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RESUMO: O presente texto pretende trazer à baila a reflexão sobre a aplicação da justiça 
restaurativa como instrumento perene e transformador na proteção e promoção dos direitos 
fundamentais e também como política pública de prevenção criminal na estratégia de 
transformação e/ou resolução de conflitos, por meio de projetos voltados ao atendimento 
diferenciado dos autores e dos receptores de fatos criminosos, com enfoque no empoderamento 
da mulher e na responsabilização do homem, no fomento de uma cultura de não violência. O 
objetivo deste resumo é o de apresentar o Projeto Circulando Relacionamentos, realizado na 
Comarca de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, do Brasil, desde o ano de 2015, onde se aplicam 
as técnicas da justiça restaurativa em casos de violência doméstica e familiar. Tal iniciativa se 
deu a partir da ineficiência dos mecanismos penais já existentes para lidar com a complexidade 
dos conflitos domésticos e familiares e o que se espera da análise, é que, sob a perspectiva 
aplicada aos casos de violência doméstica e familiar, a justiça restaurativa possa proporcionar 
aos envolvidos a transformação do conflito para que, na medida do possível, construam em 
consenso, acerca da reparação do dano e o atendimento das necessidades de cada envolvido, a 
para proporcionar e garantir o gozo dos direitos fundamentais e sociais, bem como, mudança 
cultural, empoderamento da mulher e responsabilização do homem pelos danos causados. A 
metodologia adotada é delineada pela perspectiva qualitativa, efetuada por meio de pesquisa de 
campo e bibliográfica, bem como, da análise dos relatos dos participantes. E assim, demonstrar, 
por meio dos relatos dos participantes, que o processo restaurativo fomenta e incentiva a 
promoção e atitudes ativas e construtivas por parte do homem que cometeu um crime, com 
enfoque no presente e no futuro, porquanto fomenta a responsabilização pelos fatos passados, 
mas também uma mudança de comportamento para o futuro. O trabalho desenvolvido atua 
como parte de uma resposta comunitária coordenada, preventiva e de mudança cultural e social, 
priorizando a segurança das mulheres, mas ao mesmo tempo, na criação de um espaço seguro 
para o diálogo sobre o impacto da violência na vida da mulher, sem desculpar o comportamento 
do homem pelo dano causado. 
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