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Resumo: A presente pesquisa tem como finalidade demonstrar que a Justiça 

Restaurativa pode ser considerada como um instituto apto nos casos envolvendo 

violência doméstica contra a mulher. Isso porque tal instituto se configura como uma 

alternativa capaz de apresentar resultados mais eficientes do que aqueles apresentados 

pelo sistema prisional, o qual se baseia meramente na punição como resposta a tais 

crimes. Para tanto, a pesquisa em questão se deu por meio da revisão bibliográfica e 

teórica da literatura nacional e, principalmente, estrangeira, sobre o tema da Justiça 

Restaurativa. Outrossim, a partir da realização da presente pesquisa, pôde-se constatar, 

ainda, a existência de clamor de organizações públicas e privadas no Brasil que, cada 

vez mais, buscam nos meios alternativos de resolução de conflitos uma forma de trazer 

resultados efetivamente eficientes nos casos tutelados pela Lei Maria da Penha, por meio 

da adoção de projetos cujo enfoque principal consiste em evitar os índices de reincidência 

nos casos de violência doméstica, afastando-se apenas a reclusão como forma de 

resposta a tal delito. A Justiça Restaurativa tem como finalidade restabelecer o diálogo 

entre os envolvidos, mediado por um facilitador, que não tem posição de comando, 

possibilitando, assim, um verdadeiro acesso à Justiça, por meio do estabelecimento de 

critérios que confiram senso às medidas estabelecidas em cada caso, segundo as 

necessidades e interesses das partes envolvidas, sem deixar de lado a perspectiva de 

gênero. Assim, evidencia-se que um enfoque restaurativo, e não só punitivo, está mais 

perto da transformação real dos padrões sócio-culturais que naturalizam a violência 

contra as mulheres cotidianamente, em contraposição à política criminal de intervenção 

punitiva estatal, que impede o surgimento de mudanças reais nas normas sociais. 
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1. Introdução 

Considerando-se que a violência doméstica possui tipificação expressa na Lei nº 

11.340/2006, o presente artigo tem como propósito averiguar qual seria o procedimento 

mais adequado nesses tipos de crimes, bem como se haveria, ou não, compatibilidade 

entre a Lei Maria da Penha e a Justiça Restaurativa.  

Conforme será demonstrado posteriormente, a Lei Maria da Penha foi criada com 

o intuito de atender ao clamor nacional e internacional por uma legislação mais rigorosa 

no tocante aos crimes envolvendo violência doméstica. Antes da lei específica, tal 

espécie de crime era julgada pelos Juizados Especiais Criminais, responsáveis pelo 

julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo. 

O enfoque principal da pesquisa versa sobre o procedimento a ser utilizado nos 

casos de violência doméstica contra a mulher. Entendemos que, atualmente, há um 

estimulo à utilização de métodos alternativos nas políticas judiciárias (apoiada, inclusive, 

pelo novo CPC) cujo propósito não esteja restrito à punição do delito em si, mas também 

na minimização das consequências negativas que tal delito possa culminar. Nessa 

perspectiva, averígua-se se o sistema penal brasileiro admitiria o instituto da Justiça 

Restaurativa como meio apto a recompor o vínculo entre vítima e agressor, ou se tal 

método seria incompatível com os princípios que regem a Lei Maria da Penha.   

           Para tal fim, imprescindível se configura a análise da questão da violência 

doméstica contra a mulher como uma questão prioritária de saúde pública, nos quais os 

gastos com tais espécies de crimes são altíssimos, não restando dúvidas quanto ao fato 

de se tratar de um conflito merecedor de maior tutela estatal, principalmente no plano da 

criação de novas políticas públicas, mais eficientes. Relevante se faz frisar que não estão 

abrangidas na criação de novas políticas públicas apenas a judicialização e maior rigor 

punitivo, mas também, e principalmente, a possibilidade de restauração do equilibro 

familiar e social. 

Importante se faz contextualizar a forma como se originou a temática do presente 

trabalho, bem como as pessoas que nele estão envolvidas. A pesquisa em questão é 

fruto do Laboratório Fluminense de Estudos Processuais (LAFEP), estabelecido na 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e coordenado pelo orientador da pesquisa em 

questão, Delton Meirelles. Além do coordenador, compuseram o corpo da pesquisa que, 

posteriormente, recebeu o apoio do CNPq: Catalina León e Juneflower Franco, 

respectivamente, à época, mestranda e graduanda.  
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A pesquisa ora apresentada é apenas uma parte do estudo realizado a partir da 

temática da violência doméstica e da Lei Maria da Penha e sua possível conexão com o 

instituto da Justiça Restaurativa. Importante destacar que, quando do início do projeto em 

questão, o novo CPC, bem como o maior apoio trazido pelo mesmo quanto à utilização 

de meios alternativos na resolução de conflitos, ainda não era uma realidade.  

           Em dezembro de 2012 nosso projeto intitulado “Articulação entre o Sistema de 

Justiça e os serviços de educação e responsabilização para homens autores de violência 

no âmbito da Lei Maria da Penha no Estado do Rio de Janeiro”, foi selecionado pelo 

edital de chamada pública para pesquisas MCTI/CNPq/SPM-PR/MDA nº 32/2012. Para a 

realização do projeto, foram realizadas, além de pesquisas doutrinárias, pesquisas de 

campo, que se deram nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 

Niterói e São Gonçalo, bem como encontros semanais no LAFEP. Destaque-se que o 

artigo em voga não tem como propósito apresentar os resultados obtidos a partir das 

pesquisas e estudos desenvolvidos pelo projeto supramencionado.  

           A pesquisa ora apresentada é uma parte do projeto em questão, do qual muitos 

frutos foram extraídos, diversas outras pesquisas em torno da temática central foram 

realizadas, apresentadas e publicadas.  

 

2. A violência doméstica deve ser punida 

2.1. A tendência de adaptar a legislação nacional aos institutos internacionais que 

versam sobre direitos humanos1 

No ano de 1993, em Viena, a Conferência das Nações Unidas sobre Direitos 

Humanos reconheceu formalmente a violência contra as mulheres como uma violação 

aos direitos humanos, sendo declarado que “A violência contra as mulheres é uma 

manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres 

que conduziram à dominação e à discriminação contra as mulheres pelos homens e 

impedem o pleno avanço das mulheres [...]”. Desde então, os governos dos países-

membros da ONU e as organizações da sociedade civil têm trabalhado para a eliminação 

desse tipo de violência, que já é reconhecido também como um grave problema de saúde 

pública, sendo discutido mundialmente. A partir daí, muitos programas governamentais e 

mesmo iniciativas privadas passaram a ser desenvolvidos, como a Convenção de Belém 

                                                 
1 MEIRELLES, Delton, LEÓN, Catalina, STELLET, Gabriela, FRANCO, Juneflower. Punir ou 
Educar? O uso da Justiça Restaurativa nos casos de violência doméstica. 2012.  

http://www.cnj.jus.br/images/programas/lei-maria-da-penha/convencao_de_belem.pdf
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do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 

Mulher, adotada pela OEA em 1994 e ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995), 

que estabelece que a violência contra a mulher é “qualquer ato ou conduta baseada no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 

na esfera pública como na esfera privada”, representando um marco para a luta dos 

direitos das mulheres e o combate à violência doméstica.   

Nesse sentido, organizações de direitos humanos ao redor do mundo vêm unindo 

forças no combate à violência doméstica, promovendo iniciativas que impulsionam a 

adoção de políticas públicas que recriminam qualquer tipo de discriminação e 

reconhecem o valor e o papel da mulher na sociedade, permitindo que participem em 

igualdade de condições para a construção de uma sociedade mais igualitária.  

Em 2008, foi lançada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a 

campanha ‘UNA-SE pelo fim da violência contra as mulheres’, com a principal finalidade 

de prevenir e eliminar a violência contra as mulheres e meninas em todas as partes do 

mundo. Nas palavras do Secretário, “a violência contra as mulheres nunca é aceitável, 

nunca é perdoável, nunca é tolerável”. A campanha já foi implementada principalmente 

nas regiões onde os índices de violência contra a mulher são mais alarmantes, como na 

África, Ásia-Pacífico, América Latina e Caribe. A plataforma de mobilização social 

chamada ‘Diga NÃO – UNA-SE’ registrou quase 1 milhão de atividades realizadas pela 

sociedade civil e pessoas de forma individual em todo o mundo.  

O Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisa da Organização Mundial da 

Saúde, em janeiro do ano de 2011, publicou um documento relatando que a questão 

representa uma prioridade urgente de saúde pública, além de resultar em um alto custo 

para o Estado: em 2002, a OMS do Canadá informou que o gasto anual com tratamento 

de mulheres vítimas de agressão no âmbito familiar chegou ao equivalente de um bilhão 

de dólares. 

A UNIFEM (Entidade das Nações Unidas para Igualdade de Gênero e o 

Empoderamento das Mulheres), agência da ONU Mulheres, criada a partir da iniciativa do 

Pacto Global das Nações Unidas e o Fundo para o Desenvolvimento das Nações Unidas 

para a Mulher da ONU, reconhece que a  “violência contra mulheres é talvez a mais 

vergonhosa violação dos direitos humanos”, e inclusive acredita no impacto da violência 

contra a mulher para as empresas, e atualmente contam com o apoio de mais de 120 

empresas líderes. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/lei-maria-da-penha/convencao_de_belem.pdf
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Dessa forma, o que há hoje em dia é uma rede de combate à violência doméstica, 

somando-se iniciativas de diversas áreas. Há também o programa da ONU ‘Rede de 

Homens Líderes’, projeto que faz parte de uma campanha criada pelo Secretário Ban Ki-

moon que pretende servir de inspiração para homens ao redor do mundo no combate à 

violência contra as mulheres convocando governos, sociedade civil, organizações não-

governamentais, jovens, setor privado, mídia e as Nações Unidas para tomarem medidas 

para resolver o problema. Ao longo dos anos, o Brasil vem adaptando a legislação e as 

políticas públicas no sentido de prevenir e erradicar a violência doméstica. Em 2006, a 

criação da Lei Maria da Penha foi uma grande conquista nessa luta. Sua essência, seus 

institutos e objetivos serão discutidos a seguir. 

2.2. A “Lei Maria da Penha” como resposta brasileira2 

A necessidade de se combater e punir a violência contra a mulher tomou maior 

proporção mundial com o “Caso Maria da Penha”, uma biofarmacêutica brasileira 

agredida por muitos anos pelo seu marido, um professor colombiano que, por duas 

vezes, tentou matá-la. Na primeira vez, atirando ao simular um assalto e, na segunda, 

tentou eletrocutá-la. Como resultado de tais agressões, Maria da Penha ficou paraplégica 

e apenas nove anos após o ocorrido, seu agressor foi condenado a oito anos de prisão. 

Por meio de recursos jurídicos, ficou preso por dois anos. Diante de tamanha omissão por 

parte do Estado brasileiro, organizações de Defesa dos Direitos Humanos decidiram se 

manifestar, seguindo o disposto no artigo 12 da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher que prevê: 

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou qualquer entidade 
não-governamental juridicamente reconhecida em um ou mais Estados 
membros da Organização, poderá apresentar à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos petições referentes a denúncias ou queixas de 
violação do artigo 7º desta Convenção por um Estado Parte, devendo a 
Comissão considerar tais petições de acordo com as normas e 
procedimentos estabelecidos na Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos e no Estatuto e Regulamento da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, para a apresentação e consideração de petições. 
(OEA, 1994). 

                                                 
2 MEIRELLES, Delton, LEÓN, Catalina, STELLET, Gabriela, FRANCO, Juneflower. Punir ou 
Educar? O uso da Justiça Restaurativa nos casos de violência doméstica. 2012.  
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Uma vez aceita a denúncia pela OEA, foi determinado o julgamento do agressor e 

a elaboração de uma legislação específica relativa à violência contra a mulher. Produto 

de organizações não-governamentais como a Feministas Advocacy, Agende, Themis, 

Cladem/Ipê, Cepia e CFemea nasce o anteprojeto de lei para combater a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Em março de 2004 tal projeto foi apresentado à 

Secretaria de Políticas para as Mulheres, que criou um Grupo de Trabalho Interministerial 

para elaborar um projeto de lei versando sobre mecanismos de combate e prevenção à 

violência doméstica contra a mulher. Na Câmara dos Deputados, o projeto original foi 

alterado por meio de resultado de um amplo debate, por meio de inúmeras audiências 

públicas ao redor do país. O substitutivo foi aprovado e culminou na Lei 11.340/2006, 

popularmente conhecida como a “Lei Maria da Penha”. Dentre as novidades advindas no 

diploma legal, as que obtiveram maior repercussão no mundo jurídico foram no tocante à 

representação (disciplinada no artigo 16 da lei 11.340/06) e quanto ao afastamento da 

incidência da Lei 9.099/95 aos casos de violência doméstica, devidamente disciplinada 

em seu artigo 41. Outras novidades foram a criação dos Juizados de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher, com competência cível e criminal; a devolução à polícia 

judiciária a prerrogativa investigatória (art. 10); e a inserção de mais uma hipótese de 

prisão preventiva (acréscimo do inciso IV ao artigo 313 do Código de Processo Penal3).  

A prerrogativa de tais novidades inscritas no referido diploma legal se baseia na 

necessidade do Estado em garantir as liberdades fundamentais e o pleno 

desenvolvimento da mulher, erradicando, assim, a violência contra a mulher tanto na 

esfera pública quanto na privada. O maior rigor na punição dos agressores advém da 

forma como era tratada a violência contra a mulher antes da edição da Lei Maria da 

Penha, o agressor se via “livre” de maiores punições, pois ao pagar uma multa ou cestas 

básicas, o caso era arquivado. O tratamento diferenciado à mulher também se justifica a 

partir da premissa de que a mulher é tida, na maioria dos casos, como parte 

hipossuficiente na relação conjugal, desta forma, a mulher se via “obrigada” a realizar 

qualquer tipo de acordo com o agressor nos Juizados Especiais Criminais (que 

possuíam, anteriormente à Lei 11.340/06, competência para julgar esses casos), dando, 

assim, sensação de impunidade e de constante terror à mulher que se via oprimida numa 

relação completamente opressora. A lei também é uma forma de efetivar o disposto no 

artigo 226, §8º da Constituição Federal, que prevê assistência do Estado à família na 

                                                 
3 Posteriormente revogado pela Lei nº 12.403, de 2011. 
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pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 

âmbito de suas relações. Depreende-se, assim, que a Lei Maria da Penha é, de fato, um 

avanço em nossa sociedade de modo que garante a autonomia e a emancipação da 

mulher que, por muitas vezes, se via coibida por situações opressoras que feriam 

diretamente seu pleno desenvolvimento. A ideia da família como uma entidade inviolável, 

protegida da interferência até da Justiça, fazia com que a violência se tornasse invisível. 

Em 2007, foi criado o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a 

Mulher pela Secretaria Especial de Política para as Mulheres que tem como áreas 

estruturantes: (i) a Consolidação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 

Contra a Mulher, incluindo a implementação da Lei Maria da Penha; (ii) combate à 

exploração sexual e ao tráfico das mulheres; (iii) promoção dos direitos humanos das 

mulheres em situação de prisão; e, (iv) promoção dos direitos sexuais e reprodutivos e 

enfrentamento à feminização da AIDS. 

Pode-se constatar que, desde o caso Maria da Penha, aumentou-se o rigor à 

forma com que o Estado preserva a integridade da mulher. É chegada a hora de resgatar 

a cidadania feminina. Para isso, é necessário haver mecanismos de proteção que 

coloquem a mulher a salvo do agressor.  

Só assim ela terá coragem de denunciar sem temer que sua 

palavra não seja levada a sério, que sua integridade física nada valha e 

que o único interesse do juiz seja, como forma de reduzir o volume de 

demandas em tramitação, não deixar que se instale o processo. A Justiça 

deve, sim, botar mais do que a colher na briga entre marido e mulher, 

deve colocar-se na posição de pacificadora, o que significa muito mais do 

que forçar acordos e transações. Deve impor medidas de proteção como 

a frequência a grupos terapêuticos, única forma de conscientizar o 

agressor de que o LAR é um Lugar de Afeto e Respeito.4  

Além de inflacionar o Judiciário por conta dos inúmeros casos trazidos à 

apreciação de tal órgão, segundo dados do CNJ, a Lei Maria da Penha tem aumentado o 

número de processos instaurados para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre os anos de 2006 e 

2011, houve um crescimento de 106,7% dos procedimentos instaurados juntos aos 

                                                 
4 DIAS, Maria Berenice. A Colher da Justiça. Disponível em: www.mariaberenice.com.br 
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juizados e varas especializadas5; foram distribuídos 685.905 procedimentos, realizadas 

304.696 audiências, efetuadas 26.416 prisões em flagrante e 4.146 prisões preventivas, 

todos relacionados diretamente à aplicação da Lei Maria da Penha. 6 

Em abril de 2015 foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea), um estudo concernente à efetividade da Lei Maria da Penha. Indicam os 

resultados obtidos a partir da pesquisa em questão que, após a aplicação da Lei 

11.340/2006, houve uma diminuição de 10% da taxa de homicídio contra as mulheres 

dentro de suas residências7.  

Numa pesquisa sobre o tema realizado pelo Instituto Avon, 54% dos entrevistados 

não confiam na proteção jurídica e policial nos casos de violência doméstica, cabendo 

salientar que o artigo 41 representa uma restrição ao direito fundamental de liberdade, 

pois ao submeter o tratamento mais gravoso – reclusão – e vexatório enquanto meio para 

reduzir a prática de violência doméstica, reduz a condição humana a meio, com o objetivo 

de atingir o referido fim8. 

 

2.3. Dados dos custos com violência doméstica no mundo 

 

Conforme já explicitado acima, a violência doméstica contra a mulher se configura 

como um problema de saúde pública, tendo a própria Organização Mundial da Saúde 

(OMS) reconhecido que se trata de uma prioridade no sistema de saúde. São altíssimos 

os gastos decorrentes de violência doméstica, não só no Brasil, mas no Mundo. 

O relatório realizado pelos pesquisadores Anke Hoeffler e James Fearon, 

respectivamente das Universidades de Oxford e Stanford, surpreendeu a Organização 

das Nações Unidas (ONU). Tal estudo constatou que os custos decorrentes da violência 

                                                 
5 Dados divulgados na 6ª edição da Jornada Lei Maria da Penha, promovida pelo CNJ, ocorrida em 
25/04/2012. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/58624-procedimentos-instaurados-pela-
lei-maria-da-penha-cresceram-mais-de-100. Acesso em: 29 de março de 2016.   
6 Pesquisa divulgada pela Campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, divulgada na 
6ª edição da Jornada Lei Maria da Penha, promovida pelo CNJ, ocorrida em 25/04/2012. Disponível 
em: http://www.compromissoeatitude.org.br/alguns-numeros-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres-
no-brasil/. Acesso em: 29 de março de 2016. 
7 Pesquisa realizada pelo Ipea, em março/2015 (http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=24610&catid=8&Itemid=6) 
8 Pesquisa do Instituto Avon (http://www.institutoavon.org.br/wp-content/themes/institutoavon/pdf/ 
iavon_0109_pesq_ portuga_vd2010_03_vl_bx.pdf) 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/58624-procedimentos-instaurados-pela-lei-maria-da-penha-cresceram-mais-de-100
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/58624-procedimentos-instaurados-pela-lei-maria-da-penha-cresceram-mais-de-100
http://www.compromissoeatitude.org.br/alguns-numeros-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres-no-brasil/
http://www.compromissoeatitude.org.br/alguns-numeros-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres-no-brasil/
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
http://www.institutoavon.org.br/wp-content/themes/institutoavon/pdf/%20iavon_0109_pesq_%20portuga_vd2010_03_vl_bx.pdf
http://www.institutoavon.org.br/wp-content/themes/institutoavon/pdf/%20iavon_0109_pesq_%20portuga_vd2010_03_vl_bx.pdf
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doméstica chegam a, aproximadamente, 8 trilhões de dólares por ano, o que equivaleria, 

aproximadamente, a 20 trilhões de reais. 9 

Apenas no Canadá, em 2002, os custos médicos diretamente relacionados à 

violência contra a mulher foram estimados em 1.1 bilhão de dólares canadenses. Já em 

Uganda os custos com violência doméstica contra a mulher foram estimados, em 2007, 

em 2.5 milhões de dólares americanos. As informações constantes fazem parte do artigo 

elaborado pelas pesquisadoras Claudia Garcia Moreno e Charlotte Watts, intitulado 

Violence against women: an urgent public health priority.  

Outros dados significativos quanto aos custos da violência doméstica no mundo 

foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo de População 

das Nações Unidas (UNFPA): os gastos estimados com violência doméstica nos Estados 

Unidos variam entre US$ 5 bilhões e US$ 10 bilhões ao ano. Outro estudo realizado pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento avaliou que os custos totais gastos com 

violência doméstica variam entre 1,6% e 2% do PIB de um país. 10 

No Brasil, segundo dados colhidos em junho de 2014 pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), os gastos com violência doméstica, em 2013, chegaram a R$ 

508,2 bilhões, o que equivaleria, na época, a cerca de 10,5% do Produto Interno Bruto 

(PIB) do país. Importante destacar, ainda, que “Esse valor é baseado nas mulheres que 

falam. Uma grande parte da violência não é computada, porque ainda temos uma parcela 

que não denuncia. ”11, segunda a jurista Eliana Calmon.   

Já na Colômbia, em 2003, o governo gastou cerca de US$ 73 milhões em 

prevenção e serviços relacionados à violência doméstica contra a mulher. 12 

Após os dados colhidos, não restam dúvidas, pois, que a violência doméstica 

contra a mulher se configura, sim, como uma questão grave de saúde pública, e não 

apenas penal. Atualmente, não apenas no Brasil, mas no Mundo, os custos com esse 

                                                 
9 Terra. Violência doméstica tem custo maior do que guerras no mundo. Custo chega a quase 
R$ 20 trilhões; para cada morte em um campo de batalha, nove pessoas são assassinadas em 
desavenças interpessoais, diz estudo. 2014. Disponível em: http://noticias.terra.com.br/mundo/ 
violencia-domestica-tem-custo-maior-do-que-guerras-no-mundo,1b8d4f802ca58410VgnCLD200000b 
2bf46d0RCRD.html. Acesso em: 02 de abril de 2016.  
10 LEAL. Andréa Fachel. Carta Maior. Violência contra a mulher, um problema de saúde pública. 
Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Violencia-contra-a-mulher-
um-problema-de-saude-publica/5/15366. Acesso em: 02 de abril de 2016.  
11 CÂMARA, Luciene. O Tempo. Violência contra a mulher gera impacto de R$ 508 bi por ano. 
Estimativa da ONU é de que esse tipo de crime comprometa 10,5% do PIB anual do Brasil. 2014. 
Disponível em: http://www.otempo.com.br/cidades/viol%C3%AAncia-contra-a-mulher-gera-impacto-
de-r-508-bi-por-ano-1.856568. Acesso em 02 de abril de 2016.    
12 TAVARES, Rebeca. Compromisso e Atitude. O alto custo da violência de gênero na economia. 
2012. Disponível em: http://www.compromissoeatitude.org.br/o-alto-custo-da-violencia-de-genero-na-
economia-por-rebeca-tavares-correio-braziliense-28112012/. Acesso em: 02 de abril de 2016. 

http://noticias.terra.com.br/mundo/%20violencia-domestica-tem-custo-maior-do-que-guerras-no-mundo,1b8d4f802ca58410VgnCLD200000b%202bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/%20violencia-domestica-tem-custo-maior-do-que-guerras-no-mundo,1b8d4f802ca58410VgnCLD200000b%202bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/%20violencia-domestica-tem-custo-maior-do-que-guerras-no-mundo,1b8d4f802ca58410VgnCLD200000b%202bf46d0RCRD.html
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Violencia-contra-a-mulher-um-problema-de-saude-publica/5/15366
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Violencia-contra-a-mulher-um-problema-de-saude-publica/5/15366
http://www.otempo.com.br/cidades/viol%C3%AAncia-contra-a-mulher-gera-impacto-de-r-508-bi-por-ano-1.856568
http://www.otempo.com.br/cidades/viol%C3%AAncia-contra-a-mulher-gera-impacto-de-r-508-bi-por-ano-1.856568
http://www.compromissoeatitude.org.br/o-alto-custo-da-violencia-de-genero-na-economia-por-rebeca-tavares-correio-braziliense-28112012/
http://www.compromissoeatitude.org.br/o-alto-custo-da-violencia-de-genero-na-economia-por-rebeca-tavares-correio-braziliense-28112012/
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tipo violência são altíssimos. Vale destacar, ainda, que os custos com a violência 

doméstica não se limitam apenas às questões médicas, como gastos com 

medicamentos, psicólogos, psiquiatras, dentre outros, mas também custos legais, 

policiais e até mesmo sociais, como, por exemplo, gastos com a manutenção das casas 

de abrigo que acolhem mulheres em situação de violência doméstica, dentre outros.  

Sem dúvida alguma a Lei Maria da Penha foi um grande avanço no país no 

tocante ao reconhecimento da necessidade de maior tutela, por parte do Estado, com 

relação a esse tipo de crime. Contudo, também é claro que, apesar de os altos custos já 

despendidos com violência doméstica, são necessários novos investimentos, talvez 

provisórios, que visem a futura redução dos gastos com violência doméstica.   

 

3. É possível recompor o lar abalado? 

 

Ao longo do trabalho foi exposta a função da Lei Maria da Penha na legislação 

brasileira. A importância do Estado ao proteger vítimas da violência doméstica é 

indiscutível, contudo, a partir desse momento, passamos a uma reflexão sobre a 

efetividade da punição nos casos de violência doméstica. 

Quando veda a aplicação do que coloquialmente chama de 
“penas de cesta básica”, bem como “prestação pecuniária” e o de multa 
substitutiva (art. 17), ou quando declara inaplicável a lei nº 9.099, de 
26.set.95 (art. 41), ou quando eleva a pena máxima da lesão corporal 
doméstica (para retirar-lhe a condição de menor potencial ofensivo – art. 
44), a lei faz uma opção retributivista-aflitiva que recusa o sofrimento 
penal ou patrimonial13. (BATISTA, 2010, p. 11).  

Podemos extrair da passagem acima que a Lei Maria da Penha se propõe a 

recusar qualquer espécie de pena moral ou patrimonial, privilegiando o sofrimento penal 

físico; entretanto, ela também não faz menção de como reeducar os agressores. 

Percebe-se, portanto, que punir é o objetivo principal dessa legislação, e que a reparação 

dos danos é esquecida. 

Nem sempre a jurisdição estatal é eficiente para solucionar os conflitos 

domésticos. Isso porque a família é uma instituição jurídico-social que demanda uma 

atenção especial no que tange às tensões decorrentes de seus relacionamentos. Diante 

                                                 
13 BATISTA, Nilo. “Só Carolina não viu” – violência doméstica e políticas criminais no Brasil. 2010. Página 11. 
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deste quadro, a introdução dos meios alternativos de resolução de conflitos poderia ser 

extremamente válida para solucionar questões dessa natureza.  

Ao se aplicar as medidas protetivas nos casos da Lei Maria da Penha, têm-se a 

proteção imediata da mulher agredida, mas não a causa da agressão. Nesse caso, seria 

mais apropriado refletir sobre o real motivo da agressão por um instituto apropriado e, 

após tal descoberta, aplica-se a pena. 

Indubitavelmente, a Lei Maria da Penha consiste em um grande avanço do nosso 

país no que tange os direitos humanos. Entretanto, cabe distinguir a natureza agressiva 

de cada caso particular. Não se pode generalizar, ou igualar agressores pontuais que 

passavam por problemas pessoais no momento da agressão àqueles que usavam a 

violência de modo permanente. Por isso a necessidade de singularizar os casos e 

entender as motivações dos agressores antes de se estabelecer uma pena. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho atenta à possibilidade de distinguir a 

punição dos agressores nos casos de violência doméstica de acordo com as 

circunstâncias que envolveram cada delito. Assim, tendo em vista a eficácia, coerência e 

justiça das punições previstas pelo ordenamento jurídico, introduzimos o conceito da 

justiça restaurativa como um método apto a cumprir os preceitos institucionais e as 

garantias individuais. 

A nosso ver, a Justiça Restaurativa pode ser qualificada como um instrumento 

eficaz para a resolução de casos que envolvem violência doméstica, uma vez que 

permite que questões íntimas sejam resolvidas pelos próprios agentes – agressor e 

vítima – e concede aos mesmos o papel ativo na resolução de seus conflitos particulares. 

O objetivo da Justiça Restaurativa é minimizar os danos morais causados à vitima 

pelo agressor; contudo, nos processos corriqueiros, costuma-se priorizar o ‘castigo’, a 

punição pelo delito cometido e esquecer o constrangimento causado à vítima. Desse 

modo, a Justiça Restaurativa pretende compreender o motivo da agressão para ajudar a 

vítima a se restabelecer após o trauma e o infrator a se ressocializar. 

Nessa esteira, podemos perceber a ineficácia do direito penal na resolução dos 

conflitos, uma vez que tende a se focar apenas no infrator e na pena, deixando a vítima 

em segundo plano.  

Quando deveria ser forte, o sistema é fraco. Ineficaz, porque não 
protege a mulher, prevenindo os crimes. Injusto, porque não escuta o 
interesse da vítima, não compreende a violência sexual, não entende a 
transformação das relações de gênero. Inócuo, pois dá à vítima 
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titularidade de ação (art. 225 do Código Penal brasileiro) e, no processo, 
tira-lhe o direito de coparticipação.14 

Por esses motivos incentivamos a expansão dos modelos informais ao tradicional 

de resolução de conflitos. A Justiça Restaurativa seria um modelo ideal, que atenderia às 

necessidades das vítimas da violência doméstica. É valido ressaltar que “a violência 

intrafamiliar não abre espaços para a libertação”15. Trata-se um trauma que abala a 

família e pessoas próximas, como amigos e vizinhos; logo, não apenas a vítima deve 

receber amparo, mas também aqueles ligados a ela. 

Nesse sentido, a formulação de penas criativas não previstas na legislação penal 

seria bem-vinda, já que atenderia, efetivamente, às necessidades de cada casal para se 

reestabelecerem ou, pelo menos, para minimizarem os danos causados ao outro. Uma 

decisão interessante nesse aspecto foi uma proposta na Flórida, EUA, onde um juiz 

condenou o acusado de violência doméstica a mandar flores e levar sua mulher para 

passear16.  

Sendo assim, o uso da Justiça Restaurativa pode ser uma forma de restaurar o lar 

abalado. A restauração não significa apenas reunir novamente o casal, mas também criar 

um meio em que ambos possam ter uma convivência pacífica, juntos ou separados. Essa 

interação é de extrema importância, uma vez que, conforme já mencionado, a violência 

doméstica não envolve apenas o agressor e o agredido, mas também familiares, como 

filhos, que não devem ser afastados de um ou de outro, salvo casos em que o próprio 

corra risco. 

Sobre essa questão, releva a pesquisa “Violência contra a Mulher e as Práticas 

Institucionais”, realizada pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, 

que 80% das mulheres vítimas de violência doméstica não querem que o agressor seja 

punido com reclusão. 40% das vítimas disseram que os autores da violência, com quem 

mantém ou já mantiveram uma relação doméstica, familiar, ou íntima de afeto, devem 

fazer tratamentos psicológicos e/ou com assistentes sociais; 30% acreditam que 

                                                 
14 SANTIN, Janaína Rigo; GUAZZELLI, Maristela Piva; CAMPANA, Joziele Bona; CAMPANA, Liziane Bona. 
A Violência Doméstica e a Ineficácia do Direito Penal na Resolução dos conflitos. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Paraná. Página 166. 
15 Idem. Página 159. 
16 Conforme notícia publicada no jornal O Globo. Disponível em:  http://extra.globo.com/noticias/bizarro/juiz-
manda-acusado-de-agressao-domestica-nos-eua-comprar-flores-levar-mulher-para-passear-3918919.html. 
Acesso em 17 de março de 2016. 

http://extra.globo.com/noticias/bizarro/juiz-manda-acusado-de-agressao-domestica-nos-eua-comprar-flores-levar-mulher-para-passear-3918919.html
http://extra.globo.com/noticias/bizarro/juiz-manda-acusado-de-agressao-domestica-nos-eua-comprar-flores-levar-mulher-para-passear-3918919.html
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deveriam frequentar grupos de agressores para se conscientizarem; 10% acham que a 

prestação de serviços à comunidade seria a melhor alternativa penal. 17 

4. Justiça Restaurativa: um caminho possível? 

A Justiça Restaurativa consiste em um procedimento de consenso voluntário e 

informal que tem como objetivo a reintegração social da vítima e do infrator por meio da 

utilização de técnicas, como a mediação e a conciliação.  

As primeiras experiências com características restaurativas ocorreram por volta 

dos anos 70 nos países da tradição da Common Law. Essas experiências têm 

apresentado resultados extremamente positivos, tanto para as vítimas, como para os 

infratores. 

As vítimas são beneficiadas na medida em que conseguem perceber que a justiça 

está sendo feita e que os danos que sofreram estão sendo reparados. Já para os 

infratores, além de contribuir para a ressocialização dos mesmos, pesquisas mostram, 

também, que os índices de reincidência desses foram reduzidos. 

Esse sistema alternativo de resolução de conflitos é bem recepcionado devido à 

ineficácia do sistema criminal de justiça tradicional. A sensação de impunidade, de 

frustração e a inexistência de mecanismos que atendam às necessidades emocionais 

das vítimas contribuem para o sucesso da justiça restaurativa. 

Podemos destacar como características da justiça retributiva a indiferença do 

Estado com os casos que julga, o uso dogmático do direito penal, a estigmatização dos 

infratores, dentre outras. Os processos correm de modo unidimensional, guiados pelos 

profissionais do direito, que muitas vezes se esquecem da posição das vítimas nos 

mesmos. 

Por outro lado, a Justiça Restaurativa possui uma abrangência, uma dimensão 

social muito mais ampla; englobando meios alternativos e críticos ao direito. O 

procedimento corre de modo compartilhado, abrangendo não só profissionais do direito, 

mas levando também em consideração as vítimas direta e indireta das infrações 

cometidas. 

                                                 
17 OLIVEIRA, Ana Flávia. Violência Doméstica: 80% das mulheres não querem a prisão do agressor. 
Jornal Último Segundo. 2015. Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2015-05-03/ 
violencia-domestica-80-das-mulheres-nao-querem-a-prisao-do-agressor.html. Acesso em: 29 de 
março de 2016. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2015-05-03/%20violencia-domestica-80-das-mulheres-nao-querem-a-prisao-do-agressor.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2015-05-03/%20violencia-domestica-80-das-mulheres-nao-querem-a-prisao-do-agressor.html
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Devido ao divergente andamento dos procedimentos em questão, ao passo que a 

justiça retributiva culmina na discriminação do infrator, a restaurativa busca como seu 

resultado a reparação do dano causado pelo infrator, sua responsabilização e 

reintegração da vítima e do acusado. Nessa esteira, a implantação da Justiça 

Restaurativa possibilita a criação de um novo direito penal, mais preocupado com a 

inclusão social e com a dignidade, tanto das vítimas quanto dos infratores. A inclusão da 

sociedade nesse procedimento é extremamente benéfica, já que a mesma também é 

parte interessada na restauração da ordem jurídica. 

Nos Estados Unidos a experiência da Justiça Restaurativa nos casos de crimes 

sexuais, ao longo dos anos tem sido bem aceita, sendo o projeto de pesquisa que 

oferece uma alternativa à justiça criminal convencional chamado RESTORE. 

Diversos fatores contribuem para a insatisfação com a justiça convencional nos 

casos de crimes sexuais. A trivialização desses crimes, a ausência de recursos para a 

investigação dos mesmos, os resultados insatisfatórios que acabam causando 

desapontamento e traumatizam as vítimas são alguns deles. 

A Justiça Restaurativa surge, portanto, como um encontro que permite que a 

vítima expresse o impacto do crime, que se sinta parte envolvida no caso e possa 

perceber os resultados consequentes dos casos. Por esses e outros motivos as vítimas 

consideram esse meio alternativo de justiça uma experiência satisfatória, justa e útil. 

Na sequência, atualmente, a utilização de métodos pertencentes à Justiça 

Restaurativa nos casos envolvendo violência doméstica também tem obtido resultados 

satisfatórios. Segundo o criminologista australiano, John Braithwaite, a Justiça 

Restaurativa é capaz reduzir a reincidência de criminosos em 40 % em alguns estudos. 

Outrossim, não restam dúvidas que os benefícios existentes quando da aplicação da 

Justiça Restaurativa nos casos de violência doméstica não se restringem apenas ao 

agressor, mas também à vítima, sendo assim, afirma o estudioso “não faz muito sentido a 

visão de que a Justiça Restaurativa nunca deva ser considerada nos casos de violência 

doméstica contra a mulher” (tradução nossa). 18 

Da mesma forma, afirma o neurocientista Daniel Reisel ser a Justiça Restaurativa 

mais efetiva quanto à não reincidência dos agressores com relação ao encarceramento, 

                                                 
18 SOTTILE, Leah. The Atlantic. Abuser and Suvivor, face to face: Can restorative justice, in which 
offenders talk with people who have been harmed by their crime, work for domestic-violence cases? 
And who exactly does it benefit?. 2015. Disponível em: 
http://www.theatlantic.com/health/archive/2015/10/domestic-violence-restorative-justice/408820/. 
Acesso em 02 de abril de 2016.  

http://www.theatlantic.com/health/archive/2015/10/domestic-violence-restorative-justice/408820/
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isso porque “O agressor pode perceber, talvez pela primeira vez, a vítima como uma 

pessoa real, com pensamentos, sentimentos e uma resposta emocional genuína” 

(tradução nossa). 19 

Percebe-se, portanto, que a Justiça Restaurativa se foca no futuro, na 

possibilidade da não reincidência, na tentativa de reparação do dano e na assistência à 

vítima. Além do mais, transmite a impressão de que a sociedade está retomando o 

controle da resolução de conflitos que foi atribuído ao Estado. 

No Brasil, o procedimento restaurativo não é formalmente previsto em lei. 

Contudo, brechas no sistema jurídico criam a possibilidade de sua aplicação. As 

inovações da Constituição de 88 aliadas à Lei 9.099/95, se interpretadas à luz do 

Princípio da Oportunidade, legitimam a justiça restaurativa. 

 

5. O uso da Justiça Restaurativa nos casos de violência doméstica: uma 

experiência bem-sucedida nos Estados Unidos da América (EUA) 

 

Não restam dúvidas quanto ao fato de ser a Justiça Restaurativa um instituto 

questionável, no qual muitos estudiosos ainda duvidam de sua efetividade, em especial 

ao se tratar de casos que envolvam violência doméstica. Isso porque, além de muitos 

argumentarem que a Justiça Restaurativa culminaria em uma espécie de impunidade do 

agressor, há aqueles que sustentam não ter a vítima, nesses casos, condições 

psicológicas, não serem ‘fortes’ o suficiente para suportar, de forma objetiva, o programa. 

Com relação às críticas existentes quanto à colocação das vítimas frente aos seus 

agressores, afirmou Carrie Outhier Banks, fundador do programa Domestic Violence Safe 

Dialogue (DVSD) nos anos 2000, “Como vocês se atrevem? Vocês irão revitimizá-las. ” 

(tradução nossa).20 

Em 2002, um dos municípios da Carolina do Norte (EUA) fez um convite ao 

instituto Carolina Dispute Settlement Services (CDSS) para mediar os conflitos de 

violência doméstica presentes no Tribunal local. A pesquisa ocorrida em 2005 tinha como 

objetivo avaliar, dois anos após as sessões realizadas, os resultados obtidos por meio da 

mediação, bem como os provenientes de sentenças. Foram avaliados, no total, 100 

                                                 
19 Idem. 
20 SOTTILE, Leah. The Atlantic. Abuser and Suvivor, face to face: Can restorative justice, in which 
offenders talk with people who have been harmed by their crime, work for domestic-violence cases? 
And who exactly does it benefit?. 2015. Disponível em: http://www.theatlantic.com/health 
/archive/2015/10/domestic-violence-restorative-justice/408820/. Acesso em 02 de abril de 2016.  

http://www.theatlantic.com/health%20/archive/2015/10/domestic-violence-restorative-justice/408820/
http://www.theatlantic.com/health%20/archive/2015/10/domestic-violence-restorative-justice/408820/
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casos de mediação e 118 casos foram finalizados por meio de sentenças expedidas pelo 

tribunal local. Vale destacar que a mediação, na pesquisa em tela, era feita tanto com a 

vítima, quanto com o agressor. A taxa de reincidência nos 100 casos em que foram 

aplicadas sessões de mediação foi de 16%. Com relação àqueles que haviam sido 

julgados pelo tribunal local, apenas 49 casos apareceram para a comparação dos 

resultados; desses 49 casos, a taxa de reincidência foi de 43%. A pesquisa realizada 

ainda considerou, de forma apartada, dados relativos à existência de antecedentes 

criminais dos réus: dos 55 casos resolvidos por meio da mediação cujos réus possuíam 

antecedentes criminais, apenas 2 reincidiram, enquanto 6 de 16 réus com antecedentes 

criminais reincidiram quando da prolação de sentença condenatória. Dessa forma, a 

experiência realizada na Carolina do Norte denota que, nos casos em que foram 

utilizados método constantes da Justiça Restaurativa – no caso em tela, a mediação – os 

resultados relativos à reincidência foram mais satisfatórios que os decorrentes de 

sentenças criminais. 21 

Estudos realizados por Mark Umbreit e Marilyn Peterson Armour, autores da obra 

“Restaurative Justice Dialogue”, indicam que, especialmente nos casos envolvendo 

violência doméstica, a Justiça Restaurativa se configura de forma apropriada, 

aproximando-se, de maneira efetiva, às reais necessidades das vítimas. Isso porque além 

de se tratarem de situações em que o agressor não é um estranho, mas alguém próximo, 

as agressões se dão dentro de uma relação de afeto. Outrossim, é muito comum nos 

referentes conflitos a existência de violência continuada, não pontual. Dessa forma, 

tratando-se de um conflito tão íntimo e particular, os crimes envolvendo violência 

doméstica são merecedores de uma abordagem diferenciada, que pode ser atendida por 

meio da utilização das técnicas previstas pela Justiça Restaurativa. 22 

Ao longo dos anos, cresceu nos EUA o número de instituições americanas 

conhecidas como Victim Offender Reconciliation Program (VORP). Tais institutos utilizam 

as técnicas da Justiça Restaurativa em crimes não somente associados entre pessoas 

envolvidas emocionalmente, mas também em outras espécies de crimes. Posteriormente, 

uma dessas VORPs deu início ao intitulado Victim Impact Panels (VIPs), programa que 

                                                 
21 LIEBMANN, Marian e WOOTTON, Lindy. Restorative Justice and Domestic Violence/Abuse. A 
report commissioned by HMP Cardiff funded by The Home Office Crime Reduction Unit for Wales. 
2010. Disponível em: https://www.restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/ 
Restorative%20Justice%20and%20 Domestic%20Violence%20and%20Abuse.pdf. Acesso em 02 de 
abril de 2016.  
22 UMBREIT, Mark e ARMOUR, Marilyn Peterson. Restorative Justice Dialogue: An essential 
guide for research and practice. Springer publishing company. 2011. Pág. 305.  

https://www.restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/%20Restorative%20Justice%20and%20%20Domestic%20Violence%20and%20Abuse.pdf
https://www.restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/%20Restorative%20Justice%20and%20%20Domestic%20Violence%20and%20Abuse.pdf
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obteve resultados positivos quanto ao uso da Justiça Restaurativa nos casos envolvendo 

violência doméstica.  No programa em questão, são realizados painéis nos quais vítimas 

de violência doméstica explicam os efeitos e consequências da violência sofrida em suas 

vidas, enquanto agressores se configuram como os ‘espectadores’. Dessa forma é 

possível que os agressores entendam os impactos que causam na vida das mulheres 

agredidas. Tais estudos apontam como resultados benéficos não apenas para os 

agressores, mas, principalmente, para as vítimas de violência domésticas.23  

Após o exposto, verifica-se que a utilização da Justiça Restaurativa nos EUA em 

casos envolvendo violência doméstica, têm obtido resultados positivos, apresentando-se 

como um instituto apto a minimizar os impactos sofridos pelas mulheres vítimas desse 

tipo de violência, bem como em reduzir o número de agressores reincidentes, uma vez 

que esses passam a ter maior consciência dos danos causados às vítimas.  

 

6. Métodos alternativos envolvendo violência doméstica no Brasil 

 

Quanto à utilização de métodos alternativos na resolução de conflitos envolvendo 

a temática da violência doméstica, foi elaborado, em 2013, pelo Governo do Rio Grande 

do Sul, o projeto ‘Metendo a Colher’. O projeto em questão foi desenvolvido, inicialmente, 

dentro do Presídio Central de Porto Alegre, com presos detidos pela Lei Maria da Penha. 

O projeto tem como objetivo a conscientização dos agressores quanto à gravidade dos 

seus atos, dos males causados às vítimas de violência doméstica, educando-os para que 

não voltem a rescindir. A primeira etapa do projeto é realizada ainda no presídio e, 

posteriormente, quando são soltos, passam a ser fiscalizados pela ‘Patrulha Maria da 

Penha’, uma rede externa de acompanhamento que colabora com o projeto em voga.   

Apesar de recente o projeto, em novembro de 2014 foram divulgados seus 

resultados preliminares: “Durante o ano, dos 79 participantes dos grupos de 

conscientização, nenhum reincidiu no crime de violência doméstica. ”. 24 

Em 2014, foi implementado em Taboão da Serra/SP um projeto cujo objetivo é 

reduzir o número de ocorrências envolvendo a reincidência em casos de violência 

doméstica contra a mulher. Tal projeto, denominado ‘Tempo de Despertar’, tem como 

propósito a reflexão por parte dos homens autores de violência doméstica de seus atos, 

                                                 
23 ROSS, Lee E. The War Against Domestic violence. CRC Press. 2010. Pág. 283.  
24Síntese. GOVRS – Projeto Metendo a Colher coíbe novas agressões à mulher. 2014. Disponível 
em: http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=318569. Acesso em: 02 de abril de 2016.  

http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=318569


18 

 

bem como mudanças referentes à visão dos agressores quanto às mulheres vítimas. O 

projeto consiste em um curso obrigatório de três meses no próprio Município 

desenvolvido para atender autores de violência doméstica. Com relação ao projeto em 

voga, afirmou a promotora mentora do projeto, Maria Gabriela Mansur, “Sempre tive uma 

resistência para trabalhar com o agressor. Mas, após relutar, verifiquei a necessidade de 

fazer um trabalho de conscientização e responsabilização. ” e ainda “ As mulheres 

exigem isso para que eles saibam o que causaram e para que haja possibilidade de 

modificar o comportamento. ”. 25  

Não foram divulgados, ainda, os resultados obtidos a partir da implementação do 

ora projeto.  

Importante ressaltar, inclusive, que o Projeto supramencionado, ‘Tempo de 

Despertar’, foi inspirado pelo projeto promovido pelo Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de 

Violência Doméstica e Familiar (NAMVID), em parceria com a 72ª Promotoria de Justiça 

do Rio Grande do Norte. Tal projeto tem como intuito o acompanhamento do Grupo 

Reflexivo de Homens, no qual agressores são reunidos em grupos compostos por 

psicólogos e assistentes sociais. Segundo dados de setembro de 2014, tal projeto 

“afirmou ter tirado todos os 100 participantes dos índices de violência. ”. 26 

Percebe-se, portanto, a tentativa de alguns setores no país de buscar métodos 

alternativos visando maior efetividade nos resultados pretendidos pela Lei Maria da 

Penha. Assim, a criação de projetos cujo cerne se configura na reeducação dos homens 

autores de violência, bem como na conscientização dos mesmos quanto aos danos 

resultantes de seus atos, está diretamente veiculada à percepção por parte de estudiosos 

e autoridades de que apenas a reclusão não está sendo apta a afastar a reincidência 

nesse tipo de crime. Dessa forma, percebe-se que a possibilidade da aplicação da Justiça 

Restaurativa nos casos de violência doméstica começa, cada vez mais, a ser 

recepcionada no ordenamento brasileiro, demonstrando-se como uma alternativa propícia 

a reduzir os impactos causados por esse tipo de violência.  

 

                                                 
25 TOLEDO, Luiz Fernando. Revista Exame. Curso tenta evitar reincidência em violência doméstica. 
2014. Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/curso-tenta-evitar-reincidencia-em-
violencia-domestica. Acesso em: 02 de abril de 2016.  
26 TOLEDO, Luiz Fernando. Revista Exame. Curso tenta evitar reincidência em violência doméstica. 
2014. Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/curso-tenta-evitar-reincidencia-em-
violencia-domestica. Acesso em: 02 de abril de 2016. 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/curso-tenta-evitar-reincidencia-em-violencia-domestica
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/curso-tenta-evitar-reincidencia-em-violencia-domestica
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/curso-tenta-evitar-reincidencia-em-violencia-domestica
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/curso-tenta-evitar-reincidencia-em-violencia-domestica
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7. Conclusão 

A Lei Maria da Penha surgiu, pois, como uma resposta do governo brasileiro 

quanto às recomendações de que fosse criada uma legislação mais rígida com relação à 

violência doméstica; afastando-se, dessa forma, a sensação de impunidade dos 

agressores quando julgados pelos Juizados Especiais Criminais, nos quais, muitas vezes, 

bastava o pagamento de cestas básicas ou prestação pecuniária dos acusados, 

instituindo-se a reclusão como única sansão aplicável nos casos de violência doméstica 

contra a mulher. 

Nesse ponto, a presente pesquisa tem como objetivo demonstrar que, apenas a 

reclusão, não se configura, necessariamente, na melhor solução relativa a tal tipo de 

conflito, uma vez que somente a pena prisional não é apta a recuperar o equilíbrio da 

vítima agredida. Conforme já explicitado, a violência doméstica, na maior parte das vezes, 

está ligada a um ambiente familiar que, em diversas ocasiões, não se restringe apenas à 

vítima e ao agressor, mas também abrange filhos frutos de tais relações, bem como o 

restante da família, amigos próximos, vizinhos, dentre outros. Não há dúvidas que a 

violência doméstica deva ser punida, o que se questiona é se apenas o sistema punitivo 

prisional está apto a corresponder às reais expectativas da vítima e da sociedade. 

É importante ter como prerrogativa desse tipo de crime o reestabelecimento futuro 

do bem-estar emocional das partes diretamente e indiretamente envolvidas, bem como o 

equilíbrio, a reconstituição daquele ambiente familiar afetado. Nessa vertente a Justiça 

Restaurativa surge como um instituto apto a entender as questões que vão além da 

punição do agressor, visando tanto a recuperação da vítima e dos demais ofendidos, 

quanto a educação do agressor, fazendo-o compreender seu erro e as sequelas dele 

decorrentes, evitando-se, assim, a reincidência e reduzindo, consequentemente, os 

índices de violência doméstica. 

Conforme demonstrado, a Justiça Restaurativa nos casos de violência doméstica 

nos Estados Unidos da América (EUA) tem obtido resultados extremamente satisfatórios, 

verificando-se, em diversas situações, como um meio mais eficaz de resolução do conflito 

que a reclusão, tanto no tocante à recomposição da mulher vítima quanto com relação à 

reeducação do homem agressor.  

Ao contrário da lógica tradicional instituída pelo sistema penal prisional, a Justiça 

Restaurativa busca reestabelecer o equilíbrio entre as partes envolvidas na violência 

doméstica, utilizando-se de técnicas como a mediação e a conciliação para atingir seus 
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objetivos. Significa dizer que tal instituto não está preocupado apenas em dar uma 

resposta ao crime cometido, mas também, e principalmente, em analisar o real problema, 

que está por trás do delito.  Apenas a reclusão como resposta à violência doméstica 

acaba, por muitas vezes, em agravar a situação que envolve as partes, culminando em 

um sentimento de vingança e aumentando a instabilidade dentro do ambiente doméstico 

familiar já problemático.  

Inclusive, percebe-se a crescente implementação de projetos organizados por 

organismos públicos e privados no Brasil cujo intuito consiste exatamente na aplicação de 

meios alternativos em casos de violência doméstica contra a mulher. Tais entidades 

argumentam exatamente que somente a punição não seria o caminho mais eficaz para 

tratar a causa do problema que se manifesta na utilização da violência. 

A Justiça Restaurativa surge, portanto, como um instituto com um olhar 

diferenciado nos casos de violência doméstica, em detrimento ao olhar indiferente do 

Estado, que está apenas preocupado em punir o agressor, sem se preocupar com sua 

recuperação e conscientização. Tal instituto traz, dessa forma, um lado mais humano e 

preocupado com a dignidade de ambas as partes envolvidas e, por tal motivo, 

acreditamos que possa ser a melhor resposta para os casos de violência doméstica 

contra a mulher, uma vez que, por meio dos procedimentos que compõem a Justiça 

Restaurativa é possível chegar a uma solução, a uma resposta construída por agressor e 

vítima, conjuntamente, com o auxílio dos facilitadores.  

A partir da análise da Justiça Restaurativa e da lei Maria da Penha, foi possível 

constatar que não existe qualquer incompatibilidade entre ambas; pelo contrário, a 

finalidade perseguida por essa lei especial, qual seja, a proteção das mulheres vítimas da 

violência doméstica, pode ser, sim, atingida a partir da utilização da metodologia aplicada 

pela Justiça Restaurativa. A utilização de tal instituto tem como objetivo a redução dos 

casos de violência doméstica do país, por meio da educação e conscientização de 

homens agressores, o que reduz o índice de reincidência nos casos de autores de 

violência doméstica.  

Por fim, conclui-se que a Justiça Restaurativa pode ser capaz de produzir 

transformações sociais significativas quanto à ocorrência de violência doméstica contra a 

mulher. Tais transformações atuariam, não apenas na educação e conscientização de 

homens agressores – o que reduziria o índice de reincidência dos mesmos –, mas 

também na prevenção desse tipo de delito.  
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