, Universidade Federal da Bahia, 2012, p. 86. 

 

HULSMAN, Louk; CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas perdidas; o sistema penal em questão. 

Trad. Maria Lucia Karan. 2ª edição. Nitérói: Luam, 1997. 

 

JÜLICH, Shirley; MCGREGOR, Kim; ANNAN, Jennifer; LANDON, Fiona; MCCARRISON 

Dorothy; MCPHILLIPS Kathryn. Yes, there is another way! In: Canterbury Law Review, Vol 17, 

Christchurch, 2011. p. 222. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/1129634/Yes_there_is_another_way>. Acesso em 21 de Fevereiro de 

2021. 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA: horizontes a partir da resolução CNJ 225. Conselho Nacional de 

Justiça. Brasília, 2016. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/4d6370b2cd6b7ee42814ec39946f9b67.pdf>

. Acesso em: 09 out. 2020 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA: o que é e como funciona . Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/>. Acesso em: 09 out. 2020.  

 

LARA, Caio Augusto Souza. A Justiça Restaurativa como via de acesso à Justiça. Dissertação de 

Pós-Graduação. Belo Horizonte, 2013, p. 50. Disponível em < 

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-

9G8HQT/1/disserta__o___caio_augusto_souza_lara.pdf >. Acesso em 02 de Março de 2021. 

 

LARRAURI, Elena. Criminología Crítica y Violencia de Género, Madrid: Editorial Trotta, 2007, 

p. 17. Disponível em: <http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-

virtual/Criminologia_critica_y_la_violencia_de_genero.pdf>. Acesso em 03 de Fevereiro de 2021.  

https://www.researchgate.net/publication/262595732_Dicionario_critico_do_feminismo
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3114970/mod_resource/content/1/Anthony_Giddens_Sociologia.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3114970/mod_resource/content/1/Anthony_Giddens_Sociologia.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rk/v13n1/12
https://www.academia.edu/1129634/Yes_there_is_another_way
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/4d6370b2cd6b7ee42814ec39946f9b67.pdf
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-9G8HQT/1/disserta__o___caio_augusto_souza_lara.pdf
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-9G8HQT/1/disserta__o___caio_augusto_souza_lara.pdf
http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Criminologia_critica_y_la_violencia_de_genero.pdf
http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Criminologia_critica_y_la_violencia_de_genero.pdf


52 

 

 

LARRAURI, Elena. Genero y Derecho Penal, 2001. p. 1-2. Disponível em: <http://afduam.es/wp-

content/uploads/pdf/13/desigualdades-sonoras-elena-larrauri.pdf> Acesso em 03 de Fevereiro de 

2021. 

 

MARSHALL, C., BOYACK, J., BOWEN, Helen. Como a Justiça Restaurativa assegura a boa 

prática? Uma abordagem baseada em valores. In: SLAKMON, C., DE VITTO, R. C. P., PINTO, 

R. S. G. Justiça Restaurativa. Brasília, 2005. 

 

MCGLYNN, Clare. Feminism, Rape and the Search for Justice. In: Oxford Journal of Legal 

Studies, Vol. 31, No. 4, London, 2011, p. 825. Disponível em: 

<https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/31/4/825/1480153?redirectedFrom=PDF>. Acesso 

em 20 de Fevereiro de 2021. 

 

MEZZALIRA, Ana Carolina, A justiça restaurativa e sua normatização no Brasil: a Resolução 

225 do CNJ, 2018. Disponível em:<https://jus.com.br/artigos/65804/a-justica-restaurativa-e-sua-

normatizacao-no-brasil-a-resolucao-225-do-cnj/1>. Acesso em: 02 de Março de 2021. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. Raio X do Feminicídio em São Paulo: é possível 

prevenir a morte. Disponível em 

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Nucleo_de_Genero/Feminicidio>. Acesso em 15 de 

Fevereiro de 2021. 

 

MOLYNEUX, Maxine. Movimientos de mujeres en América Latina. Un estudio teórico comparado. 

Madrid: Catedra: Universidad de Valencia, 2003, p. 79. 

 

MONTENEGRO, Marilia. Lei Maria da Penha: uma análise criminológico- crítica. 1a ed. Rio de 

Janeiro: Revan, 2015.  

 

MORRIS, Alison. Criticando os Críticos. Uma breve resposta aos críticos da Justiça Restaurativa. In: 

SLAKMON, C., DE VITTO, R. C. P., PINTO, R. S. G. Justiça Restaurativa. Brasília, 2005. 

 

NETO CARDOSO, Vilobaldo. Justiça restaurativa no brasil: Potencialildades e Impasses. 1ª 

edição. Rio de Janeiro: Revan, 2018. 

 

NOBRE, Maria Teresa; BARREIRA, César. Controle social e mediação de conflitos: as delegacias 

da mulher e a violência doméstica. In: Sociologias, no 20, Porto Alegre, 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222008000200007> Acesso em 

21 de Fevereiro de 2021. 

 

ONU. CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL. Resolução 2002/12. Tradução: Renato Sócrates 

Gomes Pinto. Disponível em 

<https://juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Re

solucao_ONU_2002.pdf >. Acesso em 02 de Março de 2021. 

 

PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça Restaurativa: da teoria à prática. São Paulo: 

IBCCRIM, 2009, p. 66  

 

PELLENZ, Mayara; BASTIANI, Ana Cristina Bacega De. Justiça restaurativa e resolução de 

conflitos familiares. In: Revista Direito e Liberdade, Natal, v. 17, n. 1, p. 231-250, jan./abr. 2015. 

Quadrimestral. Disponível em: 

http://afduam.es/wp-content/uploads/pdf/13/desigualdades-sonoras-elena-larrauri.pdf
http://afduam.es/wp-content/uploads/pdf/13/desigualdades-sonoras-elena-larrauri.pdf
https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/31/4/825/1480153?redirectedFrom=PDF
https://jus.com.br/artigos/65804/a-justica-restaurativa-e-sua-normatizacao-no-brasil-a-resolucao-225-do-cnj/1
https://jus.com.br/artigos/65804/a-justica-restaurativa-e-sua-normatizacao-no-brasil-a-resolucao-225-do-cnj/1
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Nucleo_de_Genero/Feminicidio
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222008000200007
https://juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Resolucao_ONU_2002.pdf
https://juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Resolucao_ONU_2002.pdf


53 

 

<http://mediacaoejustica.com.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/8/8>. Acesso em: 25 de 

Novembro de 2020.  

 

PERES, Igor Canale. GODOY, Paulo Henrique Silva. O desenvolvimento da justiça restaurativa. 

Bauru, 2015, p. 08. 

 

PIMENTEL, Elaine. Criminologia e feminismo: um casamento necessário. In: VI Congresso 

Português de Sociologia. Mundos Sociais: Saberes e Práticas, Lisboa, 2008. p. 8. Disponível em: 

<http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1367011744_Criminologia%20e%20feminismo%20um%20c

asamento%20necessário.pdf>. Acesso em 20 de Janeiro de 2021. 

 

PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa: um novo caminho? In: Revista IOB de 

Direito Penal e Processo Penal, Porto Alegre, Dez. 2007, vol.8.  

 

PINTO, Renato Sócrates Gomes (Orgs.) Justiça restaurativa é possível no Brasil? . Brasília: 

Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005. 

 

PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é possível no Brasil? In: SLAKMON, C., DE 

VITTO, R. C. P., PINTO, R. S. G. Justiça Restaurativa. Brasília, 2005.  

 

POZZOBON, Graziela Neves; LOUZADA, Marcelle Cardoso. A Justiça Restaurativa como 

ferramenta alternativa para resolver os conflitos de gênero nas relações domésticas. In: 

Seminário Internacional de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa, 2013. Disponível em: 

<http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/mediacao_e_jr/article/view/10916> Acesso em 25 de 

Novembro de 2020. 

 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Justiça 

Restaurativa. Como a Justiça Restaurativa assegura a boa prática? Uma abordagem baseada em 

valores, p. 269. 

 

PRUDENTE, Neemias Moretti. A mediação como instrumento de soluções de conflitos 

familiares. In: Revista Âmbito Jurídico, XI, n. 52, 2008. Disponível em: 

<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-156/mediacao-como-instrumento-de-promocao-do-

dialogo-familiar/.> Acesso em 30 de Novembro de 2020. 

 

RADELET, Michale L.; LACOCK, Traci L. Recent Developments do Executions Lower 

Homicide Rates? The views of Leading criminologists. In: The Journal of Criminal Law & 

Criminology, v. 99, n. 2, Northwestern University, School of Law, p. 489-508 2009. Disponível em: 

<https://deathpenaltyinfo.org/files/DeterrenceStudy2009.pdf>. Acesso em 12 de Janeiro de 2021. 

 

Resolução 2002/12 da ONU - Princípios Básicos para Utilização de Programas de Justiça 

Restaurativa em Matéria Criminal . Disponível em: 

<https://juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Re

solucao_ONU_2002.pdf>. Acesso em: 12 de Janeiro de 2021. 

 

RUSCHE, George & KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social. Rio de Janeiro. Freitas 

Bastos Editora, 1999, p. 18. 

 

SAFFIOTI, H.I.B.E. Violência contra a mulher e violência doméstica. In: BRUSCHINI, C.; 

UMBEHAU, S. (Orgs.). Gênero, democracia e sociedade brasileira. São Paulo: Fundação Carlos, 

2002.  

 

http://mediacaoejustica.com.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/8/8
http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1367011744_Criminologia%252520e%252520feminismo%252520um%252520casamento%252520necess%2525C3%2525A1rio.pdf
http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1367011744_Criminologia%252520e%252520feminismo%252520um%252520casamento%252520necess%2525C3%2525A1rio.pdf
http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/mediacao_e_jr/article/view/10916
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-156/mediacao-como-instrumento-de-promocao-do-dialogo-familiar/
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-156/mediacao-como-instrumento-de-promocao-do-dialogo-familiar/
https://deathpenaltyinfo.org/files/DeterrenceStudy2009.pdf
https://juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Resolucao_ONU_2002.pdf
https://juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Resolucao_ONU_2002.pdf


54 

 

SANTOS, Cecília MacDowell. Da Delegacia da Mulher à Lei Maria da Penha: lutas feministas e 

políticas públicas sobre violência contra mulheres no Brasil. Oficina do Centro de Estudos Sociais, 

Coimbra, n. 301, março de 2008, p. 24. 

 

SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal: O novo modelo de Justiça Criminal e de 

Gestão do Crime. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 10. 

 

SILVA, Lilian Ponchio. Sistema Penal: Campo Eficaz para a proteção das mulheres? In: Sistema 

Penal e Gênero. Tópicos para a emancipação feminina. São Paulo: Editora Cultura Acadêmica, 2011. 

p. 16. 

 

SLAKMON, Catherine; DE VITTO, Renato Campos Pinto e PINTO, Renato Sócrates Gomes 

(Orgs.). Justiça Restaurativa: Coletânea de Artigos. Brasília: Ministério da Justiça, 2005. p. 20 e 

163-169  

 

SLAKMON, Catherine; MACHADO, Maíra Rocha; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Orgs.). Novas 

direções na governança da justiça e da segurança. Brasília: Ministério da Justiça, 2006. 

 

STRECK, Luiz Lenio, Lei Maria da Penha no Contexto do Estado Constitucional: Desigualando 

a Desigualdade Histórica, s/d. Disponível em: <https://assets-compromissoeatitude-

ipg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2014/02/1_5_desigualando-a-desigualdade.pdf >. Acesso em 15 de 

Março de 2021. 

 

TRENTIN, Taise Rabelo Dutra; TRENTIN, Sandro Seixa. Mediação Como um Meio Alternativo 

de Tratamento de Conflitos Prevista no Novo CPC. 2011. Disponível em: 

<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/mediacao-como-um-meio-

alternativo-de-tratamento-de-conflitos-prevista-no-novo-cpc-e-na-resolucao-125-cnj/>. Acesso em 

15 de Março de 2021. 

 

VITTO, Renato Campos de. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos. In: 

SLAKMON, C., DE VITTO, R. C. P., PINTO, R. S. G. Justiça Restaurativa. Brasília, 2005.  

 

WAGRAVE apud PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça Restaurativa: da teoria à 

prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009, p. 73.  

 

ZEHR, Howard. Justiça restaurativa. Ed. Palas Athena. 2017. Série da Reflexão à ação. 

 

ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: Um novo foco sobre o crime e a Justiça. Tradução de Tônia 

Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2010, p. 260  

 

14ª Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Violência doméstica e sexual. 2020. Disponível em: 

<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf>. 

Acesso em 21 de Fevereiro de 2021. 

https://assets-compromissoeatitude-ipg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2014/02/1_5_desigualando-a-desigualdade.pdf
https://assets-compromissoeatitude-ipg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2014/02/1_5_desigualando-a-desigualdade.pdf
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/mediacao-como-um-meio-alternativo-de-tratamento-de-conflitos-prevista-no-novo-cpc-e-na-resolucao-125-cnj/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/mediacao-como-um-meio-alternativo-de-tratamento-de-conflitos-prevista-no-novo-cpc-e-na-resolucao-125-cnj/
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf

