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RESUMO: O presente trabalho de conclusão de curso tem como finalidade um breve estudo em 
relação a justiça restaurativa, a violência intrafamiliar e a possibilidade de aplicação da justiça 

restaurativa na violência intrafamiliar, de modo a verificar se a implementação do modelo restaurativo 
se faz possível ou não diante do cenário brasileiro. Nesse sentido, no primeiro momento estuda 
considerações gerais da justiça restaurativa. Ao passo que no segundo momento, estuda as 

considerações gerais referentes a violência intrafamiliar. E derradeiramente, verifica-se se há a 
possibilidade ou não da aplicação da justiça restaurativa na violência intrafamiliar levando-se em 
consideração uma relativização com a aplicação da justiça restaurativa na violência doméstica, por 

portarem algumas semelhanças. A fim de alcançar tal objetivo, no presente trabalho, utiliza-se 
pesquisas bibliográficas, obtidas através de livros, artigos científicos e resoluções, para assim 
verificar a possibilidade ou não da aplicação da justiça restaurativa na violência intrafamiliar.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Justiça Restaurativa. Violência Intrafamiliar. Aplicação da Justiça Restaurativa. 

 

ABSTRACT:. The present work is to make a brief study about restorative justice, intrafamily violence 
and the possibility of applying restorative justice in intrafamily violence, in order to verify if the 

implementation of the restorative model is possible or not in the brazilian scenario. In this sense, in the 
first moment, it studies the general considerations of restorative justice, while in the second moment, it 
studies the general considerations regarding intrafamily violence. Finally, to verify  if  there is the 

possibility of applying restorative justice in intra-family violence, taking into account a relativization with 
the application of restorative justice in domestic violence, because they show some similarities. In 
order to reach this objective, in the present work, bibliographical research, obtained through books, 

scientific articles and resolutions, is used to verify  the possibility  the application or no of the 
restorative justice in intra-family violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em meio as discussões e debates criminológicos do sistema de justiça 

criminal adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, e em meio aos conflitos 

penais existentes na sociedade, é que se busca novas forma de redução dos 
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conflitos, de modo a buscar resolvê-los de forma pacífica, e em meio a estas 

circunstâncias, surge então a figura da justiça restaurativa. Nesse sentido, faz-se 

necessário o estudo da justiça restaurativa e se em quais áreas tal instituto pode ser 

utilizado, de forma a respeitar os princípios constitucionais, para que seja implantado 

um sistema jurídico que respeite os moldes constitucionais, seguindo os princípios 

penais. 

Desta maneira, este presente trabalho analisa a justiça restaurativa, e busca 

fundamentos jurídicos e fáticos, com a finalidade de saber se a implementação da 

justiça restaurativa pode vim a ser aplicada com o sistema jurídico que assiste a 

violência intrafamiliar, bem como já se faz presente o uso na violência doméstica em 

algumas regiões do Brasil. Sustentando-se o ponto que em primeiro momento trata 

da justiça restaurativa, no segundo momento aborda sobre a violência intrafamiliar 

em um último momento, trata da possibilidade ou não da aplicação da justiça 

restaurativa na violência intrafamiliar.  

Nesta esteira, o primeiro tópico aborda aspectos gerais da justiça 

restaurativa, em que muito embora, tal instituto não tenho um conceito definido, deve 

ser entendida como sendo o procedimento pelo qual se tem reunida a figura do 

ofensor, da vítima e alguns membros da comunidade com o intuito de resolver o 

conflito a partir do diálogo diante da presença de um terceiro facilitador. No primeiro 

tópico, são tratados alguns aspectos referentes aos objetivos. 

Ao que se refere o segundo tópico, o mesmo trata de apontamentos e 

esclarecimentos o que vem a ser a violência intrafamiliar, e suas semelhanças com 

violência doméstica diante do atual modelo de justiça criminal. Desta maneira, trata-

se a violência intrafamiliar aos olhos de vários posicionamentos jurídicos pertinentes 

ao que vem a ser tal modalidade de violência. 

Por fim, no terceiro e último tópico analisa-se se a possibilidade ou não da 

aplicação da justiça restaurativa na violência intrafamiliar. Bem como ainda se faz 

uma breve correlação com as semelhanças que a mesma porta em relação a 

violência doméstica. Para isto, foram utilizadas pesquisas bibliográficas, por meio de 

livros, artigos científicos e resoluções com o intuito de verificar a possibilidade ou 

não da utilização do presente instituto na referida modalidade de violência. 
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1 JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

A Justiça Restaurativa é um instituto que existe há pouco tempo no Brasil, 

sendo aplicada no país na busca de melhor satisfazer os interesses dos envolvidos 

no conflito, uma vez que seu próprio nome por si só diz do seu papel dentro da 

comunidade, possuindo, neste sentido, o caráter de reparação, bem como, trata-se 

de um novo sistema que veio com pressupostos que buscam restaurar os danos 

causados pelo crime, de modo a deixar de lado a ideia de Justiça Retributiva e ter o 

olhar voltado, mais precisamente, para a cura necessária aos danos e traumas, 

onde tem como personagens centrais a vítima, o infrator e a comunidade. Deste 

modo, tal instituto corresponde a “uma aproximação que privilegia toda a forma de 

ação, individual ou coletiva, visando corrigir as conseqüências vivenciadas por 

ocasião de uma infração, a resolução de um conflito ou a reconciliação das partes 

ligadas a um conflito” (JACCOUD, 2005, p. 169). 

Diante disto, muito embora não se tenha uma aplicação do referido instituto a 

todas as áreas do direito, o que se pode destacar referente ao mesmo, é que se 

trata de um processo em que por meio deste, inicialmente busca-se observar e 

analisar a vítima, o infrator e algumas pessoas da comunidade afetadas em 

decorrência do crime ora praticado, sendo estas, partes centrais do processo. De 

forma coletiva ou ativa na busca da construção de soluções do que vem a ser, 

portanto, a cura das feridas e das perdas causadas pelo crime e dos traumas 

sofridos pela vítima, juntamente a seus familiares e amigos. 

De modo que, deve-se então atentar-se para o conceito de justiça, vez que a 

mesma diz de ser “a disposição da alma graças à qual as pessoas se dispõem a 

fazer o que é justo, a agir justamente e a desejar o que é justo” (ARISTÓTELES, 

1992, p. 91). 

Do mesmo modo, ao ser analisada a Justiça Restaurativa diante dos debates 

criminológicos, é possível observar o potencial que tem este instituto na busca de 

responder às demandas da sociedade por sua própria eficácia, não podendo se 

deixar de observar também, os direitos e garantias constitucionais, bem como ainda, 

a reparação à vítima e a comunidade, que se tornam viáveis a partir da mesma. 

Dito isto, necessário é, para melhor compreender seu conceito, ter o olhar 

voltado para a mesma a luz dos olhos de Howard Zehr (2015, p. 8), por ser este 

referência bibliográfica no âmbito que diz respeito à Justiça Restaurativa. 
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Segundo o referido autor, o conceito de crime está para uma violação nas 

relações entre o infrator, a vítima e a comunidade, cabendo, portanto, à Justiça 

identificar as necessidades e obrigações existentes em razão da violação e do 

trauma causado e, portanto, necessário se faz ser restaurado. Incumbindo à Justiça 

o dever de oportunizar as pessoas envolvidas no conflito a dialogarem em prol de 

chegarem a um acordo, como sujeitos centrais do processo. Sendo ainda, a Justiça 

avaliada quanto à capacidade de fazer com que todas as responsabilidades pelo 

cometimento do delito sejam assumidas pelo infrator, a fim de que a cura individual e 

socialmente seja alcançada através do referido instituto em questão.  

Superado esse ponto, é importante observar e trabalhar à luz ainda o que 

traz Pedro Scuro Neto, ao que vem a ser fazer justiça, pois 

 
[...] do ponto de vista restaurativo significa dar resposta sistemática às 

infrações e a suas consequências, enfatizando a cura das feridas sofridas 
pela sensibilidade pela dignidade ou reputação, destacando a dor, a mágoa, 
o dano, a ofensa, o agravo causados pelo malfeito, contando para isso com 

a participação de todos os envolvidos (vítima, infrator, comunidade) na 
resolução dos problemas (conflito) criados por determinados incidentes 
Práticas de justiça, significando, assim, trabalhar para restaurar, reconstituir, 

reconstruir, de sorte que todos os envolvidos e afetados por um crime ou 
infração devem ter, se quiserem, a oportunidade de participar do processo 
restaurativo.(SCURO NETO, 2000, p. 7)  

 

Deste modo, o conceito de justiça esta para a busca pela restauração das 

feridas decorrentes do fato gerador  

Quando se tem o conceito de Justiça a luz do que vem aos olhos de Paul 

Maccold e Ted Wachtel, é possível formulá-lo sobre três vertentes, a saber: Quem 

foi prejudicado? Quais as suas necessidades? Como atender a essas 

necessidades? Deste modo, afirmam que 

 

[...] crimes causam danos a pessoas e relacionamentos,  e que a justiça 

restaurativa não é feita porque é merecida e sim porque é necessária, 
através de um processo cooperativo que envolve todas as partes 
interessadas principais na determinação da melhor solução para reparar o 

dano causado pela transgressão – a justiça restaurativa é um processo 
colaborativo que envolve aqueles afetados mais diretamente por um crime, 
chamados de “partes interessadas principais”, para determinar qual a 

melhor forma de reparar o dano causado pela transgressão (MCCOLD e 
WACHTEL, 2003, p. 87). 

 

Diante da teoria conceitual acima supracitada, se pode perceber que os 

autores buscam demonstrar que quando se olha para o crime apenas a luz de 
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punições, desconsidera-se os fatores ocorridos que abalaram o emocional e os 

fatores sociais, sendo estes, portanto, essenciais para as pessoas que o delito veio 

a alcançar, restaurar nesse sentido diz de se oportunizar a diminuição dos impactos 

dos crimes sobre a comunidade, bem como, a criminalidade, ao passo que para eles 

a Justiça Restaurativa é capaz de suprir as necessidades emocionais e de 

relacionamentos, sendo, sobretudo, o ponto chave para que se alcance uma 

sociedade saldável.  

Neste sentido, e segundo Paul Maccold e Ted Wachtel, em se tratando 

ainda do instituto da Justiça Restaurativa, deve-se sempre observar que, o mesmo 

não considera que uma simples punição dada ao infrator venha por vez, alcançar o 

que se denomina como sendo a restauração do trauma sofrido pela vítima. Não 

significando, portanto, tão somente punir um mal injusto com a retribuição de outro 

mal ao infrator, bem como se faz presente no senso comum da Justiça Retributiva. 

O referido instituto ao ingressar no ordenamento jurídico brasileiro, tem 

como finalidade satisfazer os objetivos resguardados a uma prática restaurativa, 

bem como coloca-se nesse posicionamento a saudosa Karen (2007) em suas 

palavras quando trata desta sistemática considerando que 

 

Se mostra coerente a assunção de uma postura de responsabilização dos 
nossos jovens em conflito com a lei à luz dos princípios restaurativos. A 

promoção do adequado desenvolvimento do adolescente infrator – fim 
maior da interferência do Estado junto a eles – dentro do paradigma 
restaurativo, assume o caráter de incentivo à responsabilização ativa, para 

que os jovens tenham a oportunidade de considerar as consequências de 
seus atos e de, autonomamente, assumir obrigações, com o auxílio, sempre 

que possível, da família, da comunidade e do poder público. (SILVA, Karen 
Duarte Rocha da, 2007, p. 23) 

 

Os programas restaurativos podem ser aplicados a diferentes formas de 

conflitos, que englobam desde os familiares, abrangendo os economia, de tutela 

ambiental, de trabalho, das comunidades em geral, incluindo-se nesse rol também 

os que venham a surgir no sistema de justiça. Pode também, como medida 

alternativa para adolescentes em conflito com a lei. Dentre os principais delitos aos 

quais são aplicadas medidas restaurativas, figuram ameaças de roubos, furtos, 

agressões físicas, ofensas verbais e em alguns casos de crimes violentos, como 

roubos e estupros (SILVA, 2007).    
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Quando se tratando de Justiça Restaurativa, vale observar o que faz 

afirmação os autores Ana Luisa Godoy Isoldi e Egberto Penido, partindo-se dos 

pressupostos de que para ambos, o referido instituto 

 

fomenta o potencial de transformação positiva do agressor e a 
responsabilização por meio da compreensão das razões, seus atos e as 
conseqüências. Assim, a imposição da pena deixa de ser vista como 

compensação do dano [...] dessa forma a justiça restaurativa passa pela 
capacidade de o agressor entender o ocorrido, de se conscientizar dos 
danos e assumir a responsabilidade pela sua conduta. Nesses termos, 

não é só garantido a reparação do dano sofrido pela vítima, mas também 
a recomposição da comunidade em que ambos estão inseridos (ISOLDI e 
PENIDO, 2005/2006, p. 60). 

 

Neste sentido, a Justiça Restaurativa atua como mecanismo que vem a 

oportunizar ao infrator a possibilidade de por meio do ato praticado, entender que 

suas ações ocorreram de forma errônea, e que em decorrência das mesmas a 

vítima passa a necessitar de reparação ao dano sofrido, bem como ainda, entender 

a importância de se ter sempre uma sociedade com relações saldáveis. 

 De modo que, o processo restaurativo, pode ser melhor entendido, quando 

se observa que 

 

as práticas restaurativas evitam a estigmatização do agressor e promove a 
responsabilização consciente de seu ato. Possibilita que a vítima recupere 
seu sentimento de poder pessoal, sendo também reintegrada à 

comunidade de modo fortalecido, por causa de seu papel ativo na 
discussão. E a comunidade ganha em coesão social, ao dar conta de seu 
potencial criativo e participativo na restauração social, em apoio tanto ao 

agressor quanto à vítima (ISOLDI; PENIDO, 2005/2006, p. 61).  

 

Nesta esteira, pode-se verificar que a Justiça Restaurativa pode vim a ser 

um novo ponto de partida, vez que o objeto da mesma é invertido, deixando de ser 

apenas o crime o fator central e passando então a ser considerado como um fato 

bruto, de modo que nem a reação social e nem a pessoa delinquente se tornem 

focos quando da intervenção penal. Dizendo, portanto, das consequências do 

crime e das relações sociais afetadas pela conduta delituosa. Devendo haver o 

consentimento tanto por parte da vítima quanto do ofensor, vez que sem este 

torna-se o procedimento restaurativo inviável. 

Nesta esteira, percebe-se que a Justiça Restaurativa apresenta-se como um 

modelo que porta-se a de forma a não apenas punir o infrator pelo mal injusto, mas 

busca-se por meio de um procedimento dialógico, alcançar soluções 
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substantivamente mais justas do que aquelas proporcionadas pelo modelo penal 

tradicional, em atenção, sempre, à singularidade e complexidade humana, bem 

como, aos direitos e garantias fundamentais, numa estrutura chamada por Barbara 

Hudson (p. 192) de justiça discursiva, oposta ao modelo de justiça processual. 

Por outra vertente, bem como afirma Leonardo Sica, ter certos cuidados 

para que não venhamos ser passiveis de cairmos em discursos repressivos e 

reacionários, que venham a se satisfazerem a adoção de medidas ligadas somente 

à filosofia do castigo, pois não se falaria, portanto, do que se pauta a Justiça 

Restaurativa. Bem como se faz possível visualizar quando o mesmo se posiciona 

falando sobre a reintegração da vítima ao paço que se dá em ser um 

 
movimento real, necessário e em andamento. Porém, a potencialização de 
seu papel pode servir a discursos repressivos e reacionários, opostos às 
metas de redução da violência punitiva e superação da filosofia do castigo, 

visto que muitos movimentos das vítimas são insuflados pela retórica de “lei 
e ordem” e instrumentalizam a manipulação do medo para o reforço e 
alargamento de limites do poder punitivo, por vezes, para muito além das 

barreiras das garantias constitucionais. A abertura desregulada às vítimas 
pode muito bem apontar para a privatização do sistema (...) e para a 
rearticulação do discurso do crime (...) como obstáculo para a 

democratização do sistema de justiça. (...) O sofrimento as vítimas é, por um 
lado, um ponto a ser tratado com mais atenção pela justiça penal, mas por 
outro, atrai um interesse pernicioso da mídia e, por conseqüência, também 

atrai a atenção de políticos, especialmente durante as campanhas eleitorais, 
porquanto esse sofrimento é um terreno fértil para a propagação de 
discursos demagógicos e sensacionalistas (SICA, 2007, p 173).  

 

 A Justiça Restaurativa surgiu, e vem sendo aplicada em vários estados do 

Brasil não necessariamente como a solução para todas as situações, e nem mesmo 

apenas para basear-se em um modelo que trabalhe em cima de punições, tão 

somente, mas sim, como um modelo complementar, de modo a dar efetividade ao 

que atualmente tem-se como sendo o conceito de justiça. Isto por meio de 

contribuições a fim de construir uma cultura de paz e uma sociedade saldável. 

 Os resultados decorrentes de um processo restaurativo podem ser diversos, 

vez que, pode incluir a remissão do agressor a programas de reparação aos danos, 

de restituição às vítimas e também de serviços comunitários, objetivando atender as 

necessidades e responsabilidades dos envolvidos no conflito. Vez que por meio 

desses procedimentos, faz-se possível que seja total a participação de todos os 

envolvidos e atenda a necessidade de todos. De forma a ter as soluções 

encontradas através do sistema restaurativo maior eficácia. 
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 Por fim, é necessário entender que a justiça tradicional trata o crime como 

uma violação contra o Estado, visando tão somente a desobediência às leis, 

momento em que se aplica a pena por entender que o infrator enfrentou o Estado, 

já para Zehr (2015, p.8), é mais fácil ensinar o crime pela lente da sociedade como 

um todo, vez que ver-se 

 

o crime através da lente retributiva. O processo penal, valendo-se desta 
lente, não consegue atender a muitas das necessidades da vítima e do 

ofensor. O processo negligencia as vítimas enquanto fracassa no intento 
declarado de responsabilizar os ofensores e coibir o crime (ZEHR, 2015, 
p.8). 

 

  Portanto, o crime continuará sendo tratado como um ato reprovável, no 

entanto será conduzido de uma maneira mais humana, onde tanto a vítima quanto o 

ofensor participarão na caminhada da solução do conflito, para que deste modo, não 

seja unicamente tratado como punição, mas como um meio de entender o mal 

causado à sociedade. 

 

2   VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR  

 

A violência intrafamiliar se tornou nos últimos anos, um tema bastante 

complexo, principalmente pelo fato de que tratar de um conflito que está diretamente 

ligado ao desenvolvimento e a formação de um futuro ser de uma sociedade, bem 

como ainda, por trazer à tona uma intervenção da esfera pública do meio privado, 

por já não mais cumprir este com sua função social. Possuindo impactos imediatos e 

posteriores, na medida em que tem como armas a seres utilizadas a força física, 

coação, chantagem, ameaça, e o poder familiar na construção do segredo inviolável. 

O conceito de violência intrafamiliar está para toda e qualquer ação ou 

omissão que venha a prejudicar a integridade do indivíduo, o bem-estar, e o 

desenvolvimento pleno de algum membro da família, podendo ocorrer tanto dentro 

como também, fora da família, praticada não necessariamente por um membro 

familiar, mas também qualquer pessoa sem laços de consanguinidade, que detenha 

de poder em relação a outra com função parental (BRASIL, 2001). 

Quanto a definição de violência intrafamiliar, é importante destacar dois 

aspectos principais, sendo ela no primeiro, uma violência interpessoal perpetrada, 

englobando portanto os casos que envolvem crianças e adolescentes por pessoas 
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com função parental. Já no segundo aspecto, centra-se em uma violência cometida 

também pelos pais ou responsáveis, só que em espaços públicos. Tendo como 

personagens marido e esposa, pais e filhos, irmãos, ou seja, tanto as vítimas quanto 

os agressores matem relações afetivas. Relações de poder entre as gerações e os 

gêneros. 

 Neste sentido, concretiza-se uma perspectiva de relações de gerações que 

levam em consideração a repetição das práticas violentas sofridas durante a 

infância, praticadas por parte dos pais e de outros adultos, que foram significativas 

no processo de socialização do indivíduo, apresentando sendo Saffiotti (1997, p. 

155) “uma acentuada tendência à cronificação, normalmente quando se trata de 

intrafamiliar” (p. 155).  

 No segundo aspecto, volta-se para as relações assimétricas de poder 

intergerencional, possuindo traços que consideram as crianças como incapazes, 

sendo submetidas, muitas vezes ao uso da força física e a coerção psicológica, às 

determinações impostas por seus pais e responsáveis. Sendo a violência física, 

muitas das vezes justificada pela necessidade de se educar no processo educativo 

da criança ou do adolescente. 

 Por outro lado, a violência intrafamiliar pode ser entendida a relação das 

desigualdades das relações de poder entre os gêneros. Sendo que para Scott 

(1989), o “gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseada nas 

diferenças percebidas entre os sexos; e o gênero é uma forma primeira de significar 

as relações de poder” (p.14). Sendo praticada especialmente contra as crianças, 

adolescentes e as mulheres. 

 Nesta perspectiva, entende-se que tanto o gênero, quando o sexo definem as 

relações de desigualdades existentes dentro do núcleo familiar. Sendo o sexo, 

portanto um dos principais fatores perceptivos que dizem de uma maior 

desigualdade do ponto de vista da força física dos indivíduos. Mais precisamente o 

que possam vir a figurar como personagem na violência intrafamiliar. Que por vez se 

difere da violência doméstica pelo fato de que nesta predomina a desigualdade de 

gêneros  que tem como personagem centra a figura feminina.  

 Segundo Saffiotti (1997) a violência a qual os meninos e as meninas estão 

sujeitos é distinta e relacionada mais com os sentidos atribuídos à diferença sexual. 

Umas vez que, crianças e adolescentes entre oito e quinze anos de idade sofrem 

violência intrafamiliar física, praticada pela mãe, em decorrência do que a mesma 
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denomina como sendo a síndrome do pequeno poder, caracterizada pela 

reprodução da violência praticada pelos homens sobre suas mulheres, que 

reproduzem em suas crianças, possuindo relação de força física inferior a seus 

parceiros e uma posição de dominação em relação as crianças. 

 Habitualmente, a violência intrafamiliar pode ser caracterizada pelas práticas 

de violência sexual, violência física e psicológica. Podendo ser encontrado em cada 

um dos tipos, atravessadores que digam das relações intergeracionais e de gênero. 

Muito embora, seja preciso também compreender que na prática, não se encontra 

apenas um tipo de violência específico, podendo ocorrer de serem executados 

simultaneamente, pois pode ocorrer de em decorrência da violência psicológica, se 

possibilite o exercício do abuso sexual. 

 Assim, a violência intrafamiliar por exemplo, pode se concretizar por meio de 

várias formas, podendo o abuso sexual apresentar-se   

  

como intrafamiliar e extrafamiliar. O abuso sexual é a utilização do corpo de 
uma criança ou adolescente por um adulto ou adolescente, para a prática de 
qualquer ato de natureza sexual, coagindo a vitima física, emocional ou 

psicologicamente. Geralmente é praticado por pessoa em quem a criança 
ou adolescente confia, caracterizando-se pela relação de poder entre o 
abusador e a vítima, como alguém da família, professor, policial. 

Compreende atos libidinosos, até o estupro. (BRASIL, 2009, p.66). 

Consequentemente, a grande maioria dos casos de abuso sexual acontece 

dentro da própria casa da criança ou do adolescente, tendo como principais autores 

os próprios pais biológicos, padrastos, membros da família, pessoas próximas da 

vítima, que aproveitam-se da relação de confiança existente, para abusar da vítima, 

utilizando-se de violência psicológica logo em seguida para buscar silenciar a 

mesma, por meio de ameaças, coerção, chantagem, por exemplo, presente 

frequentemente no espaço doméstico.  

Neste sentido, a violência psicológica não compreende o ataque corporal, 

pois é expressa através de palavras, gestos e olhares. Porém, a violência física 

decorre também da violência psicológica, uma vez que a violência emocional 

encontra-se presente no momento da agressão física ou sexual. E muito embora 

seja invisível, acaba por deixa marcas visíveis nas crianças e nos adolescentes, 

prejudicando o desenvolvimento pleno e saldável dos mesmos.  

 Desta maneira, atualmente a violência intrafamiliar encontra-se presente nos 

mais diferentes lugares, em todos os níveis de escolaridade, todas as idades, 
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religiões e nas mais variadas formas existentes de classes sociais. Resultando em 

muitas das vezes na morte das vítimas por diversas formas resultantes da violação 

sofrida pelas mesmas. 

 Contudo, é importante observar que a mesma interfere diretamente no 

processo educacional e nas relações do contexto escolar, fazendo com que as 

vítimas portem comportamentos de agressividade, dentro outros, que retratam o 

reflexo dos tratamentos recebidos no ambiente familiar. Em alguns casos, os 

profissionais da área da educação devem estarem sempre atentos, sensibilizados e 

capacitados para saberem identificar e atuar em favor das crianças, Marilena 

Ristum. (2014, p. 3-12) 

 Portanto, os eventos mais significativos da vida de uma criança ocorrem no 

ambiente familiar, e a depender de como tais fatores se estabeleçam, é que irá se 

construir sua subjetividade e sexualidade, resultando-se então sua identidade social, 

na sua formação enquanto cidadão quando se tornar adulto. Devendo-se neste 

caso, ter sempre o olhar voltado para melhor defender os direitos e garantias das 

crianças e sempre que necessário buscar reparar danos que venham afetar as 

mesmas. 

 

3 A POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NA 

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

 

 A Justiça Restaurativa é um conjunto ordenado e sistemático de princípio, 

métodos, técnicas e atividades próprias para a conscientização dos envolvidos sobre 

fatores de relacionamento, com a finalidade de satisfazer os envolvidos, 

responsabilizando o agente por seus atos, reparando o dano causado a sociedade. 

Necessitando para que venha a se concretizar da participação do ofensor, da vítima 

e demais pessoas envolvidas no fato danoso, tendo como representante e mediador 

um servidor do tribunal, Resolução 225/2016 do CNJ.  

Por meio deste método, são promovidas intervenções que focam na 

reparação dos danos, responsabilizando o ofensor pelas consequências decorrentes 

de seus atos, com o objetivo de promover a pacificação das relações sociais. 

Podendo ser utilizada, inclusive, em crimes graves, sem a necessidade de excluir o 

sistema criminal. Podendo ocorrer a qualquer tempo do processo que anteceda ao 

momento da aplicação da sentença. 
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Atualmente este instituto é umas das mais novas formas de aproximação de 

forma individual e coletiva, que busca alcançar a correção das consequências 

ocasionadas pela infração do agente proferida em desfavor da vítima, por meio da 

resolução de um conflito ou até mesmo de reconciliação das partes ligadas ao 

mesmo, segundo JACCOUD (2005, p. 169). 

Por meio deste instituto, busca-se alcançar propostas inovadoras que 

viabilizem a possibilidade de resolução dos conflitos, envolvendo as partes 

diretamente no processo, de forma que seja possível alcançar uma solução 

eficiente, que na medida em que beneficia a vítima, responsabiliza o agressor, 

oportunizando a este uma ressocialização. 

Consoante publicação que consta no site do Conselho Nacional de Justiça 

(2017), o Poder Judiciário brasileiro deverá contribuir com a resolução dos casos de 

violência doméstica com a aplicação da Justiça Restaurativa. A inclusão desse 

processo foi um pedido da presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do 

Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, para coordenadores 

estaduais da mulher em situação de violência doméstica, em reunião realizada no 

último mês de maio. O intuito é possibilitar a recomposição das famílias, 

especialmente em relação às situações que atingem as crianças e, a longo prazo, na 

pacificação social. 

 Diante disto, bem como já faz-se presente o instituto da justiça restaurativa na 

resolução dos conflitos de violência doméstica, e por portar esta semelhanças com a 

violência intrafamiliar, tal instituto se faz presente na busca de pela recomposição 

das famílias brasileiras e deve defender as crianças e os adolescentes, assistindo-os 

e resguardando-os, a fim de se buscar obter o crescimento da crianças de forma 

saldável e socialmente civilizadas. 

Neste sentido, tanto a Constituição Federal Brasileira de 1988 quanto 

Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, asseguram que às crianças e aos 

adolescentes são sujeitos que possuem direitos e sobretudo, são pessoas em 

desenvolvimento, que devem ser tratadas como prioridades absolutas. Devendo-se 

levar em conta que estas são vulneráveis e nenhum desses aspectos pode ser 

considerado como causa única. 

 Desta forma, cumpre a justiça restaurativa o seu papel na medida em que 

aplica-se nas formas de conflitos, que englobam, tanto os familiares e de tutela, ou 

de equiparados a familiares, dentre outros, incluindo-se neste rol o que venham a 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84848-carmen-lucia-justica-restaurativa-pela-paz-em-casa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84848-carmen-lucia-justica-restaurativa-pela-paz-em-casa
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surgir no sistema de justiça, bem como se apresenta o conflitos de violência 

intrafamiliar, podendo também como medida alternativa em conflitos com a lei. 

Dentre os principais delitos dentes os quais podem ser aplicados mediante medidas 

restaurativas, contra ameaças, agressões físicas, furtos, estupros, entre outros no 

sistema de justiça. (Silva, 2007).    

 Consoante publicação que consta no site do Conselho Nacional de Justiça 

(2014), a aplicação da justiça restaurativa no Brasil já vem se dando a cerda de 10 

anos, desde então vem se expandindo pelo país. Conhecida como uma técnica de 

solução de conflitos que prima pela criatividade e sensibilidade na escuta das 

vítimas e dos ofensores, a prática tem iniciativas cada vez mais diversificadas e já 

coleciona resultados positivos. 

Em São Paulo, por exemplo, a Justiça Restaurativa tem sido utilizada em 

dezenas de escolas públicas e privadas, auxiliando na prevenção e na diminuição do 

agravamento de conflitos. No Rio Grande do Sul, juízes aplicam o método para 

auxiliar nas medidas socioeducativas cumpridas por adolescentes em conflito com a 

lei, conseguindo recuperar para a sociedade jovens que estavam cada vez mais 

entregues ao caminho do crime. No Distrito Federal, o Programa Justiça 

Restaurativa é utilizado em crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, além dos 

casos de violência doméstica. Na Bahia e no Maranhão, o método tem solucionado 

os crimes de pequeno potencial ofensivo, sem a necessidade de prosseguir com 

processos judiciais. A Justiça Restaurativa é incentivada pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) por meio do Protocolo de Cooperação para a difusão da Justiça 

Restaurativa, firmado em agosto com a Associação dos Magistrados Brasileiros 

(AMB).  

Por fim, a justiça restaurativa vem com pressupostos que viabilizam uma 

melhor forma de resolução de conflitos, sendo neste sentido a melhor forma para 

que se consiga atingir a solução para todas as situações possíveis, como modelo 

complementar, deixando de lado apenas aquela visão que trabalha apenas em cima 

da visão de punir tão somente, buscando-se restaurar portanto, como se faz 

necessário na violência intrafamiliar os danos sofridos pelas crianças e pelos 

adolescentes. Com a finalidade de se alcançar uma cultura de paz e uma sociedade 

saldável. 

Contudo, a justiça restaurativa faz-se presente no ordenamento jurídico 

brasileiro de forma a melhor resolver os conflitos decorrentes de violências, 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61987-o-seculo-xxi-marca-a-era-dos-direitos-e-do-poder-judiciario-afirma-ricardo-lewandowski
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61987-o-seculo-xxi-marca-a-era-dos-direitos-e-do-poder-judiciario-afirma-ricardo-lewandowski
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englobando tanto as contra mulheres quanto as contra crianças. Necessitando de 

reparação portanto os conflitos existentes entre marido e esposa, pais e filhos, filhos 

e pais, entre irmãos, sendo as pessoas que conhecem e matem relações afetivas as 

principais personagens. Com relações assimétricas de poder entre as gerações e os 

gêneros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No desenvolver do presente trabalho, buscou-se trabalhar a justiça 

restaurativa, analisando-se a compatibilidade do referido instituto frente a aplicação 

do mesmo aos casos de violência intrafamiliar. Verificando-se se a utilização da 

justiça restaurativa seria ou não um mecanismo que viabilize as solução dos 

conflitos decorrentes de violência intrafamiliar. Concluindo-se que as pesquisas vêm 

identificando e avaliando as consequências da violência intrafamiliar no 

desenvolvimento da criança, porém ainda há poucos estudos que retratam o reflexo 

da violência intrafamiliar no aprendizado da criança. A escola, apesar de ocupar um 

lugar privilegiado na vida de crianças e adolescentes, não assume integralmente seu 

papel de instituição protetora da infância e adolescência 

Em relação ao primeiro tópico, primeiro se fez uma breve explanação 

referente ao instituto da justiça restaurativa, verificando-se que mito embora não se 

tenha, ainda um conceito definido, por conta das mais variadas modalidades 

existentes de estudos referentes ao instituto, de forma que as partes envolvidas no 

conflito, sendo elas a vítima, o infrator e a comunidade, através de apontamentos 

que tentaram chegar a um possível acordo entre as mesmas, com a finalidade de se 

priorizar sempre a reparação aos danos causados à vítima. Deixando-se de 

observar o crime apenas sobre a ótica ofensiva do estado.  

Em relação ao segundo tópico, analisou-se a violência intrafamiliar, sobre a 

perpetuação do ciclo da violência, ou seja, os adultos reproduzem a violência vivida 

em sua própria infância, enquanto as crianças são socializadas para no futuro 

utilizarem a violência como estratégia de enfrentamento de seus conflitos e 

dificuldades.  Nesse sentido, a escuta atenta dessas famílias no contexto de 

atendimento psicossocial permite perceber a repetição de padrões interacionais, ao 

longo das gerações. Os pais, de maneira geral, possuem históricos de abandono e 

sofrimento na infância, tendo suas famílias de origem marcadas por diversas 
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rupturas. Essas repetições podem ser compreendidas como verdadeiros mitos 

familiares transmitidos entre as gerações. 

Por derradeiro e último tópico, buscou-se verificar a possibilidade da 

aplicação ou não da justiça restaurativa na violência intrafamiliar, tendo por base 

suas semelhanças com a violência doméstica que já é supervisionada pelo referido 

instituto. De forma que esta mesma não viola os direitos e garantias oriundos dos 

princípios constitucionais penais, sendo portanto compatíveis com a utilização de 

práticas restaurativas. Deste modo, conforme demonstrado anteriormente, este 

mesmo instituto, viabiliza a possibilidade de se ter a solução dos conflitos existentes. 

Desta maneira, é possível concluir que a justiça restaurativa é uma 

modernização do sistema jurídico, conforme foi demonstrado no decorrer do 

trabalho, frente as alternativas do atual modelo criminal, de modo não substituir o 

processo penal, mas sim, entender que é possível se chegar a diferentes resposta 

aos conflitos existentes. 

Todavia, deve ser dada a justiça restaurativa certa autonomia em relação ao 

atual sistema criminal, em virtude da sua estrutura distinta, sendo que para que haja 

a ampliação do modelo restaurativo deve se ter incentivos tanto institucionais quanto 

comunitários para que a justiça restaurativa seja uma alternativa eficiente a 

resolução de conflitos.  
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