
                                                     
 

CARTA SEMINÁRIO (IM)POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA JUSTIÇA 

RESTURATIVA NA LEI MARIA DA PENHA 

Os (a)s participantes do Seminário “(Im)possibilidade de Aplicação 

da Justiça Restaurativa na Lei Maria da Penha”, organizado pelo CEDIMES 

(Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher), Defensoria Pública do 

Estado do Espírito Santo e UFES (Universidade Federal do Estado do Espírito 

Santo), realizado nos dias 06 de dezembro das 13h às 17h e 07 de dezembro 

das 8h às 12h e das 14h às 17h, na UFES sede Goiabeiras em Vitória-ES, 

deliberaram o que segue: 

Considerando o item 08 da Carta da XI Jornada da Lei Maria da Penha a qual 

propõe ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) a realização de evento, nos 

moldes de audiência pública, para colher percepções de operadores do direito, 

da sociedade civil e dos movimentos sociais acerca da temática Justiça 

Restaurativa e sua aplicação na Lei Maria da Penha, bem como, acerca da 

denominação dos Juizados e varas especializadas; 

Considerando o art. 3º da Resolução 225/2016 de 31.05.2016 do CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça), o qual estabelece que o programa com objetivo 

de promover ações de incentivo à Justiça Restaurativa deve ser pautado pelas 

linhas programáticas da integração das redes familiares e comunitárias e 

políticas públicas relacionadas; do caráter interinstitucional, contemplando 

mecanismos de cooperação capazes de promover a Justiça Restaurativa junto 

das diversas instituições afins, da academia e das organizações de sociedade 

civil; e do caráter intersetorial, buscando estratégias de aplicação da Justiça 

Restaurativa em colaboração com as demais políticas públicas, notadamente 

segurança, assistência, educação e saúde; 

Considerando o art. 4º da Resolução 225/2016 de 31.05.2016 do CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça), o qual estabelece que o programa com objetivo 

de promover ações de incentivo à Justiça Restaurativa será implementado com 



                                                     
 

a participação de rede constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e por 

entidades públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições de 

ensino; 

Considerando que é necessário dar visibilidade ao tema da aplicação da Justiça 

Restaurativa nas Varas de Violência Doméstica e Familiar antes de sua efetiva 

regulamentação, a fim de se criar um diálogo com as (os) profissionais do Poder 

Judiciário, da rede de serviços de enfrentamento à violência contra a mulher e 

com a sociedade civil, respeitando-se, assim, um processo democrático de 

construção de uma política que vise a garantia dos direitos da mulher, se 

retrocessos;  

Considerando que em diversos países que aplicam a Justiça Restaurativa esta 

é aplicada fora dos espaços institucionais do poder público;  

Considerando que a realização de práticas restaurativas nas Varas de Violência 

Doméstica e Familiar pelo Poder Judiciário pode corroborar com o 

enfraquecimento das políticas públicas para as mulheres em situação de 

violência, que já vem sendo potencializado com a PEC 55 dos gastos públicos; 

Considerando que no Brasil a taxa de morte violenta contra mulher é de 4,8 

para 100 mil mulheres – a quinta maior no mundo, segundo dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Considerando que a mulher em situação de violência não se encontra em 

situação isonômica em relação ao autor da violência, não sendo possível realizar 

mediação de conflitos nestes casos, tampouco práticas restaurativas que 

pressuponham a igualdade entre os participantes ou coloquem a mulher em 

contato direto com seu agressor; 

Considerando que a Recomendação n.º 33 de 25 de julho de 2015 do Comitê 

CEDAW – Comitê para a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra 

a Mulher-, dispõe que os Estados devem assegurar que casos de violência 



                                                     
 

contra a mulher, inclusive violência doméstica, não sejam sob circunstância 

alguma encaminhados a quaisquer meios alternativos de solução de 

controvérsias/disputas 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se na ADC 19 e ADI 

4424 pela constitucionalidade da Lei 11340/2006 (Lei Maria da Penha) e pela 

não aplicação da 9099/95 (Lei dos Juizados Especiais) nos crimes que envolvam 

violência doméstica e familiar contra a mulher; 

Como resultado das palestras, debates e oficina realizada no Seminário 

“(Im)possibilidade de Aplicação da Justiça Restaurativa na Lei Maria da Penha”, 

foram apresentadas as seguintes propostas de ações para subsidiar a 

implementação da Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência 

contra as mulheres: 

1. Recomendar que os Tribunais de Justiça não realizem práticas restaurativas 

que pressuponham a igualdade entre mulheres em situação de violência e os 

autores do fato, de forma a garantir a não revitimização e colocação desta mulher 

em risco,  notadamente quando existir medida protetiva de urgência; 

2. Implementar ações que garantam a todas (os) as (os) profissionais que 

trabalham com a temática da mulher em situação de violência no Poder 

Judiciário, inclusive magistradas (os), a formação em gênero; 

3. Recomendar que não sejam regulamentadas ou implementadas no âmbito 

do Poder Judiciário práticas restaurativas junto às Varas de Violência Doméstica 

e Familiar, sem que antes se realize amplo debate com os demais atores do 

sistema de Justiça, sociedade civil e academia, em todos os estados da 

federação, podendo ocorrer em forma de audiências públicas. 

Vitória, 07 de dezembro de 2017. 


