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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de aplicação do instituto 

jurídico da justiça restaurativa, nos casos que envolvem a violência de gênero praticada em 

face das mulheres, como forma de resolver e amenizar o problema da falibilidade que abalroa 

o Poder Judiciário, e não traz uma solução ao problema. Inicialmente, aborda-se de forma 

geral a amplitude e conceituação da violência doméstica no território, com a respectiva 

demonstração das formas de violências e métodos protetivos trazidos pela Lei nº 11.340/2006. 

Após demonstra-se conceitualmente o significado do instituto jurídico da justiça restaurativa, 

e sua forma de atuação ao lado do tradicional método de justiça criminal (atualmente 

adotado), valendo-se para demonstração das principais técnicas adotadas no procedimento 

alternativo. Na sequência, aborda-se a questão da tutela dos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa e do acesso à justiça na aplicação do instituto jurídico da justiça 

restaurativa, com a demonstração da possibilidade e vantagens de aplicação do método. Com 

esse inovador método de acesso e efetivação da justiça, em especial nos casos que guarnecem 

relação com a violência doméstica, verifica-se efetiva resolução do problema, com a atuação 

efetiva e direta da vítima, ofensor e sociedade, diminuindo os gastos estatais, proporcionando 

verdadeira e efetiva satisfação da vítima, com diminuição dos índices de reincidência do 

agressor. A metodologia de pesquisa adotada foi o método hipotético-dedutivo, realizado a 

partir do confronto de teorias, conceitos e ideias de doutrinadores, e seu estudo comparativo, 

valendo-se, portanto de uma pesquisa bibliográfica.  

 

Palavras-chave: Justiça Penal. Mulher. Violência. 

 

 

THE APPLICATION OF THE LEGAL INSTITUTE OF RESTAURANT JUSTICE IN 

CASES OF DOMESTIC AND FAMILY VIOLENCE AGAINST WOMEN 

 

ABSTRACT  

 

This present work to analyze the possibility of applying the legal institute of restorative 

justice in cases involving gender-based violence against women, as a way to alleviate and 

solve the problem of fallibility that undermines the judiciary and it doesn't bring a solution to 

the problem. Initially, the scope and conceptualization of domestic violence in the territory is 

generally addressed, with the respective demonstration of the forms of violence and protective 

methods brought by the Law nº 11.340/2006. The concept of the legal institute of restorative 

justice is conceptually demonstrated, and its way of acting alongside the traditional method of 

criminal justice (currently adopted) demonstrating the main techniques adopted in the 

alternative procedure. With this innovative method of access and enforcement of justice, 



especially in cases that are related to domestic violence, there is effective resolution of the 

problem, with the effective and direct action of the victim, offender and society, reducing 

state spending, providing true and effective satisfaction of the victim, with a decrease in the 

recidivism rates of the aggressor. The research methodology adopted was the hypothetical-

deductive method, based on the confrontation of the theories, concepts and ideas of the 

teachers, and its comparative study, making use of a bibliographic research. 

 

 

KEY WORDS: Criminal Justice. Woman. Violence.



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O tema ora proposto trata-se da possibilidade de aplicação do novel instituto jurídico 

da justiça restaurativa, o qual nas últimas décadas vem ganhando maior relevância e destaque 

no ordenamento jurídico brasileiro, em substituição ao antigo, falho e precário modelo de 

justiça retributiva criminal atual. 

Tem-se como objetivo principal deste trabalho, evidenciar o atual cenário de 

precariedade e desvalorização da justiça criminal comum, aliada a necessidade da expansão 

da aplicação da justiça restaurativa como uma opção para a resolução dos conflitos que 

guarnecem relação com a violência doméstica praticada contra as mulheres. 

De outro lado, quantos objetivos específicos, demonstrar-se-á através de todo o 

arcabouço teórico utilizado, as vantagens de aplicação do método referido, aliado ao 

tradicional médico de justiça, bem assim especificando-se as principais técnicas restaurativas 

utilizadas e seus reflexos. Não bastasse isso, será realizada uma análise teórica acerca dos 

principais princípios constitucionais e da relação da dignidade da pessoa humana com o tema 

ora proposto. 

Deste modo, inicialmente e como forma de apresentar ao leitor um panorama geral 

da violência doméstica e familiar contra as mulheres, será abordado um aspecto histórico e 

cultural relacionado à temática, de forma breve, ainda será analisado o aumento do índice de 

criminalidade e violência em todo território nacional, além da ineficácia do atual sistema de 

justiça criminal na resolução da problemática da violência. Ainda neste primeiro capítulo, 

serão analisados de forma momentânea, os institutos e mecanismos de proteção criados pela 

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 

No tópico seguinte, a abordagem recairá especificamente sobre o novel instituto 

jurídico da justiça restaurativa, para tanto realizar-se-á uma análise conceitual sobre o tema, 

abordando em especial “a importância da justiça restaurativa como alicerce para dirimir as 

diferenças, ineficiência do judiciário, e para promover a democracia participativa no âmbito 

da Justiça Criminal” (JATOBÁ; DELFINO, 2015, p. 15). Ainda nesta seara, será reservado 

um espaço para apresentação das principais técnicas restaurativas utilizadas.  

Ademais no capítulo subsequente, o estudo se voltará para demonstração da relação 

do instituto da justiça restaurativa nos casos envolvendo violência doméstica contra as 

mulheres, e sua relação com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana 
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(que constitui, inclusive, fundamento do Estado Democrático de Direito, segundo o disposto 

no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988
1
).  

Por fim e não menos relevante, será analisada a importância do olhar visionário e 

inovador, impresso pela justiça restaurativa defronte aos casos de violência doméstica e 

familiar contra as mulheres, bem assim a possibilidade de sua aplicação nestes casos.  

 

 

2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES NA 

ATUALIDADE E LEGISLAÇÃO PROTETORA 

 

Neste capítulo, reserva-se ao estudo de forma geral, da violência doméstica praticada 

em face das mulheres no território nacional. Para tanto, fará uma análise detalhada acerca das 

formas de violência perpetradas, bem assim a respeito da novel legislação protetora, um breve 

apanhado sobre seus institutos e as medidas em favor da vítima e em face do agressor.  

 

2.1 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES: UM 

APANHADO GERAL ACERCA DO TEMA 

 

Prefacialmente,  faz-se mister compreender o que significa e qual o alcance do termo 

“violência”, em especial  quando relacionado ao aspecto domiciliar e em face das mulheres. E 

fato notório e de fácil constatação que atualmente, a violência que é empregada muitas vezes 

ou na maioria, é crescente e cada vez mais as mulheres são vitimadas defronte a um perverso 

cenário de intolerância.  

O ex-secretário Geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, tratando 

acerca do tema enfatizou que:  

 

A violência contra as mulheres é, talvez, a mais vergonhosa entre todas as violações 

dos direitos humanos. Enquanto ela prosseguir, não poderemos dizer que 

progredimos efetivamente em direção à igualdade, ao desenvolvimento e à paz. 

                                                           
1
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição. 
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(Kofi Annan, Secretário-Geral da ONU, Um mundo livre da violência contra as 

mulheres, 1999 apud JESUS, D. E. de. Violência contra a mulher : aspectos 

criminais da Lei n. 11.340/2006, p. 7) 

 

Trata-se de uma problemática que está arraigada na sociedade. Nas palavras de 

Damásio de Jesus: 

 

A violência é cada vez mais um fenômeno social, que atinge governos e populações, 

tanto global quanto localmente, no público e no privado, estando seu conceito em 

constante mutação, uma vez que várias atitudes e comportamentos passaram a ser 

considerados como formas de violência. (JESUS, 2015) 

  

Abarcando desta forma, violência contra a figura da mulher, propriamente dita, 

referido autor prossegue afirmando que nos locais (Municípios, Estados e Países, ou seja, a 

sociedade em geral), onde a mulher é interpretada como dona de casa, portanto restrita aos 

afazeres domésticos, à maternidade, tem-se que o gênero masculino se sobrepõe ao feminino, 

já que segundo essa visão, o homem é o “provedor”, “concentrador dos valores materiais” 

(JESUS, 2015). Além do que: 

 

Enquanto atualmente, nessas mesmas sociedades, as mulheres estão maciçamente 

presentes na força do trabalho e no mundo público, a distribuição social da violência 

reflete a tradicional divisão dos espaços: o homem é vítima da violência na esfera 

pública, e a violência contra a mulher é perpetuada no âmbito doméstico, onde o 

agressor é, mais frequentemente, o próprio parceiro. (JESUS, 2015) 

 

Pode-se, portanto afirmar que a violência doméstica ou qualquer outra forma de 

violência, está intimamente ligada e entrelaçada com os aspectos sociais, culturais e por 

vezes, morais de determinada sociedade. Ela se desenvolve de tal modo que, o homem e a 

mulher se tornam vítimas da violência, dentro de sua própria concepção de família (seja ela de 

qual tipo/espécie for
2
). 

Maria Rita D’Angelo Seixas, em brilhantíssima lição revela que: 

 

Para entender a violência doméstica, temos que ultrapassar os muros da família e 

procurar a resposta no nosso momento histórico atual, marcado por toda espécie de 

violência, gerador da ideia de que todos só procuram o seu próprio bem e por isso 

são igualmente ruins. Isso nos leva à valorização do esperto, à indiferença, ao 

desrespeito pelo outro e pela vida, à competição e todas estas atitudes criam a 

                                                           
2
 Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, há na doutrina, uma tendência de ampliar o conceito de família, 

para abranger situações não mencionadas pela Constituição Federal. Fala-se, assim, em: a) Família matrimonial: 

decorrente do casamento; b) Família informal: decorrente da união estável; c) Família monoparental: constituída 

por um dos genitores com seus filhos; d) Família anaparental: constituída somente pelos filhos; e) Família 

homoafetiva: formada por pessoas do mesmo sexo; f) Família eudemonista: caracteriza pelo vínculo afetivo. 

(GONÇALVES, 2017). 
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cultura da violência, que contém a não aceitação das diferenças, o racismo e a 

educação violenta. A violência se aprende e, sob certas circunstâncias, se aprende 

profundamente e desde muito cedo. O bebê satisfeito, segundo a teoria do apego, 

desenvolve segurança e comunicabilidade. O ignorado é temeroso em apreender. 

(D’ANGELO, 2013, p. 10) 

 

Nesse sentido, o caráter cada dia mais intimista e algumas vezes egoísta da 

humanidade, é capaz de transformá-la em uma humanidade perversa, dentro e fora de casa. 

Neste cenário, se “do lado de fora da casa” as pessoas encontram um cenário de perplexidade, 

terrorismo e egoísmo, por óbvio que estas ações refletiriam diretamente no ambiente 

doméstico. 

A partir desta toada, é importante que se destaque que a violência pose de verificar 

em diversas facetas, ilustrada e demonstrada dos mais diversos e dolorosos modos. Laís 

Cristina Ribeiro explicita que “O conceito de violência se torna amplo se partimos do 

princípio das variadas formas de violar o outro. O ato de violentar consiste em machucar, 

ferir, obrigar, ofender, discriminar, desrespeitar, invadir, constranger, abusar, impor, proibir” 

(RIBEIRO, 2018). 

Ana Filipa Alves Lopes, explica que: 

 

O adjetivo “doméstica” remete para as ideias de vida familiar e/ou de casa, 

impondo-se precisar estas mesmas ideias. No que concerne à ideia de vida familiar, 

ou “família”, verifica-se que o conceito de “doméstica” não se reconduz às relações 

familiares atuais stricto sensu, incluindo também relações análogas aos familiares (o 

caso dos unidos de facto), relações baseadas no mero afeto (como a de um casal de 

namorados) e relações pretéritas (como a dos divorciados, ex-namorados ou 

progenitores de descendente comum em primeiro grau). (LOPES, 2013, p. 18) 

 

Entende-se, portanto como relações domésticas (no caso da violência doméstica) 

todas aquelas que advêm ou por ocasião alguma, sobrevieram do núcleo familiar. Menciona-

se por exemplo, o caso infelizmente corriqueiro de um casal que, após o término do 

relacionamento, a mulher é vítima de ataques de raiva e euforia, sofrendo qualquer tipo de 

violência praticada pelo ex-companheiro.  

Neste sentido e para efeitos deste trabalho, a violência doméstica configura-se como 

a adopção por uma pessoa de comportamentos violentos contra outra pessoa, com quem 

mantém ou manteve uma relação de maior intimidade ou proximidade (LOPES, 2013, p. 20). 

Os mencionados comportamentos violentos são como se verá adiante externado das 

mais diferentes formas. Os reflexos desta violência desmedida se apresentam no dia-a-dia de 

forma silenciosa e crescente.  
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Em face das mulheres, a violência deve ser interpretada e entendida como sendo de 

gênero. Isso porque os agressores (ou agressoras) veem a figura da mulher como de sua 

propriedade, já que histórica e socialmente doutrinados a ver a mulher como ligada a uma 

figura inferior, capaz de viver apenas e tão somente no ambiente doméstico.  

Referida violência é perpetrada de geração em geração: os pais educam os filhos com 

violência, para eles trata-se da melhor forma de resolução de conflito. Como corolário lógico, 

a violência se perpetua no tempo e se repete de geração em geração (GOMES, apud, 

COELHO, 2007).  

Deste modo, a violência doméstica é perpetrada de geração em geração, sem que 

muitas vezes, tal violência seja socialmente visualizada. Isso porque deve-se ressaltar, nem 

todas as formas de violência que não empregadas acabam por repercutir socialmente, já que 

em alguns casos, a violência reprimida poderá ensejar reflexos em áreas distintas da vida da 

pessoa, tais como em transtornos de personalidade, depressão e afins, campo analisado e 

estudado pela Psicologia Forense. 

Certo, todavia que na maioria dos casos a propagação de violência no ambiente 

doméstico é causa suficiente para a banalização de mais e mais violência, como anteriormente 

abordado.  

 

2.2 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NO TERRITÓRIO 

NACIONAL, SUAS VARIADAS FACETAS E AS MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI Nº 11.340/2006 

 

Segundo Stela Valéria Soares de Farias, os meios de comunicação em geral estão 

denunciando diversas atrocidades e práticas criminosas ainda neste século em que vivemos, 

quando em realidade, imaginava-se que seria um período de tamanha tranquilidade social. 

Ocorre que a frequente violência urbana, como já se noticiou anteriormente, têm ocasionado e 

refletido diretamente no aumento dos índices de violência doméstica e familiar contra a 

mulher (CAVALCANTI, 2008). 

Neste ano, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou mais uma edição do 

denominado “Atlas da Violência Retratos dos Municípios Brasileiros”, ocasião em que se 

apresentou o cenário de mortes oriundas de homicídios (inclusive violentos em todo o País). 

Com isso, ainda sobre o aumento exponencial da violência (geral) no Brasil, tem-se que: 

 



10 

 

Nos últimos dez anos, observamos crescimento (em uma dinâmica em degrau) da 

média da taxa de homicídios entre os estados brasileiros, conforme apontado no 

gráfico 1.1, quando saímos de uma média de 30 para 41 homicídios por 100 mil 

habitantes, entre 2007 e 2017. (IPEA, 2019) 

 

Evidentemente, consoante já apontado, a crescente violência que abalroa a sociedade 

reflete direta e incisivamente nos lares brasileiros, no comportamento da humanidade. Os 

relacionamentos em geral são afetados, a mídia trás notícias que influenciam no 

comportamento, as pessoas se estressam diuturnamente no trabalho, no trânsito e inclusive, 

nas próprias relações intrafamiliares.  

A luta da mulher é antiga, e nos dias atuais está associada a diversas associações e 

organizações sociais que em luta crescente e assídua em defesa das mulheres, buscam evitar 

que assim como todas as formas de violência, tal como o feminicídio, espécie de homicídio 

praticado em face da mulher, a violência doméstica e familiar contra as mulheres se propague 

de forma totalmente avassaladora.  

Consoante já esposado, a violência praticada contra as mulheres é na maior parte, 

oriunda de dogmáticas histórias e culturais da sociedade. Muitas vezes, a violência empregada 

é fruto de práticas e comportamentos machistas, outras vezes estão associadas ao uso de 

substâncias entorpecentes ilícitas, e ademais, de forma eventual, relaciona-se com patologias 

comportamentais.  

O grande problema enfrentado é que, assim como os homens foram social e 

historicamente influenciados na forma de se comportar, as mulheres foram inconscientemente 

levadas a acreditar que são submissas e de propriedade dos homens. Por isso, na maioria das 

vezes, quando agredidas silenciam, não noticiam o ocorrido. Os motivos? São os mais 

variados possíveis: medo, vergonha, sentimento de culpa e de abandono.  

Abalroadas e amedrontadas, cada dia mais o número de mulheres vítima da 

sociedade, do pensamento machista e consequentemente vítimas de violência, cresce de forma 

ampla no Brasil.  

Não é de hoje que este cenário é apresentado. Anos antes da publicação da Lei 

popularmente conhecida como “Maria da Penha”, o cenário não era tão diferente. Um cenário 

de insatisfação, já que as mulheres eram de uma ou outra forma tratada com indiferença no 

ordenamento jurídico pátrio. 

Isso porque antes do vigor da Legislação protetora, segundo preleciona Daniel 

Achutti, “a violência doméstica era tratada judicialmente como crime comum” (ACHUTTI, 
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2016). Mencionada legislação, consoante se verá adiante, trouxe mecanismos/institutos de 

proteção e reparação à mulher vitimada pela violência doméstica.  

Destarte, asseverou também de forma expressa e não taxativa os tipos de violência 

doméstica, comumente praticados em face das mulheres. Para tanto, o artigo 7º da Lei número 

11.340/2006, dispõe do seguinte modo:  

 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade 

ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e 

vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação; (Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018) 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 

incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. (BRASIL, 2006) 

 

A gravidade abstrata de cada uma das condutas, pois não deve ser considerada. 

Entretanto, o que impende destacar é que cada uma das formas de violência praticadas geram 

reflexos externos e internos nas mulheres, as colocam por vezes em um ciclo vicioso e sem 

saída.  

Como forma de abreviar este sofrimento, consoante já se destacou acima, a 

legislação é objetiva e pontual ao elencar medidas protetivas em favor da mulher, além 

daquelas em face do agressor. Neste sentido, Daniel Achutti assevera que: 

 

O que se destaca na Lei n. 11.340 é a previsão de medidas protetivas de urgência 

contra o agressor e em favor da mulher a fim de fazer cessar episódios que coloquem 

em risco a sua integridade física e mental (arts. 22, 23 e 24). (ACHUTTI, 2016, p. 

170) 

 

Nesta linhagem, o retro mencionado Autor destaca ainda:  

 

unsaved://../_Ato2015-2018/2018/Lei/L13772.htm#art2
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Em relação à mulher o juiz poderá encaminhá-la a programa de proteção ou de 

atendimento; reconduzi-la ao lar, após o afastamento do agressor; afastá-la do lar, 

sem prejuízo dos direitos e bens, guarda dos filhos e alimentos; e/ou determinar a 

separação de corpos (art. 23, I a IV). (ACHUTTI, 2016, p.. 170)  
 

Constata-se que a Legislação pátria, com o advento da Lei Maria da Penha avançou 

de forma satisfatória com relação à proteção da mulher na sociedade, em especial com relação 

àquelas que são vítimas do relacionamento intrafamiliar que tiveram. Ocorre que por vezes, a 

falibilidade de alcance da legislação infraconstitucional está relacionada com a crise no 

sistema jurídico penal atual. 

Algumas vezes, os institutos de proteção criados pela legislação são inócuos defronte 

a um sistema jurídico penal retributivo. Isso porque, em que pese à criação dos novos 

mecanismos de combate à violência doméstica, vê-se que tais institutos estão inseridos no 

atual sistema de justiça, que visa principalmente retribuir, dar ao agressor a “justa” 

retribuição.  

O que se tem é uma Justiça Criminal falha, que não atende mais as demandas sociais, 

e tenta a todo modo, utilizando-se do cárcere superar os obstáculos, idealizando o critério e 

senso de justiça, tenta impor que ainda existe o caráter de ressocialização da pena como 

aplicada atualmente. O que ocorre em verdade, é que a pena como aplicada hoje, não traz 

reflexos na ressocialização de individuo algum: abarrota o poder judiciário, transforma 

magistrados e sua equipe em verdadeiros robôs que trabalham para oferecer uma resposta 

padrão, pouco se importando com os indivíduos que foram direta ou indiretamente afetados 

pela prática da infração penal e quais foram as consequências desta na vida deles.  

 

 

3 A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO INSTITUTO JURÍDICO ALTERNATIVO 

PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Reservou-se para este capítulo, uma análise concisa, porém minuciosa a respeito do 

instituto da justiça restaurativa. Para tanto, faz-se uma análise conceitual e de aplicabilidade 

no ordenamento jurídico, além do que destacou-se suas principais técnicas e quais são os 

objetivos de sua aplicação, além de evidenciar suas diferenças do tradicional modelo de 

justiça criminal retributivo.  
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3.1 A JUSTIÇA RESTAURATIVA ENQUANTO INSTITUTO JURÍDICO NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

No Brasil e no mundo, a ideia de uma justiça restaurativa consoante destacado, está 

intrinsicamente relacionado com a falibilidade que o sistema retributivo estatal atual 

apresenta, em especial nos últimos anos, onde se vê uma crescente e acentuada polarização da 

violência.  

Nesse cenário violento, de crescente criminalidade, verificou-se que com o passar 

dos anos houve uma crescente subjugação do conceito e da valoração que é dada ao 

cometimento de determinada conduta. Para o Estado, detentor do poder de controle e dos 

mecanismos de aplicação da lei penal, basta á mensuração do dano e punição do agente 

criminoso, pouco importando os reflexos na vítima e sociedade: vítima e comunidade ficaram 

de fora da resolução de conflitos que na verdade é transmitida como forma de monopólio e 

força Estatal (FOUCAULT, 2001, p. 70).  

O que se tem em verdade, e que não se pretende desmerecer e tampouco descartar, 

como defendem alguns extremistas do denominado abolicionismo penal, é um processo 

criminal construído ao longo da história, que sofreu diversas mudanças e passagens históricas, 

revestindo-se, portanto de diversas facetas (ACHUTTI, 2016, p. 54). Entretanto, considerando 

a disparidade entre a crescente violência e as reformas sociais, verifica-se a emergente 

necessidade de reformas políticas e sociais na estrutura e funcionamento da justiça criminal, 

já que “o sistema judiciário é de fundamental importância para o desenvolvimento de uma 

democracia sólida e para que se torne possível alcançar a paz social tão almejada” (JATOBÁ; 

DELFINO, 2015, p. 14). 

Defronte a este cenário fático enfrentado, Augusto César Maurício de Oliveira Jatobá 

e Letícia de Oliveira Delfino, em brilhantíssima lição asseveraram que:  

 

É nesse diapasão que destacamos a importância da justiça restaurativa como alicerce 

para dirimir as diferenças, ineficiência do judiciário, e para promover a democracia 

participativa no âmbito da Justiça Criminal. Como já fora exposto, um dos objetivos 

da justiça restaurativa é promover um ambiente equitativo, onde a vítima, o acusado 

e até mesmo a comunidade tenham seus espaços respeitados, possam ser ouvidos e 

participem diretamente de todas as etapas do processo decisório. (JATOBÁ; 

DELFINO, 2015, p. 15) 

 

Além do que, percebe-se que não há um consenso doutrinário e/ou jurisprudencial no 

sentido de se conferir única definição sobre o tema. Isso porque a justiça restaurativa pode ser 
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entendida como instituto jurídico que ao buscar uma resolução pacífica (que não significa 

impunidade), porém efetiva para a ameaça ou lesão a direito sofrida pela vítima.  

Vinícius Rodrigues Cavalcante, dissertando a respeito da temática e mesclando ideias 

abordadas pela melhor doutrina, traz definição valiosa a respeito da prática restaurativa de 

justiça, em especial quando relacionada com a violência doméstica e familiar praticada em 

face das mulheres. Neste sentido, aponta o mencionado autor que: 

 

Trata-se de um modelo de justiça pena que busca promover a inclusão e 

empoderamento das partes, para que elas tenham voz no processo restaurativo e 

contribuam para uma efetiva solução do conflito, ao invés da exclusão e 

estigmatização que o processo penal atual gera, bem como propor uma mudança de 

valores, no sentido de se eliminar das partes o anseio pela vingança e estimular a 

reconciliação e a reparação. (CAVALCANTE, 2017, p. 81) 

 

E mais, mencionado autor conclui, narrando acerca da possiblidade de maior 

efetividade na maneira que o processo criminal é conduzido neste modelo, o que de uma 

forma geral, contribui para elucidar, explicar didaticamente o conceito deste modelo 

restaurativo de justiça penal. Para tanto, afirma-se que:  

 

Ao propor o empoderamento das partes, a justiça restaurativa possibilita que a 

justiça seja verdadeiramente sentida por elas. No modelo de justiça penal atualmente 

adotado, as partes não contribuem para a construção da solução, pois todo o 

processo é conduzido por terceiros. Assim, quando alguém diz à vítima que, em 

relação ao evento criminoso, foi tomada determinada decisão e que ela pode ir para 

casa, enquanto diz ao infrator que, como resposta ao seu ato, ele deverá ser preso, as 

partes não experimentam a justiça. (CAVALCANTE, 2017, p. 81) 

 

Nesse sentido, pode-se concluir que a definição da justiça restaurativa está 

relacionada ao critério de justiça estabelecido para trazer às partes envolvidas (vítima e 

agressor) um ambiente de efetiva resolução do conflito: o sentimento de que efetivamente, a 

justiça foi alcançada. Isso porque nesse processo, ambos estarão diretamente envolvidos com 

o meio e consequentemente, com o resultado final obtido.  

Por obséquio, pois que a prática restaurativa não é realizada única e exclusivamente 

pela figura dos envolvidos, haverá nesse meio, um responsável por conduzir os trabalhos e 

buscar a melhor e efetiva forma de resolução da “lide”. A forma de condução, o modo de 

intervenção desse terceiro, dependerá casuisticamente, do modelo restaurativo adotado.  

 

3.2 PRINCIPAIS TÉCNICAS RESTAURATIVAS UTILIZADAS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 
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Defronte à conceituação apresentada, impende destacar que a Resolução 2002/12 

editada pela Organização das Nações Unidas estabeleceu naquele ano, uma série de 

mandamentos, ao menos superficialmente que deveriam ser adotados pelos Estados-membros, 

na busca pela efetivação dos programas de justiça restaurativa existente e/ou em fase de 

planejamento (ACHUTTI, 2016, p. 79).  

Calcado nos valores e princípios estabelecidos na mencionada Resolução, diversos 

programas foram criados, e com isso diversas técnicas foram adotadas para resolução de 

conflitos no âmbito da justiça criminal. Neste trabalho, abordar-se-á três delas, quais sejam a 

“Mediação vítima-ofensor”, o “Apoio à vítima” e ainda os “Círculos de sentença e cura” 

(ACHUTTI, 2016, p. 80 e 81). 

Por mediação vítima-ofensor, segundo preleciona Daniel Achutti, deve-se entender 

que este: 

 

Terá início com um convite do mediador aos envolvidos no conflito (vítima e 

ofensor), com o objetivo de buscar uma reparação, compensação ou restituição para 

o dano causado pelo delito. Atuando como um facilitador, o mediador não proporá 

qualquer acordo, e tampouco buscará forçar um entendimento entre as partes, mas 

exercerá a sua função buscando viabilizar o diálogo entre os envolvidos. 

(ACHUTTI, 2016, p. 80) 

 

Com relação ao segundo método já anteriormente mencionado, dispõe o retro 

mencionado doutrinador que: 

 

Com um sistema de atenção às vítimas, pretende-se demonstrar (à vítima e a 

comunidade) que há interesse público com a situação de vitimização e em buscar 

minimizar as consequências da ação sofrida. Geralmente, este tipo de serviço 

funciona de forma meramente auxiliar ao sistema de justiça criminal, mas na justiça 

restaurativa deve ser destaque. (ACHUTTI, 2016, p. 80) 

 

Por derradeiro, seguindo ainda a linha de raciocínio de Daniel, tem-se que os círculos 

de sentença e cura:  

 

Estão fortemente ligadas às tradições indígenas de tribos do Canadá e dos EUA, e 

são realizadas de duas maneiras: a primeira, conhecida como círculos de cura 

(healing circles), busca restaurar a paz na comunidade afetada pelo conflito; e a 

segunda, os cícurlos de sentença (sentencing circles), funciona como uma espécie 

de “comunidade de conjulgamento” na justiça criminal tradicional, com a presença 

de um juiz. (ACHUTTI, 2016, p. 81) 
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Ao que percebe-se, em todas  as três  práticas restaurativas citadas, convergem para 

um único caminho: busca-se a efetivação de um ambiente sadio e de qualidade para a 

(re)inserção da vítima e (re)educação do ofensor que por vezes, é privado de sua liberdade em 

razão da prática de determinado ato. Quando trata-se da violência doméstica e familiar, em 

especial praticado contra as mulheres, visualiza-se um sentimento de pudor ainda maior, já 

que a infração penal é resultado de uma vontade possessiva, doentia e perversa de uma das 

partes.  

Deste modo, a busca restaurativa pela paz social se torna ainda mais difícil, já que as 

práticas mencionadas precisam ser constantes, até que em determinado momento se consiga 

chegar a um “acordo” entre agressor e vítima, vítima e sociedade, agressor. Neste modelo de 

justiça inovador, há uma união de esforços para efetiva resolução do problema, vai desde um 

primeiro diálogo, separadamente vítima e sociedade (esta, representada pelas pessoas 

designadas pelos respectivos órgãos da justiça), sociedade e ofensor, até que haja união de 

todos esses fatos e o consequente reconhecimento pelo ofensor do erro cometido e a sensação 

de efetiva justiça pela vitimada.  

 

Uma política criminal, neste contexto, deve tratar do relacionamento vítima-ofensor 

facilitando sua interação e a troca de informações sobre o acontecido, sobre cada um 

dos envolvidos e sobre suas necessidades, da mesma forma, que deve se concentrar 

na resolução dos problemas, tratando não apenas das necessidades presentes, mas 

das intenções futuras, prospectando um novo cenário, subvertendo assim, a noção de 

justiça como figura burocrática e opressora nas mãos do Estado. (MELEU; 

KELNER, 2019, p. 16) 
 

A justiça restaurativa, exsurge assim, como um afluente para a minimização em 

especial, do sofrimento vivenciado pela vítima defronte ao catastrófico ambiente criado no lar 

em razão da violência empregada. Desvencilhando-se de técnicas e métodos essencialmente 

metódicos e formais na esfera Judiciária, para efetivar o critério de justiça sob o aspecto social 

e humano, com técnicas dialéticas (vítima, sociedade e opressor), fundadas na efetiva 

resolução do conflito, sem que haja pura e simples incriminação do ofensor, como acontece 

no tradicional e atual sistema judiciário criminal. 

 

 

4 A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA AOS 

CASOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS 

MULHERES 
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Neste trecho, far-se-á uma análise acerca dos princípios constitucionais da dignidade 

da pessoa humana e do acesso à justiça, demonstrando de forma esclarecedora como estes 

estão relacionados com a efetiva prestação jurisdicional adequada nos casos de violência 

doméstica e familiar praticados contra a mulher. Além do que, demonstrar-se-á por fim, a 

possibilidade da aplicação do modelo restaurativo de justiça aos casos de violência de gênero, 

além de elencar as vantagens de sua aplicação.  

 

4.1 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ACESSO À JUSTIÇA CRIMINAL E SUA 

RELAÇÃO COM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA A MULHER 

 

O legislador originário ao estabelecer os valores que norteariam o ordinário jurídico 

pátrio, tratou de elevar a pessoa humana como um de seus fundamentos. Isso porque a 

Constituição de 1988 adveio de um período conturbado e perverso em todo o mundo, sito 

após a Segunda Guerra Mundial, após as atrocidades que dela afluíram e ainda, logo depois de 

encerrado um período ditatorial no Brasil (que perdurou de abril de 1964 até março de 1985).  

Nesse sentido em brilhantíssima lição, consignou o constitucionalista e professor 

Zulmar Fachin que:  

 

A dignidade da pessoa humana é o valor fundante do Estado brasileiro (art. 1.º, 

inciso III) e inspirador da atuação de todos os poderes do Estado e do agir de cada 

pessoa. Tal valor está presente, de modo expresso ou implícito, em todas as partes 

da Constituição. (FACHIN, 2015, p. 207)  

 

Enquanto “valor fundante” (FACHIN, 2015), o princípio da dignidade da pessoa 

humana consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, faz nascer diversos 

outros direitos fundamentais, tais como o direito ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, 

inciso LV, da Constituição da República), à presunção do estado de inocência (artigo 5º, 

inciso LVII, da Carta Constitucional de 1988), a publicidade dos atos processuais (artigo 5º, 

inciso LX, da Constituição Federal), o acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição da República Federativa do Brasil), além de outros.  

Além do que, segundo Marcelo Rocha Mesquita:  

 

O princípio da dignidade da pessoa humana deve, portanto, ter papel fundamental 

como orientador de um Direito Penal Democrático. Infelizmente, não é o que se vê 

na realidade, diante da crise de legitimidade pela qual passa o modelo retributivo de 

justiça criminal, crise esta que se deve, em grande parte, à existência de um sistema 

penal excludente e segregador, em que os presídios são considerados verdadeiras 

fábricas de delinquentes, devido, principalmente, às condições desumanas a que são 
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submetidos os condenados. Outrossim, a vítima também tem desrespeitada a sua 

dignidade ao ser excluída do processo, funcionando como simples meio de prova. 

(MESQUITA, 2015, p. 121) 

 

Nesta seara, sobre o mencionado direito fundamental do acesso à justiça, Vinícius 

Rodrigues Cavalcante estatui que “O acesso à justiça se trata de direito fundamental que se 

concretiza através do princípio da dignidade da pessoa humana” (CAVALCANTE, 2017, p. 

66). Nesta linha de raciocínio, complementa o autor destacando que:  

 

No caso das demandas penais, no modelo de justiça penal atualmente adotado, não 

há que se falar em “igualdades de armas” entre os atores envolvidos, tendo em vista 

que o modelo do jus puniendi estatal dá poder tão somente ao Estado, através do 

Poder Judiciário, que tem o dever de proporcionar ao conflito uma solução, muitas 

vezes sem a aquiescência dos verdadeiros envolvidos na lide (ofensor, vítima e 

comunidade). (CAVALVANTE, 2017, p. 66) 

 

O que se verifica, entretanto é que o mencionado princípio fundamental não se 

concretiza de forma literal. Quando ligado à violência de gênero, em especial da violência 

praticada em face das mulheres, tampouco. 

Isso porque, como outrora já se abordou neste trabalho e é fato, nos casos de 

violência doméstica e familiar, praticada em face das mulheres, com o instituto da Lei nº 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a visão retributiva do sistema penal atual não foi 

modificada, pelo contrário, referida legislação ordinária se adaptou aos padrões outrora 

estabelecidos e ratificou o modelo então existente. Nesta seara, pela derradeira vez, tem-se a 

mulher colocada como vítima e testemunha, não havendo que se falar em efetiva 

concretização e justiça e resolução da problemática: a mulher passa a ser tratada como mera 

figura processual.  

 

A Lei “Maria da Penha” fechou os olhos para o preconizado na Constituição 

Federal, na medida em que sequestrou da vítima se assim desejasse, o direito de 

participar mais ativamente do processo de solução do conflito levado ao sistema 

penal, reforçando ainda mais a percepção da mulher como ser vulnerável, incapaz de 

ditar as suas próprias escolhas, além de não modificar o agir masculino, visto que a 

repressão, própria do modelo retributivo, não contribui em nada com uma mudança 

de comportamento, ao contrário, somente reforça o estigma de homem-agressor. 

(MESQUITA, 2015, p. 122/123) 

 

Deste modo, exsurge a possibilidade da inclusão do modelo restaurativo de justiça 

aplicado aos casos de violência doméstica e familiar, praticados em face das mulheres, 

ocasião em que será possibilitado um diálogo entre todos os efetivamente envolvidos na 

relação violente. Além do que, possibilitar-se-á a efetiva solução do conflito pelo Poder 
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Judiciário com plena participação da sociedade e seus mais variados mecanismos e técnicas 

restaurativas, anteriormente mencionadas, de modo que uma das partes não seja vitimizada e 

taxada de inferior, e a outra finalmente, não se apresente como gênero forte e intocável, 

insuscetível de punição e efetiva cura.  

 

4.2 JUSTIÇA RESTAURATIVA: UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O PODER 

JUDICIÁRIO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA DAS 

MULHERES 

 

 Consoante outrora já se fez referência, a violência doméstica e familiar praticada 

contra as mulheres ganhou maior repercussão social com o crescimento do movimento 

feminista que se intensificou nas últimas décadas, gerando notórios reflexos no campo de 

conquistas por novos direitos.  

Neste sentido, verifica-se que o direito penal amplamente considerado, que se baseia 

não só na legislação que é inserida no ordenamento jurídico pátrio, mas também nas decisões 

que são proferidas pelos Tribunais Superiores, foram e são formas de dar maior destaque à 

violência perpetrada em face do gênero mencionado (MESQUITA, 2015).  

Deve-se considerar, como premissa que nos casos de violência doméstica e familiar 

contra o gênero feminino, como já diz o próprio nome, é praticado no próprio anseio familiar, 

por seu(ua) namorado(a), ex-namorado(a), cônjuge, ex-cônjuge, companheiro(a), ex-

companheiro(a), enfim, o que por vezes, torna “a solução simplista, dada ao conflito pelo 

modelo retributivo, inadequada e insuficiente, visto que a imposição de uma pena em caso de 

condenação não é a resposta esperada pela mulher vítima de violência”. (MESQUITA, 2015, 

p. 109).  

Neste cenário, ao ofertar um ambiente de liberdade para a mulher, ocasião em que 

ela possa atuar ativamente no processo contra seu agressor, tomar decisões importantes, ser 

acompanhada e amparada de perto pelo Poder Judiciário hoje excessivamente garantista, 

eleva a mulher à condição social que lhe é constitucionalmente garantida, em pés de igualdade 

em questão de direitos e deveres (artigo 5º, caput, da Constituição Federal). 

Sob essa perspectiva, Marcelo Rocha Mesquita consigna que: 

 

A mulher vítima de violência doméstica e familiar deve ser empoderada e uma das 

formas de fazê-lo é justamente respeitando sua vontade em continuar ou não o 

processo contra seu agressor. O modelo restaurativo de justiça criminal respeita a 

vontade da mulher vítima de violência doméstica de gênero, uma vez que tem como 

um dos princípios basilares a voluntariedade, ou seja, a participação de dá 
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livremente, sem imposição. A mulher-vítima decide se deseja participar de uma 

prática restaurativa ou que seu conflito seja resolvido de acordo com o modelo 

tradicional, concedendo-lhe maior autonomia para decidir qual modelo atenderá às 

suas expectativas e necessidades. (MESQUITA, 2015, p.110) 

 

Percebe-se que a justiça restaurativa, por intermédio de suas mais variadas facetas e 

técnicas, busca encorajar as mulheres que são vitimadas pela violência doméstica procurar 

uma digna resposta do Poder Judiciário.  

De um lado, constata-se que neste sistema atual de justiça criminal, a mulher convive 

diuturnamente com a insegurança da reincidência da violência, já que hoje o agressor está 

preso e amanhã, se eventualmente colocado em liberdade, poderá novamente cometer o 

mesmo ato em face da mulher, já que seu pensamento não mudou, já que não socialmente 

reeducado e sim marginalizado com a privação da liberdade. De outro, com o novo sistema de 

jurisdição criminal, a mulher se sentirá finalmente, justiçada já que poderá por intermédio dos 

métodos e técnicas restaurativas, reestabelecer uma convivência social ao menos tranquila, 

pacata e harmoniosa, tendo em vista que há o estabelecimento de um dialogo entre as partes 

no decorrer no processo restaurativo.  

Além disso, tem-se que:  

 

O diálogo, entre as partes interessadas no processo decisório, fortalece o senso de 

responsabilidade e dá maior legitimidade à decisão, já que, ao invés de a decisão ter 

sido imposta por um terceiro alheio ao conflito, é construída pelas partes 

diretamente envolvidas nele, fortalecendo o senso de responsabilidade e fazendo 

com que, de fato, vítima e ofensor revejam os papéis sociais estabelecidos e 

promovam mudanças comportamentais reais. (MESQUITA, 2015, p. 119) 

 

Outra vantagem apontada no impecável estudo realizado pelo já mencionado autor, é 

que:  

 

O modelo de justiça restaurativo tem como um dos princípios norteadores a 

adaptabilidade, ou seja, existem diversas práticas restaurativas e cada uma delas está 

aberta a alterações, permitindo, assim, uma maior flexibilidade nas respostas a serem 

dadas, levando-se em conta o caso concreto e os interesses das partes envolvidas, ao 

contrário do sistema monolítico tradicional, que se baseia única e exclusivamente na 

aplicação de uma punição ao homem-agressor. (MESQUITA, 2015, p. 120) 

 

Nesta perspectiva, transcende o brilhantismo empregado na égide da justiça 

restaurativa. Isso porque consoante abordado, referida modalidade de justiça, pode ser 

empregada paralelamente o modelo tradicional de justiça comum, como forma de ofertar à 

vítima e sociedade maior participação no processo punitivo, não deixando à mercê do Poder 

Estatal única e exclusivamente.  
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Outrossim, deve-se mencionar ainda, que um dos argumentos favoráveis “à 

utilização da justiça restaurativa está no grau de satisfação das vítimas, que é muito maior que 

no sistema penal tradicional” (MESQUITA, 2015, p. 120). 

Ademais, deve-se destacar que o desenvolvimento de políticas públicas adequadas 

pelo Poder Estatal, capazes de efetivar o novo modelo de justiça criminal restaurativa, 

diminuirá drasticamente os custos do Estado com relação a punição de agressores, e ainda, 

efetivará os ditames consignados pela Constituição Federal assegurando-se de fato segurança, 

dignidade, honra e respeito às vítimas.  Por fim, impende mencionar que profissionalizar 

pessoas capazes de desenvolver programas e métodos capazes de restaurar o convívio familiar 

e social daquela mulher vitimada pela violência doméstica é muito menor do que construir 

presídios, onde o número de reincidência é gigantesco, gritante e assustador e não há de fato, 

a resolução do conflito e a pacificação social almejada. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Percebe-se que por uma questão histórica, ao longo do tempo (meses, anos e 

séculos), a figura da mulher sempre esteve exacerbadamente ligada à figura masculina, que 

era o detentor da economia familiar e sobre exercia seu controle.  

Entretanto, verifica-se que este pensamento, machista e por vezes misógino, fez 

crescer no anseio social uma discrepante e acentuada discriminação que resultou em violência 

em face das mulheres. Esta violência, em especial caracterizada pela relação estrita de 

afetividade entre vítima e ofensor, já que na maioria dos casos os agentes tratavam-se de ex-

casal, está na maioria das vezes, portanto atrelado à ideia de inferioridade feminina. 

Mencionada violência de gênero, entretanto manifesta-se de diversas formas no 

ordenamento jurídico pátrio, já que a própria legislação protetora (Lei nº 11.340/2006 (que 

tratou como crime comum a questão da violência doméstica) definiu em seu artigo 7º as 

principais formas de violência empregadas. Vale dizer entretanto, que referidas formas não 

demonstram um rol taxativo, mas sim, exemplificativo das formas de violência.  

Neste diapasão, ao propor uma nova discussão sobre o tratamento da temática, a 

justiça restaurativa vai à contramão do tradicional e falho método de justiça criminal 

retributiva. Isso porque este último é ultrapassado, sobrecarregado e de longe, não vem 

resolvendo o problema da violência, pelo contrário, os índices aumentam exponencialmente a 

cada ano.  
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De outro lado, a justiça restaurativa, além de tratar o cerne do problema, procura 

identificar através de uma metodologia ativa, o núcleo da violência para dela conseguir se 

livrar. Nesse sentido, a justiça restaurativa atua ao lado da justiça criminal comum, 

promovendo a participação efetiva de vítima, agressor e sociedade no processo de punição e 

ressocialização.  

Por intermédio de seus mais variados métodos tais como a técnica conhecida como 

“vítima-ofensor”, o qual tentará por intermédio da mediação uma resolução que vai desde a 

compensação do dano até o reestabelecimento de uma convivência pacífica dos envolvidos, a 

justiça restaurativa busca efetivar o mandamento ainda inalcançado da paz social. 

Desta forma, há pleno exercício das instituições democráticas de direito, no 

oferecimento e fortalecimento de políticas públicas efetivas e sistêmicas pelo Estado, a 

participação social e a verdadeira satisfação da mulher defronte ao problema histórico de 

violência enfrentado.  

Com este modelo de justiça criminal, portanto tem-se uma forma de garantir 

segurança jurídica, física e moral à mulher, além de garantir o efetivo acesso à justiça, 

desburocratizando e sistematizando a participação social na efetivação do critério de justiça.  

Com efeito, visualiza-se que a justiça restaurativa, quando aplicada como método 

alternativo de resolução dos conflitos no âmbito da violência doméstica (de gênero) praticada 

em face das mulheres, trará benefícios e vantagens incalculáveis para a mulher, que se sentirá 

segura, forte e capaz de cada vez mais, lutar por seus direitos e denunciar qualquer tipo de 

violência sofrida pelo agressor, que além de receber justa punição Estatal, poderá entender a 

gravidade e extensão de seus atos e para a sociedade, que ao participar ativamente do 

procedimento se sentirá justiçada e encarará com maior seriedade a problemática.   

Neste método, simplista e efetivo, o monopólio estatal de simples 

retribuição/punição do agressor será mitigado, e haverá efetiva participação social na 

demanda, possibilitando assim, a tomada da melhor decisão e forma de resolução do litígio, 

além de proporcionar alto grau de satisfação às vítimas e sociedade.  
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